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                                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Το οξείδιο του ψευδαργύρου (ΖnΟ) είναι από τα πιο ευρέως μελετημένα υλικά οξειδίου του 

μετάλλου, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει γίνει  πολύ δημοφιλές υλικό λόγω των μεγάλων 

δυνατοτήτων του σε διάφορες εφαρμογές, όπως  οπτοηλεκτρονικές συσκευές, οπτικούς 

κυματοδηγούς, αισθητήρες αερίου κλπ.  

Σε αυτή τη μεταπτυχιακή εργασία παρασκευάστηκαν λεπτά υμένια καθαρού (χωρίς 

προσμίξεις) ΖnΟ και λεπτά υμένια ΖnΟ με προσμίξεις χαλκού (ZnO:Cu), χρησιμοποιώντας 

νιτρικό ψευδάργυρο ως πρόδρομο διάλυμα πάνω σε γυάλινο (άμορφο) υπόστρωμα με τη 

μέθοδο πυρόλυσης ψεκασμού. Η εναπόθεση έγινε μεταβάλλοντας κάποιες συνθήκες 

εναπόθεσης, όπως τη συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος, τη χρονική διάρκεια της 

εναπόθεσης και το επίπεδο των προσμίξεων Cu, διατηρώντας ταυτόχρονα σταθερές τις 

διάφορες παραμέτρους της τεχνικής (όπως τη θερμοκρασία υποστρώματος, την πίεση του 

φέροντος αερίου κλπ). Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι να διερευνηθούν οι επιπτώσεις 

της μεταβολής των συνθηκών εναπόθεσης στις δομικές, οπτικές και ηλεκτρικές ιδιότητες 

των ΖnΟ και ZnO:Cu , καθώς και στην επιφανειακή τους μορφολογία. Επίσης, ερευνήθηκε 

η επίδραση της μεταβολής των συνθηκών εναπόθεσης και των ιδιοτήτων των υμενίων στη 

διαβρεξιμότητα της επιφάνειας και στη φωτοκαταλυτική τους δράση. 

Ο δομικός χαρακτηρισμός δείχνει ότι τα ΖnΟ και ZnO:Cu υμένια είναι πολυκρυσταλλικά 

με εξαγωνική δομή wurtzite, προσανατολισμένα κυρίως (τα περισσότερα από αυτά) κατά 

μήκος του άξονα c, κάθετα προς την επιφάνεια του υποστρώματος. Από τα XRD δεδομένα 

των χωρίς προσμίξεις υμενίων του ZnO, βρέθηκε ότι με την αύξηση στη συγκέντρωση του 

πρόδρομου διαλύματος, και στους δυο χρόνους εναπόθεσης, το μέσο μέγεθος κόκκου κατά 

μήκος του άξονα c αυξάνεται, ενώ οι δομικές διαταραχές μειώνονται (δηλαδή η 

κρυσταλλική ποιότητα των υμενίων σταδιακά βελτιώνεται), ταυτόχρονα όμως 

εμφανίστηκαν περισσότεροι κρυσταλλίτες προσανατολισμένοι προς διάφορες άλλες 

κατευθύνσεις επιδεινώνοντας τη συνολική κρυσταλλικότητα των υμενίων. Η μελέτη της 

δομής των ZnO:Cu υμενίων, αντίθετα, δείχνει ότι με την αύξηση της συγκέντρωσης των 

προσμίξεων χαλκού, και στους δυο χρόνους εναπόθεσης, το μέγεθος κόκκου μειώνεται, ενώ 

οι δομικές διαταραχές αυξάνονται και αλλάζει ο προτιμώμενος προσανατολισμός.  

Σύμφωνα με τις εικόνες SEM, τα καθαρά υμένια του ZnO εμφανίζουν μια σχετικά πυκνή 

συμπαγής και συνεχής επιφανειακή μορφολογία χωρίς ρωγμές αλλά με προεξοχές, ή/και 

οπές και με διάφορους σχηματισμούς με μορφή στάμπας. Η  μορφολογία αυτή φαίνεται να 

μην τροποποιείται σημαντικά με την αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος 

και του χρόνου εναπόθεσης, αν και στα δείγματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης η επιφάνεια 

εμφανίζεται να είναι πιο τραχιά. Στις εικόνες SEM επίσης παρατηρήθηκε ότι οι επιφάνειες 

αποτελούνται από μικρά σχεδόν σφαιρικά σωματίδια διαφόρων μεγεθών της τάξης των 

νανομέτρων (50-400 nm, περίπου), τα οποία κατανέμονται με μη ομοιόμορφο τρόπο σε όλη 

την επιφάνεια, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονται να είναι σε μια πυκνή και συμπαγή 

συνάθροιση στην περιοχή της μικροκλίμακας. Η μορφολογία της επιφάνειας των ZnO:Cu  

εμφανίζει διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτή των καθαρών  υμενίων του ZnO. Οι επιφάνειες 

των ZnO:Cu  είναι αρκετά ομαλές και ομοιόμορφες, ενώ τα σφαιρικά σωματίδια και τα 

συσσωματώματά τους ελαττώνονται σε μέγεθος με την αύξηση της συγκέντρωσης των 

προσμίξεων χαλκού, και στους δυο χρόνους εναπόθεσης. 

Η μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων των καθαρών υμενίων ZnO δείχνει  δραστική μείωση της 

διαπερατότητας και αύξηση στην απορρόφησή τους στην ορατή περιοχή του Η/Μ φάσματος 

με τη μεταβολή των συνθηκών εναπόθεσης. Μια ανάλογη συμπεριφορά έχουν και τα 

ZnO:Cu  με την αύξηση της συγκέντρωσης των προσμίξεων χαλκού και στους δυο χρόνους 

εναπόθεσης. Τα οπτικά φάσματα απορρόφησης όλων των υμενίων εμφανίζουν επίσης ένα 
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απότομο άκρο στα 380-400 nm, το οποίο αντιστοιχεί στο ενεργειακό τους χάσμα (Eg). Το 

ενεργειακό χάσμα των καθαρών υμενίων ZnO εμφανίζει μια σχετικά μικρή μείωση με τη 

μεταβολή των συνθηκών εναπόθεσης, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στα ZnO:Cu με την αύξηση 

της συγκέντρωσης των προσμίξεων χαλκού και στους δυο χρόνους εναπόθεσης. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, το ενεργειακό χάσμα των υμενίων εμφανίζεται μικρότερο από την τιμή του 

στοιχειομετρικού bulk ZnO (≈ 3,34 eV). 

Λόγω της υψηλής αντίστασης που εμφανίζουν τα υμένια σε αυτή την εργασία δεν ήταν 

δυνατόν να πραγματοποιηθούν μετρήσεις Hall,  ώστε να προσδιοριστεί ο τύπος 

αγωγιμότητας (n-τύπου ή p-τύπου) των υμενίων. Ωστόσο πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 

του επιφανειακού ρεύματος σε δυο περιπτώσεις: 1) στο σκοτάδι και 2) υπό την επίδραση 

της UV ακτινοβολίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια τάση μείωσης του επιφανειακού 

ρεύματος στα καθαρά υμένια ZnO και στις δυο περιπτώσεις μετρήσεων με τη μεταβολή των 

συνθηκών εναπόθεσης, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στα ZnO:Cu, υμένια με την αύξηση της 

συγκέντρωσης των προσμίξεων χαλκού και στους δυο χρόνους εναπόθεσης.  

Τα καθαρά υμένια του ZnO εμφανίζουν, σε γενικές γραμμές  μια υδρόφοβη συμπεριφορά, 

η οποία μειώνεται με τη μεταβολή των συνθηκών εναπόθεσης. Τα παρατηρούμενα 

αποτελέσματα  διαβρεξιμότητας εξαρτώνται από το χαρακτηριστικό μέγεθος των δομών της 

επιφάνειας (τα υμένια περιείχαν τόσο της μικρο- όσο και της νανοκλίμακας επιφανειακά 

χαρακτηριστικά), από τις ημιαγώγιμες ιδιότητες του ZnO, καθώς και από την αυξημένη 

επίδραση της χημείας της επιφάνειας. Η επίδραση των προσμίξεων χαλκού στη 

διαβρεξιμότητα των ZnO:Cu υμενίων μειώνει ελάχιστα τον υδρόφοβο χαρακτήρα τους. Η 

φύση των ΖnΟ και ZnO:Cu υμενίων βρέθηκε επίσης να αλλάζει από υδρόφοβη σε υδρόφιλη 

υπό την επίδραση υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας, η οποία ωστόσο είναι αναστρέψιμη. 

Τέλος, τα πειράματα φωτοκατάλυσης των ΖnΟ και ZnO:Cu δείχνουν ότι τα υμένια δεν 

έχουν σχεδόν καθόλου φωτοκαταλυτική δράση στο ορατό φάσμα, ενώ υπό την επίδραση 

υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας εμφανίζουν μια μικρή φωτοκαταλυτική δράση, η οποία 

ωστόσο δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί μεταβάλλοντας τη συγκέντρωση του πρόδρομού 

διαλύματος και το χρόνο εναπόθεσης λόγω κάποιων πειραματικών ατελειών. 
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                                               ABSTRACT  
 

The zinc oxide (ZnO) is one of the most widely studied metal oxide materials, which in 

recent years has become a very popular material because of the great potential in various 

applications such as optoelectronic devices, optical waveguides gas sensors etc.  

In this thesis, thin films of pure (neat) ZnO as well as ZnO thin films doped with copper 

(ZnO: Cu) are prepared, using a zinc nitrate precursor solution on a glass (amorphous) 

substrate by spray pyrolysis method. The deposition was done by varying some deposition 

conditions as the concentration of the precursor solution, the duration of deposition and the 

level of impurities Cu, while maintaining constant the number of technical parameters (such 

as substrate temperature, pressure of the carrier gas, etc.). The main objective of this study 

was to investigate the effects of the change of deposition conditions on structural, optical 

and electrical properties of ZnO and ZnO: Cu films, as well as their surface morphology. In 

addition the effect of varying the deposition conditions and properties of the films on the 

surface wettability and photocatalytic activity have been investigated.  

Structural characterization shows that ZnO and ZnO: Cu films are polycrystalline structure 

with hexagonal wurtzite, mainly oriented (most of them) along the axis c, perpendicular to 

the substrate surface. It is found by the XRD data of neat films of ZnO that the increasing of 

the concentration of the precursor solution, as well as in the two deposition times, yields to 

the growing of the average grain size along the c-axis and to the reducing of the structural 

disturbances (i.e., the crystalline quality of films gradually improving), but while there are 

more oriented crystallites in various other directions compounding the overall crystallinity 

of the films. The study of the structure of ZnO: Cu, films, in the contrast, shows that as the 

dopant concentration of copper in both deposition time increases, the grain size is reduced, 

while increasing the structural disturbances and changing the preferred orientation.  

According the images SEM, net of ZnO films exhibited a relatively dense and compact 

continuous surface morphology without cracks but with projections and/or holes with 

different configurations and form stamp. This morphology appears to be significantly 

modified by increasing the concentration of the precursor solution and the deposition time, 

although in the higher concentration samples, the surface appears to be more rugged. In the 

SEM images also observed that the surfaces consist of small nearly spherical particles of 

different sizes on the order of nanometers (50-400 nm, approximately), which are distributed 

to non-uniformly across to the surface, while in many cases appear to be a dense and compact 

assemblage in the area of micro-scale. The surface morphology of the ZnO: Cu membranes, 

occurrence of variations in relation to that of films of pure ZnO. The surfaces of the ZnO: 

Cu, films were quite smooth and uniform, whereas the spherical particles and the 

agglomerates are reduced in size by increasing the dopant concentration of copper in both 

deposition times.  

The study of the optical properties of pure ZnO films showed a drastic reduction in 

permeability and an increasing in absorption in the visible region of the E/M spectrum, by 

varying the deposition conditions. A similar behavior is found in the ZnO: Cu, films during 

the increasing of dopant concentration of copper in both deposition times. The optical 

absorption spectra of all films, also exhibited an abrupt end at 380-400 nm, which 

corresponds to the energy gap (Eg). The energy gap of pure ZnO films show a relatively 

small decrease in the variation of deposition conditions, and the same happens in ZnO: Cu, 

films with increasing dopant concentration of copper in both deposition times. In all cases, 

the energy gap of the films exhibit less than the stoichiometric value of bulk ZnO (≈ 3,34 

eV).  
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Due to the high resistance that exhibited in thin films, in this thesis it could not have be 

carried out Hall measurement in order to determine the conductivity type (n-type or p-type) 

of the films. However, measurements of the surface currents in two cases: 1) in the dark, and 

2) under the influence of UV radiation have been performed. The results show a trend of 

reduction of the surface current in pure ZnO films in both cases measurements by varying 

the deposition conditions, and the same happens in ZnO: Cu, films with increasing dopant 

concentration of copper in both deposition times.  

Net of ZnO films show generally a hydrophobic behavior, which is decreased with the 

change of deposition conditions. The observed effect of wettability depends on the 

characteristic size of the surface structures (films containing both the micro- and nanoscale 

surface features) of the semiconductive properties of ZnO, as well as by the increasing of 

influence of surface chemistry. The effects of impurities in copper wettability of ZnO: Cu 

films decrease slightly the hydrophobic nature. The nature of ZnO and ZnO: Cu films are 

also found to change from hydrophobic to hydrophilic by the action of ultraviolet (UV) 

radiation, although it is reversible.  

Finally, photocatalysis experiments of ZnO and ZnO: Cu films show that the films have 

almost no photocatalytic activity in the visible spectrum, while under the influence of 

ultraviolet (UV) radiation the films show a low photocatalytic activity, which however could 

not be determined by varying the concentration of the precursor solution and deposition time, 

due to some experimental imperfections. 
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                Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα υλικά που μελετώνται σε αυτή την μεταπτυχιακή εργασία είναι τα λεπτά υμένια καθαρού 

οξειδίου του ψευδαργύρου (ZnO), καθώς και του οξειδίου του ψευδαργύρου με προσμίξεις 

χαλκού (ZnO:Cu). Τα υμένια εναποτέθηκαν πάνω σε γυάλινο υπόστρωμα μέσω της τεχνικής 

spray pyrolysis (πυρόλυση ψεκασμού) χρησιμοποιώντας ως αρχικό πρόδρομο διάλυμα 

νιτρικό ψευδάργυρο (Zn(NO)3). Η εναπόθεση έγινε σε σταθερή θερμοκρασία 

υποστρώματος (350±5 οC) μεταβάλλοντας τη συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος, το 

χρόνο εναπόθεσης και το επίπεδο των προσμίξεων Cu. Στην συνέχεια ερευνήθηκε η 

επίδραση των παραμέτρων εναπόθεσης στις δομικές, ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες των 

υμενίων. Τέλος, εξετάστηκε πώς οι παράμετροι εναπόθεσης και τα αποτελέσματα από τις 

δομικές, ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες των ZnO και ZnO:Cu υμενίων επηρεάζουν την 

διαβρεξιμότητα (Wettability) και τη φωτοκαταλυτική τους δράση.  

 

Το ZnO είναι λευκό και άφθονο στη φύση, έχει φιλική προς το 

περιβάλλον συμπεριφορά (είναι μη τοξικό) και παρασκευάζεται 

εύκολα με χαμηλό κόστος. Επίσης, είναι αδιάλυτο στο νερό και 

διαλυτό σε οξέα και βάσεις, ενώ παραμένει λευκό παρά την έκθεσή 

του στο υδρόθειο ή στην υπεριώδη ακτινοβολία[01, 02]. 

Το ZnO ανήκει στην κατηγορία των κρυσταλλικών ημιαγώγιμων μεταλλικών οξειδίων. 
Είναι ένα από τα πιο σημαντικά n-τύπου ημιαγώγιμα υλικά της II-VI ομάδας με ένα άμεσο 

και ευρύ ενεργειακό χάσμα ζωνών (3.4 eV), και με υψηλή ενέργεια σύνδεσης εξιτωνίων (60 

meV) [03]. Λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων του, τo ZnO είναι ένα πολλά υποσχόμενο υλικό 

για εφαρμογές ημιαγώγιμων συσκευών. Η προοπτική αυτών των εφαρμογών έχει 

τροφοδοτηθεί από την εντυπωσιακή πρόοδο στην ανάπτυξη μονοκρυστάλλων, και λεπτών 

υμενίων ZnO τα τελευταία χρόνια.  Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ένας μερικός κατάλογος 

των ιδιοτήτων του ZnO που το διακρίνουν από τους άλλους ημιαγωγούς ή οξείδια μετάλλων 

και το καθιστούν χρήσιμο για τις εφαρμογές.[04] 

• Άμεσο και ευρύ ενεργειακό χάσμα ζωνών 

• Μεγάλη ενέργεια σύνδεσης εξιτονίου 

• Μεγάλη πιεζοηλεκτρική σταθερά 

• Ισχυρή φωταύγεια 

• Ισχυρή ευαισθησία της επιφανειακής αγωγιμότητας στην παρουσία                                                                                   

προσροφούμενων αερίων 

• Ισχυρή μη γραμμική αντίσταση στο πολυκρυσταλλικό ZnO 

• Μεγάλοι μη γραμμικοί οπτικοί συντελεστές  

• Υψηλή θερμική αγωγιμότητα 

• Υψηλή ευκινησία φορέων 

• Μεγαλη διαθεσιμότητα μονοκρυστάλλων 

• Επιδεκτικότητα σε υγρή χημική χάραξη (wet chemical etching) 

• Βιοσυμβατότητα  
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Το ZnO σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως, αφού είναι βασικό στοιχείο σε πολλές 

βιομηχανικές διεργασίες παραγωγής χρωμάτων, καλλυντικών, φαρμακευτικών προϊόντων, 

πλαστικών, μπαταριών, ηλεκτρικών συσκευών, σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, 

καλύμματα δαπέδου, κλπ. [03]. Ειδικότερα, τα λεπτά υμένια ZnO προσελκύουν σήμερα 

αρκετό ενδιαφέρον λόγω των ιδιοτήτων τους, της υψηλής χημικής και μηχανικής 

σταθερότητας στο πλάσμα του υδρογόνου, της υψηλής οπτικής διαφάνειας στην ορατή και 

στην εγγύς υπέρυθρη περιοχή του Η/Μ φάσματος [05]. Επίσης, χρησιμοποιούνται σε 

τρανζίστορ (TFT) (Ohya Υ. et al., 2001) σε διάφορες εφαρμογές  χημικών και βιολογικών 

αισθητήρων,  αισθητήρων αερίου (Kang WPand CK Kim, 1993) κλπ. 

Να σημειωθεί ότι οι ιδιότητές του ZnO έχουν μελετηθεί από τις πρώτες ημέρες εμφάνισης 

των ηλεκτρονικών ημιαγωγών, αλλά η χρήση του ως ημιαγωγού στις ηλεκτρονικές 

συσκευές έχει παρεμποδιστεί από την έλλειψη ελέγχου της ηλεκτρικής του αγωγιμότητας: 

οι κρύσταλλοι του ZnO είναι σχεδόν πάντα n-τύπου, γεγονός που  έχει προκαλέσει εκτενή 

διάλογο και έρευνα[04]. Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιότητες του υλικού εξαρτώνται έντονα από 

την κρυσταλλική σύνθεση της μικροδομής και τις προσμείξεις. Έτσι, είναι σημαντικό να 

έχουμε τον πλήρη έλεγχο των παραμέτρων εναπόθεσης που εμπλέκονται, προκειμένου να 

κατασκευαστούν υλικά με την επιθυμητή λειτουργικότητα για συσκευές συγκεκριμένης 

τεχνολογίας. 

 
Επειδή το ZnO ανήκει στην κατηγορία των κρυσταλλικών ημιαγώγιμων μεταλλικών 

οξειδίων κρίνεται απαραίτητο να δοθούν, αρχικά, κάποιοι βασικοί ορισμοί και 

χαρακτηριστικά των υλικών αυτών προτού εστιαστούμε ειδικότερα πάνω στο καθαρό ZnO 

και στο ZnO:Cu. Αυτό γίνεται στο 1ο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους (παράγραφοι 1.1-

1.7). Στο κεφάλαιο αυτό επίσης δίνονται και κάποια στοιχεία της αλληλεπίδρασης των 

διαφανών ημιαγώγιμων υλικών (όπως το ZnO) με την Η/Μ ακτινοβολία (παράγραφος 1.8). 

Το 2ο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους ασχολείται με τα λεπτά υμένια και τις τεχνικές 

εναπόθεσης τους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην επιλεγμένη σε αυτή την εργασία μέθοδο 

εναπόθεσης των υμενίων του ZnO και ZnO:Cu, δηλαδή στην spray pyrolysis (πυρόλυση 

ψεκασμού). Στο 3ο κεφάλαιο, τέλος, του θεωρητικού μέρους αναφέρονται κάποια γενικά 

στοιχεία της διαβρεξιμότητας και της φωτοκαταλυτικής δράσης των υμενίων τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν στο πειραματικό μέρος, όπου θα εστιαστούμε ειδικότερα στην μελέτη  της 

διαβρεξιμότητας και της φωτοκαταλυτικής δράσης των υμενίων ZnO και ZnO:Cu.      
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                                                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΗΜΙΑΓΩΓΗΜΑ ΣΤΕΡΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ Η 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  

 
 1.1 ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ) ΔΟΜΗ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ 

 
Η ατομική ύλη απαντάται στη φύση σε τρεις καταστάσεις: στερεά, υγρή και αέρια. Στην 

στερεά κατάσταση η θέση κάθε δομικής μονάδας (ατόμου, μορίου ή ιόντος) είναι σταθερή 

σε συγκεκριμένες τρισδιάστατες διατάξεις, έτσι ώστε το σχήμα καθώς και η πυκνότητα να 

είναι καθορισμένα. Τα στερεά υλικά μπορούν, γενικά, να ταξινομηθούν με βάση την 

κανονικότητα με την οποία οι δομικές τους μονάδες διατάσσονται μεταξύ τους στον χώρο. 

Πιο συγκεκριμένα, ένα στερεό θα λέμε ότι είναι κρυσταλλικό, όταν οι δομικές του μονάδες 

βρίσκονται σε μια επαναλαμβανόμενη (περιοδική) τρισδιάστατη διάταξη για μεγάλες 

ατομικές αποστάσεις (έχουμε, δηλαδή, την ύπαρξη τάξης μακράς εμβέλειας), ενώ ένα 

στερεό θα λέμε ότι είναι μη κρυσταλλικό ή άμορφο όταν έχουμε μια τυχαία και άτακτη 

κατανομή των δομικών του μονάδων στον χώρο, δηλαδή όταν η μακράς εμβέλειας τάξη 

απουσιάζει. [01].   

Η περιοδική τρισδιάστατη διάταξη των δομικών μονάδων σε ένα κρυσταλλικό στερεό 

σημαίνει ότι η θέση του κάθε ατόμου είναι συγκεκριμένη (για κάθε άτομο του κρυστάλλου, 

ο αριθμός των γειτονικών ατόμων και ο ακριβής τους προσανατολισμός (δηλαδή το μήκος 

δεσμού και η γωνία ανάμεσα στους δεσμούς) είναι σαφώς καθορισμένα). [04]. Αυτή η 

συμμετρία και η τάξη που παρουσιάζεται στη δομή ενός υλικού ονομάζεται κρυσταλλική 

δομή (Σχήμα 1.1). Για να περιγράψουμε τις κρυσταλλικές δομές, συχνά εξυπηρετεί να 

υποδιαιρούμε τη δομή σε περιοχές ενός μικρού όγκου ατόμων που διατάσσονται κατά 

συγκεκριμένο τρόπο στις τρεις χωρικές διαστάσεις, οι οποίες ονομάζονται μοναδιαίες 

κυψελίδες. Η επαναληπτική τους διάταξη στον χώρο δημιουργεί ολόκληρη την 

κρυσταλλική δομή χωρίς επικαλύψεις ή κενά, γεγονός που μας επιτρέπει να προβλέψουμε 

την διάταξη των ατόμων σε οποιοδήποτε σημείο του κρυστάλλου[05].  

 

Σχήμα 1.1. Κρυσταλλικά ονομάζονται τα στερεά στα οποία τα άτομα συνδέονται μεταξύ τους με τέτοιο 

τρόπο ώστε να διατάσσονται περιοδικά σε ένα κανονικό πλέγμα (το πλέγμα είναι μια άπειρη περιοδική 

διάταξη σημείων στον χώρο, χωρίς τις δομικές μονάδες). α) Ένα απλό τετραγωνικό πλέγμα και μια βάση 

που περιλαμβάνει δυο άτομα. β) Η βάση προσαρμόζεται σε κάθε πλεγματικό σημείο αποδίδοντας την 

κρυσταλλική δομή. γ) Η μοναδιαία κυψελίδα είναι ένα τετράγωνο πλευράς α με δυο άτομα.[02] 
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Η γεωμετρία της μοναδιαίας κυψελίδας ορίζεται πλήρως 

από έξι παραμέτρους που ονομάζονται παράμετροι 

πλέγματος της κρυσταλλικής δομής και είναι τα τρία μήκη 

των αξόνων (ή ακμών) της μοναδιαίας κυψελίδας a, b, c και 

οι τρεις γωνίες α, β, γ μεταξύ, των αξόνων (Σχήμα δίπλα). 

Σε αυτή τη βάση ομαδοποίησης, έχουν διαπιστωθεί επτά 

διαφορετικοί συνδυασμοί a, b, c και α, β, γ που ο καθένας 

αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό κρυσταλλικό σύστημα. 

Μερικά από αυτά τα συστήματα είναι: κυβικό, τετραγωνικό 

εξαγωνικό, ορθορομβικό κλπ[02]. Όταν ασχολούμαστε με 

τα κρυσταλλικά υλικά, είναι, επίσης, συχνά απαραίτητο να 

ορίζουμε κάποια συγκεκριμένη κρυσταλλογραφική 

διεύθυνση ή ένα κρυσταλλογραφικό επίπεδο. Για το σκοπό 

αυτό έχουν οριστεί κάποιοι κανόνες συμβολισμού, 

σύμφωνα με τους οποίους οι διευθύνσεις και τα επίπεδα 

ορίζονται από τρεις ακεραίους αριθμούς, ή δείκτες. Η βάση 

για τον καθορισμό των δεικτών είναι η μοναδιαία κυψελίδα. 

Μια κρυσταλλογραφική διεύθυνση ορίζεται ως μια γραμμή μεταξύ δυο σημείων ή ως ένα 

διάνυσμα. Οι δείκτες διεύθυνσης υπολογίζονται βάσει των ανυσματικών προβολών σε κάθε 

ένα από τους άξονες. Μια τομή στο αρνητικό τμήμα του άξονα ορίζεται με αρνητικό δείκτη, 

που γράφεται με μια παύλα πάνω από το νούμερο ή με αρνητικό πρόσημο [01]. 

Τα κρυσταλλογραφικά (ή πλεγματικά) επίπεδα (τα οποία περιέχουν άπειρο αριθμό 

πλεγματικών σημείων) σε όλα τα κρυσταλλικά συστήματα (εκτός των εξαγωνικών) 

ορίζονται από τρεις δείκτες, τους λεγόμενους δείκτες Miller, (hkl).  Οι δείκτες Miller (hkl) 

είναι ένας συμβολισμός πού χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε είτε ένα συγκεκριμένο 

επίπεδο είτε - συνήθως - ένα σύνολο παράλληλων επιπέδων ενός κρύσταλλου και 

καθορίζονται από τις αντίστροφες τιμές των αξονικών προβολών. Οι αριθμοί αυτοί μπορούν 

πάντα να ληφθούν πρώτοι μεταξύ τους. Μπορούν, επίσης, να πάρουν και αρνητικές τιμές, 

οπότε συνήθως παραλείπουμε το αρνητικό πρόσημο και βάζουμε μια μπάρα πάνω από τον 

αντίστοιχο δείκτη[01, 02]. 
 

1.2 ΕΞΑΓΩΝΙΚΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ 
 

Σε μια κρυσταλλική δομή υπάρχουν, γενικά,  διάφοροι δυνατοί τρόποι διάταξης των ατόμων 

στις πλησιέστερες μεταξύ τους θέσεις. Οι κρυσταλλικές δομές FCC (εδροκεντρωμένη 

κυβική) και BCC (χωροκεντρωμένη κυβική) είναι μόνο δυο από τους δυνατούς τρόπους να 

διαταχθούν τα άτομα στις πλησιέστερες μεταξύ τους θέσεις. Στον ψευδάργυρο για 

παράδειγμα, τα άτομα διατάσσονται στις πλησιέστερες δυνατές θέσεις έχοντας εξαγωνική 

συμμετρία και σχηματίζουν την μέγιστης πυκνότητας εξαγωνική δομή πυκνής διάταξης ή 

HCP (Hexagonal Close-Packed) δομή. Στο Σχήμα 1.2 παρουσιάζεται η HCP δομή με τις 

θέσεις των ατόμων να αναπαρίστανται από μικρές σφαίρες.  

Στα εξαγωνικά κρυσταλλικά συστήματα τώρα υπάρχει το πρόβλημα ότι μερικές 

κρυσταλλογραφικά ισοδύναμες διευθύνσεις δεν έχουν την ίδια τριάδα δεικτών Miller. Το 

πρόβλημα αυτό μπορεί να ξεπερασθεί αν χρησιμοποιήσουμε ένα σύστημα συντεταγμένων 

τεσσάρων αξόνων ή συντεταγμένων Miller-Bravais όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.3. Στο 

σύστημα αυτό έχουμε τέσσερις δείκτες με τους τρεις πρώτους να αντιπροσωπεύουν τις 

προβολές στους α1 α2 και α3 άξονες του βασικού επιπέδου και τον τέταρτο την προβολή 

στον άξονα z και οι οποίοι δηλώνονται ως [uvtw]. Για την μετατροπή ενός συστήματος 

τριών δεικτών σε σύστημα τεσσάρων δεικτών [u’v’w’]→[uvtw] χρησιμοποιούνται οι 

παρακάτω τύποι[01]: 
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όπου οι τονισμένοι δείκτες συνδέονται με το σύστημα τριών δεικτών και οι μη τονισμένοι 

με το καινούργιο Miller-Bravais σύστημα τεσσάρων δεικτών. Ο συντελεστής n στις 

παραπάνω σχέσεις χρησιμοποιείται για να αναγάγουμε τις αρχικές τιμές στους μικρότερους 

δυνατούς ακεραίους αριθμούς. Στο Σχήμα 1.3α και 1.3β παριστάνονται επίσης διάφορες 

διευθύνσεις και επίπεδα στην εξαγωνική μοναδιαία κυψελίδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.2. α) Η εξαγωνική δομή πυκνής διάταξης (HCP). Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν σε 

διαφορετικά στρώματα. β) Τα διαδοχικά στρώματα ακολουθούν τον κανόνα ΑΒΑΒ γ) Αναπαράσταση της 

μοναδιαίας κυψελίδας με μικρές σφαίρες (α και c το μικρότερο και το μεγαλύτερο αντίστοιχα μήκος ακμής 

της κυψελίδας). δ) Η μικρότερη μοναδιαία κυψελίδα της HCP δομής σε αναπαράσταση μικρών 

σφαιρών.[02] 

Σχήμα 1.3. Το εξαγωνικό σύστημα συντεταγμένων για μια εξαγωνική μοναδιαία κυψελίδα (Σχήμα Miller-

Bravais) α, β) Διάφορες κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις και επίπεδα στο εξαγωνικό κρυσταλλικό 

σύστημα[01]. 

 

1.3 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ( Ή ΑΛΛΟΤΡΟΠΙΑ) ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Πολυμορφισμός ή αλλοτροπία ονομάζεται η ιδιότητα ορισμένων υλικών να έχουν 

περισσότερες από μια κρυσταλλικές δομές. Κάθε δυνατή κρυσταλλική δομή ονομάζεται 

αλλοτροπική μορφή ή φάση του υλικού. Η φάση ενός υλικού έχει σε κάθε σημείο της την 

ίδια σύνθεση, δομή και ιδιότητες. Είναι δηλαδή ένα ομογενές χημικό σύστημα. Γενικά, η 

δομή κάθε φάσης εξαρτάται από την θερμοκρασία και την πίεση, όπως επίσης και από την 

μέθοδο παρασκευής του στερεού. Σε ένα δεδομένο χημικό σύστημα ενδέχεται μια φάση να 

βρίσκεται σε επαφή με μια άλλη φάση ( π.χ. στους 0 οC, η στερεά και η υγρή φάση του 

νερού βρίσκονται σε επαφή. Η κάθε φάση, το νερό και ο πάγος δηλαδή, έχει τη δική της 

διακριτή δομή) [02]. 
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1.4 ΑΤΕΛΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
 

Μέχρι τώρα θεωρήσαμε ότι στο ατομικό επίπεδο των κρυσταλλικών υλικών υπάρχει τέλεια 

τάξη. [01]. Κατά την δημιουργία ενός τέλειου κρυστάλλου, τα άτομα συντάσσονται κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαττώνεται η δυναμική τους ενέργεια όσο το δυνατόν περισσότερο 

[02]. Στην πραγματικότητα όμως τέτοιο ιδανικό στερεό δεν υπάρχει, καθώς όλα περιέχουν 

ένα μεγάλο αριθμό ατελειών (defects), δηλαδή αποκλίσεων από την ιδανική κρυσταλλική 

δομή. Γενικά, οι ατέλειες που εισάγονται σε ένα στερεό οφείλονται, κατά κύριο λόγο, είτε 

στις επικρατούσες θερμοδυναμικές συνθήκες, ή στην ύπαρξη προσμίξεων κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας κρυσταλλικής ανάπτυξης. [04]. Η ταξινόμηση των κρυσταλλικών ατελειών 

βασίζεται συχνά στη γεωμετρία ή το πλήθος των διαστάσεων της ατέλειας (δηλαδή στο 

μέγεθος της). [02]. Παρακάτω αναφέρονται μερικοί τύποι διαφορετικών ατελειών  

 

1.4.1 ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ 

 
Οι σημειακές ατέλειες σχετίζονται με μια ή δυο ατομικές θέσεις[01].  Γενικά, οι σημειακές 

ατέλειες έχουν ως συνέπεια μεταβολές του πλέγματος ή παραμορφώσεις, η επίδραση των 

οποίων εκτείνεται σε εύρος αρκετών ατόμων. Μερικοί τύποι των ατελειών αυτών 

παριστάνονται στο Σχήμα 1.4 και είναι[02]: 

 

                  

 

Σχήμα 1.4. Σημειακές ατέλειες στην κρυσταλλική δομή και μια σύντομη περιγραφή σε κάποιες από αυτές. 

Η περιοχή γύρω από μια  σημειακή ατέλεια, γενικά, παραμορφώνεται και το πλέγμα υφίσταται τάσεις[02, 

04]. 
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1) Οι κενές θέσεις (vacancies), δηλαδή οι κενές περιοχές του κρυσταλλικού πλέγματος οι 

οποίες κανονικά καταλαμβάνονταν από άτομα που τώρα απουσιάζουν (Σχήμα 1.4). Όλα τα 

κρυσταλλικά στερεά περιέχουν κενές θέσεις (στην πραγματικότητα δεν είναι δυνατόν να 

δημιουργήσουμε κάποιο υλικό το οποίο να είναι ελεύθερο από ατέλειες αυτού του τύπου).  

Η ύπαρξη των κενών θέσεων του πλέγματος εξηγείται με τη χρήση αξιωμάτων 

θερμοδυναμικής. Να σημειωθεί ότι η ύπαρξη των κενών θέσεων αυξάνει την εντροπία 

(δηλαδή την τυχαιότητα) του κρυστάλλου[01].  

2) Οι ατέλειες αυτοπαρεμβολής (intersitials), δηλαδή άτομα του πλέγματος που 

καταλαμβάνουν διαπλεγματικές θέσεις (Σχήμα 1.4). Ειδικότερα, ένα άτομο 

αυτοπαρεμβολής είναι εκείνο το άτομο του κρυστάλλου που συνωστίζεται μέσα σε μια 

διαπλεγματική θέση, δηλαδή σε ένα μικρό κενό χώρο που, υπό κανονικές συνθήκες, δεν 

είναι κατειλημμένος. Οι κενές θέσεις και οι ατέλειες αυτοπαρεμβολής αποτελούν τις 

εγγενείς ατέλειες του πλέγματος[01, 02]. 

3) Τα άτομα προσμίξεως. Η κρυσταλλική δομή μπορεί να περιέχει και ξένα άτομα ή άτομα 

προσμίξεως των οποίων η προέλευση ενδέχεται να είναι φυσική ή τεχνική (Σχήμα 1.4). Τα 

άτομα πρόσμιξης μπορούν να καταλάβουν διαπλεγματικές θέσεις (διαπλεγματικές ατέλειες) 

ή να υποκαταστήσουν άτομα του αρχικού πλέγματος (ατέλειες υποκατάστασης)[04].  

Σε μερικές περιπτώσεις μια ατέλεια μπορεί να αφορά στο σχηματισμό συμπλέγματος 

εγγενών ατελειών ή/και ατόμων προσμίξεως.[04]. 

 

1.4.2 ΣΤΕΡΕΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 

 
Η προσθήκη ατόμων πρόσμιξης σε ένα υλικό, γενικά, καταλήγει στο σχηματισμό ενός 

στερεού διαλύματος ή/και σε μια νέα δεύτερη φάση, η οποία εξαρτάται από τα είδη των 

προσμίξεων, τη συγκέντρωσή τους και τη θερμοκρασία του στερεού [02]. Ένα στερεό 

διάλυμα είναι μια ομοιογενής κρυσταλλική δομή, στην οποία ένα ή περισσότερα είδη 

ατόμων ή μορίων έχουν μερικώς υποκαταστήσει τα αρχικά άτομα και μόρια χωρίς αλλαγή 

της δομής. Τα άτομα που υπάρχουν σε μεγαλύτερο ποσοστό μέσα στο διάλυμα (τα αρχικά 

άτομα) είναι αυτά του διαλυτή, ενώ τα άτομα που υπάρχουν σε μικρότερο ποσοστό (τα 

άτομα προσμίξεως) είναι της διαλυμένης ουσίας. Η αντικατάσταση των ατόμων του 

διαλύτη από τα άτομα της διαλυμένης ουσίας στις διάφορες θέσεις του πλέγματος μπορεί 

να γίνει είτε με τυχαίο (ακανόνιστο) είτε με τακτικό τρόπο. Στην περίπτωση που έχουμε 

τακτικό τρόπο υποκατάστασης, γύρω από κάθε άτομο του διαλύματος υπάρχει μια 

συγκεκριμένη διάταξη ατόμων και έτσι η κρυσταλλική δομή μοιάζει με τη δομή ενός 

μίγματος [02]. Στα στερεά διαλύματα απαντώνται δυο τύποι σημειακών ατελειών 

πρόσμιξης: οι ατέλειες υποκατάστασης (substitutional) και οι διαπλεγματικές (interstitial) 

ατέλειες (Σχήμα 1.5). Στα στερεά διαλύματα που σχηματίζονται από ατέλειες 

υποκατάστασης η διαλυμένη ουσία ή τα άτομα πρόσμιξης, υποκαθιστούν τα άτομα του 

διαλυτή, ενώ σε αυτά που σχηματίζονται από διαπλεγματικές ατέλειες, τα άτομα πρόσμιξης 

γεμίζουν τα κενά μεταξύ των ατόμων του διαλυτή[08].  

 

                

       
 

 

 

 

 
Σχήμα 1.5. Σχηματική αναπαράσταση των στερεών διαλυμάτων υποκατάστασης (substitutional) και των 

στερεών διαλυμάτων παρεμβολής (interstitial)[08].  
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1.4.3 ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ Ή ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ 
 

Οι διεπιφανειακές ατέλειες είναι δυο διαστάσεων (γι’ αυτό και συχνά αναφέρονται και ως 

επίπεδες ατέλειες), οι οποίες ουσιαστικά διαχωρίζουν περιοχές των υλικών που έχουν 

διαφορετικές κρυσταλλικές δομές ή/και κρυσταλλογραφικούς προσανατολισμούς. Αυτές οι 

ατέλειες του πλέγματος περιλαμβάνουν τα διαχωριστικά όρια κόκκων, τις εξωτερικές 

επιφάνειες, τις διδυμίες, τα σφάλματα επιστοίβασης και τα όρια των φάσεων.[02] Παρακάτω 

θα αναλυθούν μερικές από τις περιπτώσεις των διεπιφανειακών ατελειών. 

 

1.4.3.1 ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

 

Ένα κρυσταλλικό στερεό του οποίου η περιοδική διευθέτηση των ατόμων είναι τέλεια ή 

εκτείνεται σε όλο το σύνολο του δείγματος χωρίς διακοπή ονομάζεται μονοκρύσταλλος. 

Όλες οι μοναδιαίες κυψελίδες συνδέονται με τον ίδιο τρόπο και έχουν την ίδια διεύθυνση. 

Τα τελευταία χρόνια οι μονοκρύσταλλοι έχουν γίνει εξαιρετικά σημαντικοί σε πολλές από 

τις σύγχρονες τεχνολογίες, κυρίως στα ηλεκτρονικά μικροκυκλώματα. 

Πολυκρυσταλλικά υλικά ονομάζονται τα περισσότερα κρυσταλλικά στερεά που 

αποτελούνται από ένα σύνολο πολλών μικρών κρυστάλλων ή κόκκων. Στο εσωτερικό ενός 

κόκκου, η κρυσταλλική δομή και ο προσανατολισμός είναι παντού τα ίδια και ο κρύσταλλος 

είναι προσανατολισμένος προς μια κατεύθυνση και μόνο [02]. Το σχήμα και το μέσο 

μέγεθος ή η διάμετρος των κόκκων (crystalline size) ενός πολυκρυσταλλικού υλικού είναι, 

γενικά, σημαντικά δομικά στοιχεία. Στα πολυκρυσταλλικά υλικά οι μικρές περιοχές των 

κόκκων  είναι τέλειες κρυσταλλικά, αλλά είναι δίπλα σε άλλους κρυσταλλίτες με 

διαφορετικούς προσανατολισμούς. Οι διαχωριστικές επιφάνειες ανάμεσα σε αυτούς τους 

μικροκρυσταλλίτες λέγονται κοκκώδη όρια (grain boundaries) ή διαχωριστικά όρια κόκκων 

και αποτελούν μια διεπιφανειακή ατέλεια στην δομή ενός κρυσταλλικού στερεού. Τα 

κοκκώδη όρια μπορούν να θεωρηθούν επίσης σαν μια συστοιχία γραμμικών ατελειών[04]. 

Στο Σχήμα 1.6 παρουσιάζονται σχηματικά διάφορα στάδια στερεοποίησης ενός 

πολυκρυσταλλικού δείγματος.  

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.6. Η διαδικασία στερεοποίησης ενός πολυκρυσταλλικού στερεού. α) Μικροί κρυσταλλικοί πυρήνες 

β) Ανάπτυξη κρυσταλλιτών και παρεμπόδιση ορισμένων κόκκων που είναι παρακείμενοι γ) Με την 

ολοκλήρωση της στερεοποίησης, οι κόκκοι έχουν τυχαία διάταξη και ακανόνιστα σχήματα[01, 02]. 

 

Αρχικά, η στερεοποίηση ξεκινά από συγκεκριμένες θέσεις οι οποίες ονομάζονται πυρήνες. 

Οι πυρήνες είναι μικρές κρυσταλλοειδείς δομές, οι οποίες περιέχουν 50 με 100 άτομα 

περίπου και έχουν τυχαίους κρυσταλλογραφικούς προσανατολισμούς, όπως φανερώνεται 

από τα τετράγωνα πλέγματα. Οι πυρήνες στην συνέχεια αναπτύσσονται (αυξάνονται σε 

μέγεθος) με την διαδοχική προσθήκη ατόμων στην δομή του καθενός από το εξωτερικό τους 

περιβάλλον και γίνονται μικροί κρύσταλλοι ή κρυσταλλίτες ή κόκκοι. Οι περατωτικές 
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επιφάνειες των παρακείμενων κόκκων έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, καθώς η διαδικασία 

στερεοποίησης πλησιάζει στο τέλος της. Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.6 ο 

κρυσταλλογραφικός προσανατολισμός διαφέρει από κόκκο σε κόκκο. Να σημειωθεί επίσης 

ότι υπάρχουν ορισμένες ατομικές ανομοιογένειες μέσα στην περιοχή που συναντιούνται δυο 

κόκκοι, δηλαδή στα όρια των κόκκων (Σχήμα 1.7). 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.7. Στα όρια των κόκκων υπάρχουν σπασμένοι δεσμοί, πλεγματικά κενά, τεταμένοι δεσμοί, και 

διαπλεγματικά άτομα. Η δομή στα όρια των κόκκων είναι ακανόνιστη και τα άτομα έχουν μεγαλύτερη 

ενέργεια σε σχέση με τα άτομα στο εσωτερικό των κόκκων[02]. 

 

1.4.3.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
 

Κατά την περιγραφή των κρυσταλλικών δομών έγινε η παραδοχή ότι η περιοδικότητα του 

κρυστάλλου εκτείνεται μέχρι το άπειρο (δηλαδή ότι η κανονική διάταξη των ατόμων δεν 

διακόπτεται πουθενά). Στην πράξη όμως όλα τα στερεά υλικά έχουν εξωτερικές επιφάνειες 

κατά μήκος των οποίων περατώνεται η δομή τους [04]. Ως επιφάνεια ενός στερεού υλικού 

ορίζουμε τα πρώτα 3-5 εξωτερικά ατομικά στρώματα (layers) του, για τα οποία δεν ισχύει 

η τρισδιάστατη περιοδικότητα του πλέγματος των 3D (bulk) στερεών  υλικών. Λαμβάνοντας 

υπόψιν το μέγεθος των ατόμων (0.5-3 Å) καταλαβαίνουμε ότι το βάθος της επιφάνειας  είναι 

της τάξης των 10 Å. [03].  
Σε ένα καθαρό κρυσταλλικό υλικό (χωρίς προσμίξεις) η δομή της επιφάνειας θα μπορούσε 

να οριστεί από την κρυσταλλική δομή αποσυνδέοντας απλά τους δεσμούς κατά μήκος της 

επιφάνειας. Μια τέτοια επιφάνεια θα λεγόταν ιδανική και δεν εμφανίζεται σχεδόν ποτέ στην 

φύση. Πιο συγκεκριμένα, η κρυσταλλική δομή καθορίζεται από την εσωτερική χημική 

ενέργεια των ατόμων που σχηματίζουν τον κρύσταλλο με ένα ορισμένο αριθμό 

κοντινότερων γειτόνων, δεύτερων κοντινότερων γειτόνων κλπ. Στην επιφάνεια ο αριθμός 

των γειτόνων ξαφνικά αλλάζει[04]. Τα επιφανειακά άτομα δεν συνδέονται με το μέγιστο 

αριθμό των πλησιέστερων γειτονικών, και άρα βρίσκονται σε ένα υψηλότερο ενεργειακό 

επίπεδο από τα άτομα των εσωτερικών θέσεων του κρυστάλλου. Στο Σχήμα 1.8 φαίνεται το 

κρυσταλλικό πλέγμα ενός κρυσταλλικού στερεού το οποίο διακόπτεται απότομα από μια 

επιφάνεια.[02] Σε μια ‘πραγματική’ επιφάνεια, η διάταξη των ατόμων είναι αρκετά πιο 

πολύπλοκη[04]. Γενικά, η δομή της επιφάνειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο 

σχηματισμού της, δηλαδή από τις θερμικές και μηχανικές διαδικασίες που οδήγησαν στο 

σχηματισμό της και  από το χημικό περιβάλλον στο οποίο αυτός έλαβε χώρα. Μια 

σχηματική απεικόνιση της επιφάνειας ενός κρυστάλλου στηρίζεται στο μοντέλο Kossel 

(Σχήμα 1.9). Στο μοντέλο αυτό η επιφάνεια έχει προεξοχές, πτυχές και διάφορες ατέλειες 

όπως οπές, αλλά επίσης και προσμίξεις που μπορούν να διαχυθούν προς και από την 
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επιφάνεια. Οι διαστάσεις των διαφόρων ατελειών εξαρτώνται από την διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για την δημιουργία της επιφάνειας[02]. 

Σχήμα 1.8. Στην επιφάνεια ενός υποθετικού δισδιάστατου κρυστάλλου, τα άτομα δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις που τίθενται από τον τύπο των δεσμών τους, και για τον λόγο αυτό έχουν σπασμένους ή 

αιωρούμενους δεσμούς. Ορισμένα από τα άτομα της επιφάνειας συνδέονται μεταξύ τους και η επιφάνεια 

αναδομείται. Η επιφάνεια μπορεί να περιέχει και άτομα που έχει απορροφήσει με χημικές ή με φυσικές 

διαδικασίες[02].   

 

Αλληλεπιδράσεις των επιφανειών με το εξωτερικό 
τους περιβάλλον: Στο Σχήμα 1.8 φαίνονται ορισμένες 

μόνο από τις καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν 

στην επιφάνεια ενός κρυστάλλου. Τα άτομα της 

επιφάνειας έχουν αιωρούμενους δεσμούς, δηλαδή 

δεσμούς που αποτελούνται από ένα μόνο 

ηλεκτρόνιο[02, 03]. Οι αιωρούμενοι αυτοί επιφανειακοί 

δεσμοί αναζητούν άτομα για να συνδεθούν. Δυο 

γειτονικά επιφανειακά άτομα μπορούν να μοιραστούν 

τα ηλεκτρόνια των επιφανειακών δεσμών και να 

σχηματίσουν ένα πλήρη επιφανειακό δεσμό μεταξύ 

τους, ο οποίος προκαλεί μια ελαφρά μετατόπιση των 

ατόμων της επιφάνειας[02]. Επομένως, κατά τη 

δημιουργία της επιφάνειας τα άτομα, προκειμένου να 

ελαχιστοποιήσουν την ενέργεια τους, μετακινούνται και 

παίρνουν θέσεις διαφορετικές από τα σημεία του δισδιάστατου πλέγματος. Δηλαδή, υπάρχει 

μια επαναδιευθέτηση των επιφανειακών δεσμών προς ένα σχηματισμό ελαχιστοποίησης 

ενέργειας. [04]. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται αναδόμηση (reconstruction) και η 

επιφάνεια, σε αυτή την περίπτωση, αναδομημένη επιφάνεια. Η διαφορετική δομή, που 

παρουσιάζει η επιφάνεια από το εσωτερικό του υλικού, οφείλεται, επομένως, στις 

διαφορετικές δυνάμεις, που δέχονται τα επιφανειακά άτομα, λόγω της απουσίας των μισών 

(κατά προσέγγιση) πλησιέστερων γειτόνων τους, καθώς και στη διαφορετική τοπολογία, 

που έχουν λόγω της δισδιάστατης υφής τους[03].  
Τα άτομα που βρίσκονται στην επιφάνεια ενός κρυστάλλου μπορούν επίσης να συνδεθούν 

με άτομα, μόρια ή ιόντα που βρίσκονται στο εξωτερικό περιβάλλον του κρυστάλλου. Για 

παράδειγμα, ένα άτομο υδρογόνου ή/και νερού μπορεί να προσδεθεί σε ένα αιωρούμενο 

δεσμό στην επιφάνεια του υλικού του σχήματος 1.8. Το αποτέλεσμα του δεσμού αυτού είναι 

Σχήμα 1.9. Μια κρυσταλλική επιφάνεια περιέχει 
συνήθως πολλών τύπων ατέλειες, όπως 
προεξοχές,, οπές και εξαρθώσεις[02]. 
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η φυσική απορρόφηση (physisorption-physical absorption) του υδρογόνου ή/και νερού. Η 

φυσική απορρόφηση είναι ο μηχανισμός προσρόφησης κατά τον οποίο οι συνδέσεις ξένων 

ατόμων ή μορίων με την επιφάνεια του κρυστάλλου πραγματοποιούνται με δευτερεύοντες 

δεσμούς, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση οι δυνάμεις που διέπουν το φαινόμενο είναι οι 

ασθενείς δυνάμεις Van der Waals[03]. Όταν κατά την προσρόφηση έχουμε την δημιουργία 

κύριων χημικών δεσμών μεταξύ των ξένων  προσροφημένων ατόμων ή μορίων και της 

επιφάνειας τότε αναφερόμαστε στο μηχανισμό της χημικής απορρόφησης (chemisorption). 

Η υψηλή ενέργεια των δεσμών κατά την χημική προσρόφηση συνεπάγει υψηλούς 

συντελεστές προσκόλλησης, άρα και μεγάλους ρυθμούς προσρόφησης[03]. Ένας 

αιωρούμενος δεσμός μπορεί επίσης να δεσμεύσει από το περιβάλλον του ένα ελεύθερο 

ηλεκτρόνιο. Η ίδια θεώρηση ισχύει για τους αιωρούμενους δεσμούς στα όρια των κόκκων, 

όπως στο Σχήμα 1.7. Τέλος, σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, ορισμένα από τα 

απορροφημένα ξένα άτομα διαχέονται στο εσωτερικό του κρυστάλλου και μετατρέπονται 

σε αυτή την περίπτωση σε προσμίξεις (bulk impurities)[02].  

Από τα παραπάνω μπορούμε, επομένως, να θεωρήσουμε ότι η επιφάνεια ενός υλικού 

αποτελεί μια ζώνη μετάβασης μέσω της οποίας αλληλεπιδρά η μάζα του στερεού υλικού με 

το εξωτερικό περιβάλλον. Με άλλα λόγια, οι εξωτερικές επιφάνειες των στερεών παίζουν 

πολύ σημαντικό ρόλο στις ιδιότητες τους. αφού από τη δομή και τις ιδιότητες της επιφάνειάς 

τους εξαρτάται η συμπεριφορά κάθε υλικού σε μια σειρά φαινομένων και διαδικασιών 

(processes), όπως η φυσική και η χημική προσρόφηση (physisorption, chemisorption), η 

επιφανειακή διάχυση (surface diffusion), η διάβρωση, η οξείδωση, η φωτοεκπομπή, η 

αναδόμηση (reconstruction) και η ανάπτυξη (growth)[03]. Για το λόγο αυτό σήμερα η 

μελέτη της επιστήμης των επιφανειών περιλαμβάνει όλα ουσιαστικά τα στερεά υλικά. 

 

1.5 ΜΕΤΑΛΛΑ, ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ 
 

Ένα πραγματικό στερεό υλικό αποτελείται από ένα τεράστιο αριθμό ατόμων και περιέχει 

άπειρο αριθμό ενεργειακών καταστάσεων (επιπέδων). Επειδή αυτά τα επίπεδα ενέργειας 

στα στερεά βρίσκονται πολύ κοντά, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σχηματίζοντας πολύπλοκες 

ζώνες (bands), αντί διακριτές καταστάσεις ενέργειας οι οποίες σχηματίζονται όταν τα άτομα 

είναι απομακρυσμένα. Μερικές από αυτές τις ζώνες, στην συνέχεια, επικαλύπτονται και 

δημιουργούν μία μοναδική ζώνη, την λεγόμενη ενεργειακή ζώνη, εντός της οποίας η 

ενέργεια είναι σχεδόν συνεχής. Σε ένα στερεό υλικό, η υψηλότερη ενεργειακή ζώνη που 

είναι γεμάτη με ηλεκτρόνια ονομάζεται ζώνη σθένους, ενώ η επόμενη μεγαλύτερη ζώνη 

που είναι άδεια ονομάζεται ζώνη αγωγιμότητας. Ο διαχωρισμός ενέργειας μεταξύ αυτών 

των ζωνών ονομάζεται χάσμα ζωνών (ή ενεργειακό χάσμα). Οι παράγοντες που καθορίζουν 

αν ένα στερεό υλικό είναι μέταλλο, ημιαγωγός, ή μονωτής είναι η πλήρωση των ζωνών 

σθένους και αγωγιμότητας, καθώς και το μέγεθος του ενεργειακού χάσματος (Σχήμα 1.10).  

 

Ένας αγωγός (μέταλλο) έχει μερικώς γεμάτη τη ζώνη αγωγιμότητας, οπότε δεν υπάρχει 

ενεργειακό χάσμα μεταξύ γεμάτων και άδειων ζωνών. Ένας σημαντικός αριθμός 

ηλεκτρονίων μπορούν να διεγερθούν από τη θερμότητα σε κενά επίπεδα ενέργειας και να 

μετακινηθούν εύκολα σε όλο το υλικό, επιτρέποντας του να άγει τον ηλεκτρισμό. Το πόσο 

καλό αγωγό έχουμε εξαρτάται από το ποσοστό κατάληψης. Αγωγό έχουμε επίσης αν η ζώνη 

σθένους είναι πλήρως κατειλημμένη, αλλά βρίσκεται σε πάρα πολύ μικρή (ενεργειακή) 

απόσταση από τη ζώνη αγωγιμότητας ή ακόμα μπορεί να υπάρχει και αλληλοεπικάλυψή 

τους. Μονωτή έχουμε όταν η ζώνη σθένους είναι συμπληρωμένη και η ζώνη αγωγιμότητας 

απέχει πολύ ενεργειακά, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη διέγερση ηλεκτρονίων από τη 

ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας. Ως αποτέλεσμα ένας μονωτής δεν άγει τον 

ηλεκτρισμό[01]. 
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Σχήμα 1.10: Στους 0 οΚ είναι δυνατοί τέσσερις διαφορετικοί τύποι δομής των ζωνών στα στερεά. (α) Η 

δομή ηλεκτρονιακών ζωνών που απαντάται σε μέταλλα όπως ο χαλκός, στην οποία υπάρχουν διαθέσιμες 

ηλεκτρονιακές καταστάσεις πάνω από και κοντά στις συμπληρωμένες καταστάσεις εντός της ίδιας ζώνης. 

(β) Η δομή των ηλεκτρονιακών ζωνών μετάλλων όπως το μαγνήσιο, όπου υπάρχει μια αλληλοεπικάλυψη 

των κατειλημμένων και κενών εξωτάτων ζωνών. (γ) Η χαρακτηριστική δομή ηλεκτρονιακών ζωνών των 

μονωτών. Η συμπληρωμένη ζώνη σθένους διαχωρίζεται από την κενή ζώνη αγωγιμότητας με ένα σχετικά 

μεγάλο ενεργειακό χάσμα. (δ) Η δομή των ηλεκτρονιακών ζωνών που απαντάται στους ημιαγωγούς, η 

οποία είναι η ίδια με τους μονωτές εκτός του ότι το ενεργειακό χάσμα είναι σχετικά στενό[01]. 

 

Ένας ημιαγωγός είναι παρόμοιος με ένα μονωτή, αλλά το ενεργειακό χάσμα είναι πολύ 

μικρότερο, ώστε να μπορεί εύκολα να αυξηθεί η αγωγιμότητά τους, λόγω της αύξησης των 

ηλεκτρικών φορέων. Η αύξηση των ηλεκτρικών φορέων προκύπτει όταν ένας μικρός 

αριθμός ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους μπορεί να προωθηθεί στη ζώνη αγωγιμότητας 

λόγω εισερχόμενης ενέργειας (π.χ. θερμικής ή/και Η/Μ ενέργειας).  Τα ηλεκτρόνια που 

έχουν προωθηθεί στη ζώνη αγωγιμότητας δεν είναι πλέον έντονα συνδεδεμένα με 

συγκεκριμένα άτομα, οπότε μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα σε όλο το υλικό. Οι κενές 

θέσεις που αφήνουν τα ηλεκτρόνια στη ζώνη σθένους καλούνται οπές και έχουν ίσου 

μεγέθους αλλά αντίθετης πολικότητας φορτίο (h+) η κάθε μια από αυτό του ηλεκτρονίου 

(Σχήμα 1.11).[01].  
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.11: Η κατάληψη των ηλεκτρονικών καταστάσεων ενός μονωτή ή ημιαγωγού (α) πριν και (β)  μετά 

από την διέγερση ηλεκτρονίου από την ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας, στην οποία δημιουργείται 

ζεύγος ελεύθερου ηλεκτρονίου και οπής[01]. 
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1.6 ΠΡΟΣΜΗΞΕΙΣ ΣΕ ΗΜΙΑΓΩΓΟΥΣ: ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΤΥΠΟΥ n ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ p 

Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των ημιαγώγιμων υλικών είναι πάρα πολύ ευαίσθητες στην 

παρουσία ακόμη και ασήμαντων συγκεντρώσεων προσμίξεων ή κρυσταλλικών ατελειών. 

Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαίο τον διαχωρισμό των ημιαγωγών σε δυο κατηγορίες, σε 

αυτούς που έχουν ένα τέλειο ιδεατό κρύσταλλο χωρίς προσμίξεις και ατέλειες οι οποίοι θα 

ονομάζονται ενδογενείς (intrinsic) ημιαγωγοί και σε αυτούς με προσμίξεις οι οποίοι θα 

ονομάζονται εξωγενείς (extrinsic) ημιαγωγοί (Σχήμα 1.12). Η ηλεκτρική συμπεριφορά στους 

ενδογενείς ημιαγωγούς βασίζεται στην ενυπάρχουσα ηλεκτρονιακή δομή των καθαρών 

υλικών (δηλαδή χωρίς προσμίξεις και ατέλειες), ενώ στους εξωγενείς τα ηλεκτρικά 

χαρακτηριστικά υπαγορεύονται από τα άτομα των προσμίξεων[01, 02]. 
 

Σχήμα 1.12. Σχηματική αναπαράσταση ενδογενών και εξωγενών ημιαγωγών τύπου n και τύπου p[06]. 

 

Ένας ενδογενής ημιαγωγός έχει ίσο αριθμό ηλεκτρονίων και οπών, τα οποία έχουν δημιουργηθεί 

λόγω διέγερσης των ηλεκτρονίων και μετάβασης τους υπεράνω του ενεργειακού χάσματος. Αν 

σε ένα ενδογενή ημιαγωγό, προστεθεί μικρή ποσότητα στοιχείου με σθένος μεγαλύτερο από 

αυτό της μητρικής δομής του ημιαγωγού, θα πάρουμε ένα εξωγενή ημιαγωγό με περίσσεια 

ηλεκτρόνιων αφού, σε αυτή την περίπτωση, τα άτομα των προσμίξεων προφέρουν ηλεκτρόνια 

στην ζώνη αγωγιμότητας. Ο εξωγενής ημιαγωγός λέμε τότε ότι είναι ημιαγωγός τύπου n. Σε 

ένα ημιαγωγό τύπου n το στοιχείο πρόσμιξης θα ονομάζεται δότης. Αν, αντίθετα, το στοιχείο 

πρόσμιξης έχει σθένος μικρότερο από το σθένος των ατόμων της μητρικής δομής τότε 

δημιουργείται περίσσεια οπών και όχι ηλεκτρονίων. Ο εξωγενής ημιαγωγός που προκύπτει σε 

αυτή την περίπτωση λέμε ότι είναι ημιαγωγός τύπου p. Σε ένα ημιαγωγό τύπου p το στοιχείο 

πρόσμιξης θα ονομάζεται αποδέκτης (Σχήμα 1.12)[01, 02] 
 

1.7 ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΑΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΕΜΕΣΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ 

 

Η κορυφή της ζώνης σθένους των περισσότερων ημιαγωγών συμβαίνει στο k=0, (όπου k 

είναι το κυματάνισμα του ηλεκτρονίου που κινείται στον κρύσταλλο και σχετίζεται με την 

ορμή του σύμφωνα με την σχέση p=һk), δηλαδή σε ενεργεί ορμή ίση με μηδέν. Μια τυπική 

δομή ζωνών ενός ημιαγωγού κοντά στο k=0 φαίνεται στο Σχ. 1.13. Σε μερικούς ημιαγωγούς 
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η βάση της ζώνης αγωγιμότητας βρίσκεται στο k=0. Σε αυτή την περίπτωση οι ημιαγωγοί 

λέγονται ημιαγωγοί άμεσου ενεργειακού χάσματος ή πιο απλά άμεσοι ημιαγωγοί και είναι 

«οπτικά ενεργοί», δηλαδή αλληλοεπιδρούν ισχυρά με το φως. Σε άλλους ημιαγωγούς, η 

βάση της ζώνης αγωγιμότητας δεν συμβαίνει στο σημείο k=0 αλλά σε συγκεκραμένα άλλα 

σημεία. Τέτοιοι ημιαγωγοί λέγονται ημιαγωγοί έμμεσου ενεργειακού χάσματος ή απλά 

έμμεσοι ημιαγωγοί. Αυτά τα υλικά έχουν πολύ ασθενείς αλληλεπιδράσεις με το φως και δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποτελεσματικές οπτικές συσκευές. Οι λόγοι βασίζονται 

σε κανόνες διατήρησης ορμής για οπτικές μεταβάσεις πράγμα το οποίο καθιστά δύσκολο να 

έχουμε ισχυρές μεταβάσεις σε έμμεσους ημιαγωγούς.[04] 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 1.13: Σχηματική απεικόνιση της ζώνης σθένους, ζωνών αγωγιμότητας αμέσου και έμμεσου 

ενεργειακού χάσματος. Η ζώνη αγωγιμότητας του ημιαγωγού αμέσου χάσματος φαίνεται στη συνεχή 

γραμμή, ενώ η ζώνη αγωγιμότητας του έμμεσου ημιαγωγού φαίνεται στη διακεκομμένη γραμμή. Οι 

καμπύλες I, II, III στη ζώνη σθένους λέγονται καταστάσεις βαριάς οπής, ελαφριάς οπής και διαχωρισμένης 

(split-off) οπής αντίστοιχα.[04] 

 

1.8 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ 
 
Όταν τα υλικά εκτίθενται σε Η/Μ ακτινοβολία μερικές φορές είναι σημαντικό να μπορούμε 

να προβλέπουμε και να μεταβάλλουμε την ανταπόκρισή τους. Ο τρόπος που αλληλεπιδρά η 

Η/Μ ακτινοβολία, όπως π.χ. το φως, με την ύλη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μήκος 

κύματός της. Ειδικότερα, το φως θεωρούμε ότι είναι  η ορατή ακτινοβολία, δηλαδή η 

ακτινοβολία με μήκος κύματος από 400 nm ως 700 nm. [02] Για να καταλάβουμε την 

αλληλεπίδραση του φωτός με τα υλικά θα πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με τις οπτικές 

τους ιδιότητες και να κατανοούμε τους μηχανισμούς που ευθύνονται για την οπτική τους 

συμπεριφορά. [01]. Ονομάζουμε οπτικές ιδιότητες των υλικών, τις ιδιότητες που 

επηρεάζουν την αλληλεπίδραση του φωτός με την ύλη. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα 

οπτικής ιδιότητας είναι ο δείκτης διάθλασης n που καθορίζει την ταχύτητα του φωτός σε 

ένα μέσο.[02]  
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1.8.1 ΔΙΑΦΑΝΗ, ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 

 

Όταν μια δέσμη φωτός διαδίδεται από ένα μέσο σε ένα άλλο (π.χ. από τον αέρα σε ένα 

στερεό), μπορεί να συμβούν (ταυτόχρονα ή χωριστά) διάφορα φαινόμενα. Ένα μέρος της 

ακτινοβολίας της δέσμης μπορεί να διέλθει δια του μέσου, ένα μέρος μπορεί να 

απορροφηθεί, και ένα μέρος να ανακλαστεί  στη διεπιφάνεια μεταξύ των δυο μέσων. 

Επιπλέον, η ένταση I0 της προσπίπτουσας δέσμης στην επιφάνεια του στερεού μέσου (ενός 

λεπτού υμενίου, για παράδειγμα), πρέπει να ισούται με το άθροισμα των εντάσεων της 

διερχόμενης IT, της απορροφούμενης IΑ και της ανακλώμενης IR δέσμης, δηλαδή: I0 = IT + 

ΙΑ + IR. Η ένταση της ακτινοβολίας, εκφρασμένη σε Watt/m2, αντιστοιχεί στην ενέργεια ανά 

μονάδα χρόνου που διέρχεται δια μέσου μοναδιαίας επιφάνειας κάθετης στην κατεύθυνση 

διάδοσης. Μια εναλλακτική μορφή της παραπάνω εξίσωσης είναι η: Τ + A + R = 1, όπου Τ, 

Α, R είναι, αντίστοιχα, η μεταδοτικότητα ή διαπερατότητα (IT/I0), η απορροφητικότητα 

(ΙΑ/I0), και η ανακλαστικότητα (IR/I0), ή τα κλάσματα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας που 

διαπερνούν, απορροφούνται και ανακλώνται από ένα υλικό. Κάθε μια από τις μεταβλητές 

αυτές εξαρτάται από το μήκος κύματος της ακτινοβολίας, ενώ το άθροισμα τους θα πρέπει 

να είναι ίσο με τη μονάδα καθώς όλη η προσπίπτουσα ακτινοβολία, είτε διέρχεται, είτε 

απορροφάται, είτε ανακλάται[01].  

Μεταπτώσεις ηλεκτρονίων: Η απορρόφηση και εκπομπή Η/Μ ακτινοβολίας προϋποθέτει 

μεταπτώσεις ηλεκτρονίων από μια ενεργειακή κατάσταση σε άλλη. Σε ένα απομονωμένο 

άτομο, του οποίου το ενεργειακό διάγραμμα των ηλεκτρονίων δίνεται στο σχήμα 1.14, ένα 

ηλεκτρόνιο μπορεί να διεγερθεί από μια κατειλημμένη κατάσταση, ενέργειας Ε2, προς μια 

κενή υψηλότερης ενέργειας, Ε4, με απορρόφηση ενέργειας ενός φωτονίου. Η μεταβολή της 

ενέργειας ΔΕ του ηλεκτρονίου εξαρτάται από την συχνότητα της ακτινοβολίας σύμφωνα με 

την σχέση: ΔΕ=hν. Εφόσον οι ενεργειακές καταστάσεις του ατόμου είναι διακριτές, 

υπάρχουν μόνο ειδικές τιμές της ΔΕ μεταξύ των ενεργειακών σταθμών. Έτσι μόνο φωτόνια 

με συχνότητες που αντιστοιχούν στις δυνατές τιμές ΔΕ μπορούν να απορροφηθούν μέσω 

ηλεκτρονιακών μεταπτώσεων. Επιπλέον, ολόκληρο το ποσό της ενέργειας ενός φωτονίου 

απορροφάται σε κάθε διέγερση. Ένα διεγερμένο ηλεκτρόνιο δεν μπορεί τώρα να παραμείνει 

στη διεγερμένη κατάσταση απεριόριστα. Μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα, επιστρέφει 

πίσω ή αποδιεγείρεται στην θεμελιώδη (ή μη διεγερμένη) του κατάσταση με επανεκπομπή 

Η/Μ ακτινοβολίας[01]. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Τα υλικά που επιτρέπουν στο φως να διέρχεται με σχετικά μικρή απορρόφηση και ανάκλαση 

είναι διαφανή, μπορούμε δηλαδή να δούμε από μέσα τους. Τα υλικά, εντός των οποίων το 

φως διέρχεται διαχεόμενο, είναι ημιδιαφανή. Σε αυτά τα υλικά, το φως σκεδάζεται στο 

εσωτερικό, σε βαθμό που δεν είναι δυνατό να διακριθούν εύκολα αντικείμενα που 

Σχήμα 1.14. Σχηματική απεικόνιση της 
απορρόφησης φωτονίου με διέγερση ενός 
ηλεκτρονίου απομονωμένου ατόμου, από μια 
ενεργειακή κατάσταση σε μια άλλη. Η ενέργεια 
του φωτονίου hν42 πρέπει να είναι ακριβώς ίση 
με τη διαφορά ενέργειας μεταξύ των δυο 
καταστάσεων ( Ε4 - Ε2 ) [01]. 
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παρατηρούνται μέσα από ένα δείγμα του υλικού. Τέλος, τα υλικά που δεν διαπερνώνται από 

την ορατή ακτινοβολία ονομάζονται αδιαφανή[01].  

Στα διαφανή στο ορατό φως υλικά, εκτός από την ανάκλαση και την απορρόφηση, 

χρειάζεται να εξεταστούν τα φαινόμενα της διάθλασης και της διαπερατότητας. Το 

φαινόμενο της διάθλασης εμφανίζεται όταν το φως που διέρχεται εντός του εσωτερικού των 

διαφανών υλικών υφίσταται μείωση της ταχύτητάς του, με αποτέλεσμα να κάμπτεται στην 

διεπιφάνεια. Η ταχύτητα του φωτός σε ένα μέσο καθορίζεται από τον δείκτη διάθλασης n 

του υλικού του μέσου, ο οποίος ορίζεται ως ο λόγος της ταχύτητας στο κενό c προς την 

ταχύτητα στο μέσο u, δηλαδή: n= c / u. Ο δείκτης διάθλασης n  όχι μόνο επηρεάζει την 

πορεία του φωτός άλλα επίσης επηρεάζει και το κλάσμα του προσπίπτοντος φωτός που 

ανακλάται στην επιφάνεια. Όταν η φωτεινή ακτινοβολία διέλθει από ένα μέσο σε ένα άλλο 

που έχει διαφορετικό δείκτη διάθλασης, ένα μέρος του φωτός σκεδάζεται στην διεπιφάνεια 

μεταξύ των δυο μέσων, ακόμη και εάν είναι και τα δυο μέσα διαφανή. Το μέγεθος του n (ή 

ο βαθμός κάμψης) εξαρτάται από το μήκος κύματος του φωτός λ. Η σχέση n-λ του κάθε 

υλικού ονομάζεται σχέση διασποράς και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά 

χαρακτηριστικά σε πολλές εφαρμογές οπτικών διατάξεων[02].  

Κατά τη διάδοση του φωτός μέσω ενός διαφανούς στερεού (σχήμα 1.15), τα φαινόμενα της 

απορρόφησης, ανάκλασης και διέλευσης, σχετίζονται σύμφωνα μα την εξίσωση[01]: 

                                                
όπου Ι0 η ένταση της προσπίπτουσας δέσμης που εισέρχεται από την μπροστινή επιφάνεια 

ενός δείγματος πάχους l, β είναι ο συντελεστής απορρόφησης, ΙΤ η ένταση της ακτινοβολίας 

που διέρχεται από την πίσω επιφάνεια και R είναι η ανακλαστικότητα. Η παραπάνω εξίσωση 

ισχύει αν υποθέσουμε ότι υπάρχει το ίδιο μέσο  στην μπροστινή και στην πίσω επιφάνεια 

του δείγματος. Συνεπώς, το κλάσμα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας που διέρχεται μέσω 

ενός διαφανούς υλικού εξαρτάται από τις απώλειες που προέρχονται από την απορρόφηση 

και την ανάκλαση[01]. 

                   
Σχήμα 1.15. Η διέλευση του φωτός μέσω ενός διαφανούς μέσου, το οποίο υφίσταται ανάκλαση στην 

μπροστινή και πίσω επιφάνεια, καθώς και απορρόφηση μέσα στο εσωτερικό του μέσου[01]. 

 
1.8.2 ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 
Τα οπτικά χαρακτηριστικά των στερέων υλικών που σχετίζονται με την απορρόφηση και 

την εκπομπή της Η/Μ ακτινοβολίας εξηγούνται βάσει της δομής των ηλεκτρονιακών ζωνών 

του υλικού. Τα μη μεταλλικά υλικά, χάρη στη δομή των ηλεκτρονιακών ενεργειακών τους 

ζωνών, μπορεί να είναι διαφανή ή αδιαφανή στο ορατό[01, 02]. Όταν ένα φωτόνιο πέσει 

πάνω σε ένα ημιαγωγό τότε, ή θα περάσει μέσα από αυτόν (αν η ενέργεια του φωτονίου 
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είναι χαμηλότερη από το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού) ή θα απορροφηθεί (αν η 

ενέργεια του φωτονίου είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού). 

Η ενέργεια διέγερσης ΔΕ του ηλεκτρονίου σχετίζεται με την συχνότητα του φωτονίου που 

απορροφάται μέσω της εξίσωσης των ηλεκτρονιακών μεταβάσεων: E=hν. Έτσι, φαινόμενα 

απορρόφησης μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο εάν η ενέργεια των φωτονίων είναι 

μεγαλύτερη ή ίση από ενεργειακό χάσμα Eg, δηλαδή εάν: hν≥ Eg ή βάση του μήκους 

κύματος: hc/λ ≥Eg[01].  

Η φωτεινή ακτινοβολία στα μη μεταλλικά υλικά απορροφάται με δυο βασικούς 

μηχανισμούς (οι οποίοι επηρεάζουν επίσης τα χαρακτηριστικά διάδοσης των υλικών 

αυτών)[01]:  

1. Της απορρόφησης μέσω ηλεκτρονιακής πόλωσης. Ο μηχανισμός αυτός είναι σημαντικός 

μόνο σε συχνότητες φωτός που βρίσκονται στην περιοχή χαλάρωσης των ατόμων, και  

2. Στις ηλεκτρονικές μεταπτώσεις μεταξύ της ζώνης σθένους και της ζώνης αγωγιμότητας 

οι οποίες εξαρτώνται από την ηλεκτρονιακή δομή των ενεργειακών ζωνών του υλικού. 

Όπως καταδεικνύεται στο σχήμα 1.16, η απορρόφηση ενός φωτονίου από ένα ηλεκτρόνιο 

προκαλεί πιθανώς την μετάβαση ή διέγερσή του από την σχεδόν γεμάτη ζώνη σθένους, δια 

μέσου του ενεργειακού χάσματος, σε μια κενή κατάσταση εντός της ζώνης αγωγιμότητας, 

επιτρέποντας του να κινηθεί ελεύθερα μέσα στον ημιαγωγό[01]. 

          

 
Σχήμα 1.16. (α) Μηχανισμός απορρόφησης φωτονίου για μη μεταλλικά υλικά στα οποία ένα ηλεκτρόνιο 

διεγείρεται δια μέσου του ενεργειακού χάσματος, αφήνοντας μια οπή στη ζώνη σθένους. Η ενέργεια του 

φωτονίου που απορροφάται είναι ΔΕ, και είναι αναγκαστικά μεγαλύτερη από την ενέργεια του χάσματος 

μεταξύ των ζωνών. (β) Εκπομπή ενός φωτονίου μέσω άμεσης μετάπτωσης ηλεκτρονίου δια μέσου του 

ενεργειακού χάσματος[01]. 

 

Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο στην ζώνη αγωγιμότητας και 

μια οπή στη ζώνη σθένους, η οποία μπορεί επίσης να κινηθεί ελεύθερα μέσα σε αυτή. Έτσι, 

η απορρόφηση φωτονίων από ένα  ημιαγωγό μπορεί να δημιουργήσει κινητά ζεύγη 

ηλεκτρονίου-οπής (Σχήμα 1.17).  

Τα ζεύγη ηλεκτρονίου-οπής που δημιουργούνται από την απορρόφηση ενός φωτονίου, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες χρήσιμες αντιδράσεις για την παραγωγή 

ενέργειας και για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, στις ηλιακές 

κυψελίδες είναι δυνατή η άμεση μετατροπή του φωτός σε ηλεκτρική[10]. Το ελάχιστο 

ενεργειακό χάσμα Eg(min) για το οποίο είναι δυνατή η απορρόφηση ορατού φωτός είναι 
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Eg(min)=1,8 eV, ενώ το μέγιστο είναι Eg(max)=3,1eV. Επομένως, τα ημιαγώγιμα υλικά 

που έχουν ενεργειακό χάσμα μικρότερο από 1,8 eV περίπου, απορροφούν όλο το ορατό φως 

μέσω των ηλεκτρονικών μεταπτώσεων μεταξύ της ζώνης σθένους και της ζώνης 

αγωγιμότητας και άρα είναι αδιαφανή, ενώ τα μη μεταλλικά υλικά με ενεργειακό χάσμα 

μεγαλύτερο από 3,1 eV περίπου δεν απορροφούν καθόλου ορατό φως οπότε, εάν είναι 

υψηλής καθαρότητας, θα εμφανίζονται διαφανή και άχρωμα[01].  

 

                                 

                              
Σχήμα 1.17. Ένα ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής δημιουργείται από την απορρόφηση ενός φωτονίου. Μια οπή 

δεν είναι ένα φυσικό σωματίδιο με την ίδια έννοια, όπως ένα ηλεκτρόνιο αφού αντιπροσωπεύει την απουσία 

ενός ηλεκτρονίου. Η παρουσία μιας οπής επιτρέπει τη κίνηση ενός ηλεκτρονίου. Όταν ένα γειτονικό 

ηλεκτρόνιο (e2) κινείται προς την κενή θέση h (=οπή), φαίνεται σαν η οπή να κινείται προς την αντίθετη 

κατεύθυνση του ηλεκτρονίου. Επομένως, μια οπή θεωρείται ένας φορέας θετικού ηλεκτρικού φορτίου, ίσο 

σε μέγεθος αλλά αντίθετης πολικότητας με το φορτίο του ηλεκτρονίου[06]. 

 

Ένα υλικό, γενικά, εμφανίζεται άχρωμο, εάν δεν υπάρχει απορρόφηση σε όλα τα ορατά 

μήκη κύματος. Εάν υπάρχει εκλεκτική απορρόφηση συγκεκριμένων περιοχών φωτός τότε 

τα διαφανή υλικά εμφανίζονται έγχρωμα. Το χρώμα που διακρίνεται είναι συνδυασμός των 

μηκών κύματος που διέρχονται μέσα από το υλικό. Συνήθως, κάθε επιλεκτική απορρόφηση 

γίνεται από διέγερση ηλεκτρονίων. Μια τέτοια διέγερση προϋποθέτει ημιαγώγιμα υλικά που 

έχουν ενεργειακά χάσματα στην περιοχή των ενεργειών των φωτονίων του ορατού φωτός, 

δηλαδή μεταξύ 1,8 και 3,1 eV. Έτσι τα υλικά που έχουν ενεργειακά χάσματα μεταξύ  1,8 

και 3,1 eV απορροφούν ένα τμήμα μόνο του ορατού φάσματος, οπότε τα υλικά αυτά 

εμφανίζονται έγχρωμα. Γενικά, κάθε μη μεταλλικό υλικό γίνεται αδιαφανές σε κάποιο 

μήκος κύματος, το οποίο εξαρτάται από το μέγεθος του Eg (Σχήμα 1.18)[01].       

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 1.18. Σχέση μεταξύ της απορρόφησης και του ενεργειακού χάσματος στην περίπτωση των 

ημιαγωγών. Η πλειονότητα των φωτονίων στην ορατή και στην υπέρυθρη περιοχή έχουν λιγότερο από 3 

eV ενέργεια. Επομένως, ημιαγωγοί με στενό ενεργειακό χάσμα (<3 eV),  όπως Si, GaAs, CdSe και CdTe 

μπορούν να απορροφήσουν ορατό και υπεριώδες φως ενώ εκείνοι με ευρύ χάσμα (≥3eV), όπως το TiO2 και 

το ZnO μπορούν να απορροφήσουν μόνο το υπεριώδες φως[09]. 



27 | Σ ε λ ί δ α   
 

1.8.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Το ποσό της ημιδιαφάνειας και αδιαφάνειας στα ενδογενώς διαφανή μονωτικά υλικά, 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά της εσωτερικής τους ανακλαστικότητας 

και διαπερατότητας του φωτός. Πολλά διηλεκτρικά υλικά που είναι αρχικά διαφανή, 

μπορούν να γίνουν ημιδιαφανή ή ακόμα και αδιαφανή λόγω ανάκλασης και σκέδασης στο 

εσωτερικό τους. Μια φωτεινή δέσμη που διέρχεται από το υλικό αποκλίνει από την 

διεύθυνσή της και εμφανίζεται θολή ως αποτέλεσμα πολλαπλών σκεδάσεων. Η αδιαφάνεια 

δημιουργείται όταν οι σκεδάσεις είναι τόσο πολλές που πρακτικά καμιά από τις 

προσπίπτουσες δέσμες δεν διέρχεται μέσω της πίσω επιφάνειας του υλικού χωρίς εκτροπή. 

Η εσωτερική αυτή σκέδαση μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών αιτίων. 

Επίσης, τα πολυκρυσταλλικά δείγματα εντός των οποίων ο δείκτης διάθλασης είναι μη 

ισοτροπικός, κανονικά εμφανίζονται ημιδιαφανή (Σχήμα 1.19)[01].  

                            
Σχήμα 1.19. (α) Το καθαρό γυαλί χωρίς εσωτερική κρυσταλλική δομή και ένα ευρύ χάσμα ζωνών είναι 

εντελώς διαφανές. (β) Όταν το φως εισέρχεται σε ένα πολυκρυσταλλικό υλικό υφίσταται πολλαπλή 

διάθλαση, λόγω των κόκκων, και οδηγεί σε ένα υψηλό βαθμό σκέδασης, οπότε το υλικό φαίνεται 

ημιδιαφανές, και σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και αδιαφανές[07]. 

 

Τόσο η ανάκλαση όσο και η διάθλαση πραγματοποιούνται στα όρια των κόκκων, γεγονός 

το οποίο προκαλεί αλλαγή στην κατεύθυνση της προσπίπτουσας δέσμης. Αυτό είναι 

αποτέλεσμα μιας μικρής διαφοράς στο δείκτη διάθλασης n μεταξύ γειτονικών κόκκων που 

δεν έχουν τις ίδιες κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις. Σκέδαση φωτός επίσης συμβαίνει σε 

διφασικά υλικά στα οποία η μια φάση διασπείρεται λεπτομερώς εντός της άλλης.  Σε πολλές 

περιπτώσεις, επίσης, των διαδικασιών κατασκευής ή επεξεργασίας των υλικών εμφανίζεται 

μια επιφανειακή ανομοιομορφία (τραχύτητα), σχήμα 1.20, ή/και μια ποσότητα 

παραμένοντος πορώδους με τη μορφή τύχαια διασπαρμένων σωματιδίων. Οι σχηματισμοί 

αυτοί επίσης σκεδάζουν αποτελεσματικά την φωτεινή ακτινοβολία[01, 07].   

           

Σχήμα 1.20. Οι οπτικά επίπεδες επιφάνειες δίνουν κατοπτρική ανάκλαση (οι γωνίες πρόσπτωσης και 

ανάκλασης είναι πάντα ίσες μεταξύ τους, δηλαδή θ1=θ2). Μια τραχεία επιφάνεια όμως δίνει διάχυτη 

ανάκλαση παρόλο που οι γωνίες πρόσπτωσης και ανάκλασης εξακολουθούν να είναι ίσες τοπικά[07].  
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Το σχήμα 1.21 δείχνει τη διαφορά στα χαρακτηριστικά της οπτικής διαπερατότητας μεταξύ 

δειγμάτων από μονοκρυσταλλικό και πολύ πυκνό πολυκρυσταλλικό πορώδες οξειδίου του 

αλουμινίου. Ενώ τα μονοκρυσταλλικά υλικά είναι εντελώς διαφανή, τα πολυκρυσταλλικά 

και πορώδη είναι ημιδιαφανή και αδιαφανή, αντίστοιχα.  

 
 

Σχήμα 1.21. Η εικόνα δείχνει την διέλευση του 

φωτός σε τρία δείγματα οξειδίου του 

αλουμινίου. Από αριστερά προς τα δεξιά: 

μονοκρυσταλλικό υλικό (ζαφείρι), το οποίο 

είναι διαφανές, πολυκρυσταλλικό και πολύ 

πυκνό (μη πορώδες) υλικό, το οποίο είναι 

ημιδιαφανές και πολυκρυσταλλικό υλικό με 

περίπου 5% πορώδες, το οποίο είναι 

αδιαφανές[01].  

                                                  

 

 

1.8.4 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΣΕ ΗΜΙΑΓΩΓΟΥΣ 

 
Εάν στην κρυσταλλική δομή ενός ημιαγωγού υπάρχουν προσμείξεις ή άλλες ηλεκτρικά 

ενεργές ατέλειες, τότε είναι δυνατό να εισαχθούν ηλεκτρονιακές ενεργειακές στάθμες μέσα 

στο ενεργειακό χάσμα, όπως στάθμες δότη ή/και δέκτη.  

Η αλληλεπίδραση των σταθμών αυτών με την φωτεινή ακτινοβολία μπορεί να οδηγήσει 

στην εκπομπή συγκεκριμένων μηκών κύματος λόγω των μεταπτώσεων των ηλεκτρονίων 

μεταξύ των επιπέδων αυτών εντός του ενεργειακού χάσματος (Σχήμα 1.22α). Η Η/Μ 

ενέργεια που απορροφήθηκε λόγω της διέγερσης του ηλεκτρονίου θα πρέπει στη συνέχεια 

να καταναλωθεί με κάποιο τρόπο. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι[01].   

Σχήμα 1.22. (α) Απορρόφηση φωτονίου μέσω ηλεκτρονιακής διέγερσης από τη ζώνη σθένους στη ζώνη 

αγωγιμότητας για ένα υλικό που έχει ενεργειακή στάθμη πρόσμειξης εντός του ενεργειακού χάσματος. (β) 

Εκπομπή δυο φωτονίων που περιλαμβάνει ηλεκτρονιακή αποδιέγερση πρώτα μέσα σε μια κατάσταση λόγω 

πρόσμειξης, και τελικά στην θεμελιώδη κατάσταση. (γ) Δημιουργία ενός φωνονίου και ενός φωτονίου 

καθώς ένα διεγερμένο ηλεκτρόνιο πέφτει σε μια στάθμη πρόσμιξης και τελικά πίσω στη θεμελιώδη του 

κατάσταση[01].  
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Σε έναν από αυτούς, η κατανάλωση της ενέργειας μπορεί να συμβεί μέσω άμεσης 

επανασύνδεσης ηλεκτρονίου-οπής σύμφωνα με την σχέση (Σχήμα 1.22β): 
 

                                       Ηλεκτρόνιο + Οπή → Ενέργεια (ΔΕ) 

 

Επίσης μπορούν να συμβούν πολλαπλά στάδια ηλεκτρονιακών μεταπτώσεων, τα οποία 

περιλαμβάνουν στάθμες λόγω προσμείξεων που βρίσκονται εντός του ενεργειακού 

χάσματος. Μια πιθανότητα αποτελεί η εκπομπή δυο φωτονίων (Σχήμα 1.22β). Το ένα 

εκπέμπεται καθώς το ηλεκτρόνιο πέφτει από μια κατάσταση της ζώνης αγωγιμότητας στη 

στάθμη λόγω πρόσμειξης, ενώ το άλλο, καθώς αποδιεγείρεται πίσω στη ζώνη σθένους. Ή 

εναλλακτικά, μια από τις μεταπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός 

φωνονίου(Σχήμα 1.22γ), στο οποίο η ενέργεια καταναλώνεται με τη μορφή θερμότητας[01].  

Η ένταση του συνολικού ποσού απορροφούμενης ενέργειας εξαρτάται από τα 

χαρακτηριστικά του μέσου, καθώς και από το μήκος της διαδρομής που μεσολαβεί. Η 

ένταση της διερχόμενης ακτινοβολίας ή της μη απορροφούμενης ακτινοβολίας ΙΤ μειώνεται 

συνεχώς με την απόσταση που διανύει το φως σύμφωνα με την εξίσωση  [01]:  

 

                                        IT = I0 e-βx 
όπου Ι0 είναι η ένταση της μη ανακλώμενης προσπίπτουσας ακτινοβολίας και β ο 

συντελεστής απορρόφησης (σε mm-1) ο οποίος είναι χαρακτηριστικός του συγκεκριμένου 

υλικού. Επιπλέων, το β μεταβάλλεται με το μήκος κύματος της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας. Η παράμετρος x είναι η απόσταση που μετρείται από την επιφάνεια 

πρόσπτωσης εντός του υλικού. Υλικά με μεγάλες τιμές του β, θεωρούνται ότι είναι πολύ 

απορροφητικά[01].     
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                                                                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ  

 
 

 

2.1  ΛΕΠΤΑ ΥΜΕΝΙΑ – ΓΕΝΙΚΑ 
 

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της φυσικής της συμπυκνωμένης ύλης  είναι η 

δημιουργία νέων υλικών με σκοπό την χρήση τους σε πληθώρα τεχνολογικών εφαρμογών, 

ειδικά με την μορφή λεπτών υμενίων.[T. Wagner, Max-Planck Institute, “Thin Films 

Science”] 

Λεπτό υμένιο ονομάζουμε την μικροδομή που δημιουργείται από τα ατομικά στρώματα ενός 

υλικού που εναποθέτεται πάνω στην επιφάνεια ενός άλλου στερεού υλικού (του 

υποστρώματος), όταν η μια διάσταση του εναποτιθέμενου υλικού (το πάχος του) είναι 

τάξεως μεγέθους μικρότερη (-ο) από τις άλλες δύο. Τυπικά, ως λεπτά υμένια θεωρούνται οι 

μικροδομές που τα πάχη τους κυμαίνονται από μερικά nm έως μερικά μm (Σχήμα 2.1)[01].  

 

       
Σχήμα 2.1: Σχέση των διαστάσεων στερεών (bulk) υλικών, λεπτών υμενίων (thin films) και επιφανειών 

(surfaces)[01]. 

 

Οι ιδιότητες (όπως π.χ. οι φυσικές και οι μηχανικές ιδιότητες) των λεπτών υμενίων ενός 

υλικού είναι εν γένει διαφορετικές από αυτές των αντίστοιχων 3D στερεών (bulk) υλικών 

και των επιφανειών, κυρίως γιατί τα λεπτά υμένια δεν είναι ούτε αμιγώς δισδιάστατες, ούτε 

αμιγώς τρισδιάστατες δομές αλλά κάτι ενδιάμεσο. Τα λεπτά υμένια παίζουν σήμερα πολύ 

σημαντικό ρόλο σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών όπως η μικροηλεκτρονική, οπτική, 

επιφανειακή κατεργασία κ.λ.π. Η τεχνολογία των λεπτών υμενίων έχει βοηθήσει σημαντικά 

στην παραγωγή νέων προηγμένων υλικών και συστημάτων, που παρουσιάζουν νέες, 

άγνωστες μέχρι σήμερα ιδιότητες και συμπεριφορές, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις δίνουν 

τη δυνατότητα να αναδειχθούν και να παρατηρηθούν νέα φαινόμενα[01, 02].  
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2.2  ΛΕΠΤΑ ΥΜΕΝΙΑ – ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ  
 

Όπως ήδη αναφέραμε στην παράγραφο 1.4.3.2, όταν μια επιφάνεια δεν βρίσκεται σε 

συνθήκες υπερυψηλού κενού, τότε ξένα άτομα από το περιβάλλον μπορούν σχετικά εύκολα 

και γρήγορα να προσκολληθούν (να εναποτεθούν) επάνω της. Αυτή η προσκόλληση των 

ξένων ατόμων στην επιφάνεια ενός υλικού ονομάζεται προσρόφηση ή εναπόθεση 

(absorption)[01]. Όταν ο ρυθμός άφιξης και προσκόλλησης ξένων ατόμων σε μια καθαρή 

επιφάνεια είναι πολύ μεγάλος, τότε τα προσροφημένα άτομα παραμένουν στην επιφάνεια 

και πάνω σε αυτά προσκολλώνται νέα άτομα και δημιουργούν μια τοπική μικροδομή. Η 

αλληλεπίδραση και σύνδεση των ατόμων του εναποτιθέμενου υλικού με τα άτομα της 

καθαρής επιφάνειας, μπορεί να περιγραφεί με δύο διαφορετικούς μηχανισμούς 

προσρόφησης (που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1.4.3.2): την Φυσική και την Χημική 

προσρόφηση. Η διαδικασία και ο μηχανισμός εναπόθεσης των μορίων ενός υλικού στην 

επιφάνεια ενός άλλου στερεού υλικού (του υποστρώματος) αποτελεί τη βάση της επιστήμης 

και της τεχνολογίας των λεπτών υμενίων (thin films)[01].  

Σε πολλές περιπτώσεις τα λεπτά υμένια αποτελούνται κυρίως από πολυκρυσταλλικά 

συστήματα με πάχος πολύ μικρότερο από τις άλλες δυο διαστάσεις. Όταν γίνεται αναφορά 

σε πολυκρυσταλλικά συστήματα υμενίων με κόκκους - συσσωματώματα κρυστάλλων 

(grains), θα θεωρούμε ότι τα λεπτά στρώματα συνήθως περιέχουν μικρά επίπεδα 

κρυσταλλιτών. Η εμφάνιση των κρυσταλλιτών οφείλεται κυρίως στον σχηματισμό των 

μικροδομών και συσσωματώσεων που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του 

μετασχηματισμού των ελεύθερων ατόμων που εναποθέτονται σε στερεά φάση[02].  

Aνάπτυξη σε νησίδες (ή ανάπτυξη τύπου Volmer-Weber). Σε αυτή την περίπτωση τα 

εναποτιθέμενα άτομα αλληλεπιδρούν εντονότερα μεταξύ τους παρά με τα επιφανειακά 

άτομα του υποστρώματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νησίδων (islands) ή 

πυρήνων των προσροφημένων ατόμων οι οποίες (-οι), καθώς περνά ο χρόνος, αυξάνουν σε 

μέγεθος και πλησιάζουν η μια την άλλη (ο ενας τον άλλο) μέχρι που αρχίζει η συνένωσή 

τους (coalescence)[01, 03]. Μια φαινομενολογική περιγραφή ανάπτυξης των λεπτών 

υμενίων αυτής της περίπτωσης φαίνεται στο 

Σχήμα 2.2. Κατά τα αρχικά στάδια 

σχηματισμού ενός υμενίου, πάνω στην 

επιφάνεια του υποστρώματος, ένας σημαντικά 

μεγάλος αριθμός από άτομα, μόρια ή/και ιόντα 

συμπυκνώνονται και σχηματίζουν μία τυχαία 

κατανομή από μικρά αλλά με μεγάλη ευκινησία 

συσσωματώματα (clusters) ή νησίδες (islands). 

Αυτή η διαδικασία αναφέρεται ως κατάσταση 

πυρηνοποίησης (nucleation stage). Τα 

συσσωματώματα ή οι νησίδες αυξάνουν μέχρι 

ένα οριακό μέγεθος αλλά και πυκνότητα, οπότε 

το επόμενο βήμα είναι η εμφάνιση του 

φαινομένου της συγχώνευσης (coalescence). 

Αυτό το φαινόμενο επιφέρει μία ελάττωση της 

πυκνότητας των νησίδων και μία δευτερογενή 

πυρηνοποίηση (secondary nucleation) λαμβάνει 

χώρα με αποτέλεσμα όλοι οι ανοιχτοί δίαυλοι 

και τα κενά να επικαλύπτονται και το υμένιο να 

συμπεριφέρεται πλέον σαν ένα συνεχές 

μέσο[01].  

 

Σχήμα 2.2. Σχηματική παράσταση της εξέλιξης 
της πυκνότητας των νησίδων κατά την 
ανάπτυξη των λεπτών υμενίων. Στα ένθετα 
εμφανίζεται η μορφολογία του υμενίου σε 
κάθε στάδιο[01]. 
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2.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 
 

Μέχρι σήμερα έχει βρεθεί πληθώρα διαδικασιών και τεχνολογιών εναπόθεσης (παραγωγής 

και ανάπτυξης) λεπτών υμενίων. Οι πιο σημαντικές κατηγορίες τεχνικών που 

χρησιμοποιούνται σήμερα μπορούν να χωριστούν, με βάση τη φύση της διαδικασίας ,σε δύο 

διαφορετικές ομάδες (Πίνακας 2.1):  

 

                     A. Τη Φυσική Εναπόθεση - Physical Deposition και  

                     B. Τη Χημική Εναπόθεση - Chemical Deposition. 

 

Η βασικότερη διαφορά των αυτών τεχνικών βρίσκεται στην εκκίνηση της διαδικασίας 

εναπόθεσης των υμενίων, όπου στην πρώτη περίπτωση η μεταφορά ατόμων, ιόντων ή/και 

μορίων γίνεται με φυσικό τρόπο, ενώ στην δεύτερη μέσω χημικών αντιδράσεων.  

Οι αντίστοιχες παράμετροι εναπόθεσης των διαφορετικών αυτών τεχνικών διαδραματίζουν 

πολύ σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της μορφολογίας και στις ιδιότητες τους. Ο λόγος είναι 

ότι το ίδιο υλικό που έχει εναποτεθεί με διαφορετικές τεχνικές, συνήθως έχει διαφορετικές 

ιδιότητες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, γενικά, οι ιδιότητες των υμενίων (όπως οι 

ηλεκτρικές και οι οπτικές ιδιότητες) εξαρτώνται έντονα από τη δομή, τη μορφολογία και τη 

φύση των προσμίξεων τους. Επιπλέον, τα υμένια που αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας μια 

οποιαδήποτε συγκεκριμένη τεχνική μπορεί επίσης να έχουν διαφορετικές ιδιότητες, λόγω 

της μεταβολής των παραμέτρων εναπόθεσης[04]. Πάντως, ανεξάρτητα από την τεχνική 

εναπόθεσης που εφαρμόζεται κάθε φορά, υπάρχει ένα σύνολο θεμελιωδών παραμέτρων που 

μπορούν να ελεγχθούν.  

Οι σημαντικότερες από αυτές είναι[05]: 

• το υλικό που πρόκειται να εναποτεθεί,  

• το είδος των υλικών του υποστρώματος  

• η θερμοκρασία TS και η καθαρότητα του υποστρώματος, 

• ο ρυθμός εναπόθεσης R, 

• η πίεση του περιβάλλοντος αερίου που βρίσκεται εντός του θαλάμου 

    εναπόθεσης P, και 

• η ενέργεια της ροής των σωματιδίων εναπόθεσης EF. 

Φυσικά υπάρχουν και άλλες παράμετροι όπως οι θερμοδυναμικές ιδιότητες του 

συστήματος, η κρυσταλλικότητα, ο προσανατολισμός, οι χημικές ιδιότητες και οι σταθερές 

του πλέγματος του υποστρώματος. Οι παραπάνω ιδιότητες δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ 

τους και η προσπάθεια βελτιστοποίησης της μιας επηρεάζει τις άλλες. Είναι προφανές ότι η 

αλληλοεξάρτηση των παραμέτρων αυτών συντελεί στην επιλογή της καταλληλότερης 

τεχνικής εναπόθεσης[05]. Να σημειωθεί ότι στις περισσότερες τεχνικές εναπόθεσης τα 

υμένια εναποτίθενται στην επιφάνεια ενός υλικού σε θερμοκρασίες πολύ μικρότερες της 

θερμοκρασίας τήξεως του υλικού, ενώ η ανάπτυξη των υμενίων γίνεται κάτω από συνθήκες 

πολύ μακριά από τη θερμοδυναμική ισορροπία[01].  

Ατομικές διεργασίες που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης: Κατά τη 

διάρκεια σχηματισμού (κατά την εναπόθεση) των λεπτών υμενίων, ανεξάρτητα από την 

τεχνική εναπόθεσης, στις επιφάνειες των στερεών (των υποστρωμάτων) λαμβάνουν χώρα 

μια σειρά από ατομικές διεργασίες (atomistic processes). Στο σχήμα 2.3 παρουσιάζονται οι 

κυριότερες από αυτές μερικές από τις οποίες είναι:[01]  

Συμπύκνωση-εξάτμιση: Συμπύκνωση έχουμε όταν τα άτομα του προς εναπόθεση υλικού 

που πέφτουν πάνω στην επιφάνεια του υποστρώματος προσκολλώνται πάνω σε αυτή, ενώ 

εξάτμιση έχουμε όταν τα άτομα δεν προσκολλώνται στην επιφάνεια αλλά επιστρέφουν στην 

αέρια φάση. Εξάτμιση μπορεί, επίσης, να συμβεί και, όταν άτομα που έχουν προσροφηθεί 
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από την , καταστρέφουν τους δεσμούς τους με τα γύρω άτομα και επιστρέφουν στην αέρια 

φάση λόγω των κρούσεών τους με άτομα του προς εναπόθεση υλικού που φθάνουν στην 

επιφάνεια[06].  

 

Πίνακας 2.1. Ταξινόμηση των τεχνικών εναπόθεσης λεπτών υμενίων[07] 

 

        
Επιφανειακή διάχυση: Η διαδικασία της επιφανειακής διάχυσης εμφανίζεται, όταν τα 

άτομα, κατά την διάρκεια της εναπόθεσής τους, μετακινούνται κατά μήκος της επιφάνειας. 

Το μήκος διάχυσης των ατόμων(δηλαδή το πόσο θα κινηθούν πάνω στην επιφάνεια) 

εξαρτάται από την κινητική τους ενέργεια[06]. 

Πυρηνοποίηση: Η πυρηνοποίηση, δηλαδή η δημιουργία πυρήνων από τα προσροφημένα 

άτομα, επιτυγχάνεται, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας 

πάνω στην επιφάνεια. Όταν, κατά την ανάπτυξη του υμενίου, έχει επέλθει η πυρηνοποίηση 
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του εναποτιθέμενου υλικού, τότε, τα νέα προς εναπόθεση άτομα προσροφώνται στους ήδη 

σχηματισμένους πυρήνες των ατόμων και όχι στο υπόστρωμα[06]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2.3. Κυριότεροι μηχανισμοί που παρατηρούνται κατά την εναπόθεση λεπτών υμενίων πάνω στην 

επιφάνεια ενός στερεού υλικού (υποστρώματος). Εναπόθεση συμβαίνει όταν τα άτομα του υλικού του προς 

εναπόθεση υμενίου αλληλεπιδρούν με τα άτομα του υποστρώματος (του bulk υλικού). Η αλληλεπίδραση 

αυτή υποβοηθείται και από την παρουσία ανωμαλιών στην επιφάνεια όπως σκαλοπάτια (steps), οπές (voids) 

και νησίδες (islands) [03, 08].  

 

Ενδοδιάχυση: Στην ενδοδιάχυση έχουμε την διάχυση ατόμων μεταξύ του υποστρώματος 

και του υμενίου και εξαρτάται τόσο από τα χημικά δυναμικά των δυο αυτών περιοχών όσο 

και από τη θερμοκρασία της εναπόθεσης. Η αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε αύξηση 

της ευκινησίας των ατόμων (και κατ’ επέκταση της διάχυσης), προκαλώντας ‘‘λείανση’’ της 

διεπιφάνειας υμενίου – υποστρώματος[06].  

 

Η συνθήκη για την εμφάνιση κάποιου από τους παραπάνω ατομικούς μηχανισμούς είναι  ότι 

τα άτομα θα πρέπει να έχουν ικανή ενέργεια ώστε να ξεπεράσουν το ενεργειακό κατώφλι 

που υπάρχει για τον καθένα από αυτούς. Η συχνότητα επανάληψης κάθε μιας από τις 

παραπάνω διεργασίες είναι ν~ e-E/κΤ όπου Ε είναι το ενεργειακό φράγμα της εκάστοτε 

διεργασίας. Η τελική, μακροσκοπική μορφή του υμενίου εξαρτάται από τη σχετική 

συχνότητα εμφάνισης των παραπάνω μηχανισμών[01, 06]. 

Να σημειωθεί και πάλι ότι η εναπόθεση πραγματοποιείται σε καταστάσεις μη 

θερμοδυναμικής ισορροπίας αφού όταν επέλθει θερμοδυναμική ισορροπία στο σύστημα οι 

μηχανισμοί θα είναι αμφίδρομοι (θα έχουμε π.χ. ταυτόχρονη (ισοδύναμη) προσρόφηση και 

εξάχνωση ή σχηματισμό και διάλυση πυρήνων κλπ) γεγονός που δεν επιτρέπει την 

περαιτέρω ανάπτυξη των υμενίων. Η μη όμως διατήρηση της θερμοδυναμικής ισορροπίας 

κατά την ανάπτυξη των υμενίων έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση διαφόρων φαινομένων, 

όπως π.χ. μετασταθών φάσεων, άμορφων νανοδομικών σχηματισμών, δημιουργία πόρων, 

πλεγματικών ατελειών κλπ, γεγονός που επηρεάζει αρκετά τις ιδιότητες τους.[01, 06]  Η 

περιγραφή συνεπώς της ανάπτυξης των λεπτών υμενίων δεν μπορεί να γίνει με βάση 

μακροσκοπικά κριτήρια και θερμοδυναμικούς συλλογισμούς, αλλά απαιτεί τη μελέτη των 

ατομικών μηχανισμών υπό μορφή διαφορικών εξισώσεων (rate equation). Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο με υπολογιστικές μεθόδους όπως φαινομενολογικά μοντέλα, και μοριακή 

δυναμική[01].   
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2.4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ  
 

Οι τεχνικές χημικής εναπόθεσης περιλαμβάνουν ειδικότερα μεθόδους εναπόθεσης αέριας 

φάσης και τεχνικές διαλύματος. Οι μέθοδοι αέριας φάσης είναι η χημική εναπόθεση ατμών 

(C.V.D) και ατομική επίταξη στρωμάτων (ALE), ενώ οι τεχνικές πυρόλυση ψεκασμού, sol-

gel, Spin-Coatting και εμβαπτίσεως σχετίζονται με πρόδρομα διαλύματα (Σχήμα 2.4)[09]. 

 
 
Σχήμα 2.4. Τεχνικές Χημικής εναπόθεσης υμενίων[09]. 

 

2.4.1 ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΤΜΩΝ (Chemical Vapor Deposition C.V.D) 

 

Η χημική εναπόθεση ατμών είναι μια αμιγώς χημική διαδικασία ανάπτυξης λεπτών υμενίων 

πάνω σε διάφορα υλικά. Κατά την μέθοδο αυτή, λαμβάνει χώρα μια σειρά χημικών 

αντιδράσεων μεταξύ υλικών που καλούνται πρόδρομα υλικά (precursors) και βρίσκονται 

συνήθως στην αέρια φάση (Σχήμα 2.5). Η απαιτούμενη ενέργεια για την πραγματοποίηση 

των χημικών αντιδράσεων παρέχεται μέσω θέρμανσης του υποστρώματος στην περίπτωση 

του κλασσικού C.V.D.[10]  

               
Σχήμα 2.5. Βασικές διεργασίες κατά τη χημική εναπόθεση ατμών (τη C.V.D τεχνική) [05]. 
 

Τα συστήματα των αντιδραστήρων που χρησιμοποιούνται στη C.V.D τεχνική αποτελούνται 

από τέσσερα υποσυστήματα: το δοχείο του αντιδραστήρα, τη διάταξη ανάμειξης των 

αερίων, την πηγή θερμότητας ή ηλεκτρικής ενέργειας και το σύστημα απαγωγής των 

αερίων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δοχείο του αντιδραστήρα, όπου αναπτύσσεται 

το υλικό[10]. 

 

2.4.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ AEROSOL SPRAY PYROLYSIS 
 

Η πυρόλυση ψεκασμού (Spray Pyrolysis) είναι μια διαδικασία στην οποία ένα λεπτό υμένιο 

εναποτίθεται με ψεκασμό ενός διαλύματος πάνω σε θερμαινόμενο υπόστρωμα, οπού οι 

διαλαλημένες ουσίες αντιδρούν, για να σχηματίσουν μία χημική ένωση. Στο Σχήμα 2.6 

φαίνεται ένα τυπικό Spray pyrolysis σύστημα.  
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Σχήμα 2.6. ΠΑΝΩ: Spray pyrolysis system. Ένα τυπικό 

σύστημα ψεκασμού, αποτελείται από πέντε βασικά μέρη: 

1. Μια μονάδα που περιέχει και ρυθμίζει τη ροή του 

διαλύματος ψεκασμού, 2. Μια μονάδα που ελέγχει την 

πίεση του αερίου, 3. Ένα ακροφύσιο ψεκασμού, 4. Τον 

θάλαμο αντιδράσεως και 5. Μία μονάδα που ελέγχει τη 

θερμοκρασία υποστρώματος. ΔΕΞΙΑ: Σε μια τυπική 

διάταξη Aerosol Spray Pyrolysis (ASP) στη μονάδα που 

περιέχει και ρυθμίζει τη ροή του διαλύματος ψεκασμού 

υπάρχει συσκευή παραγωγής σταγόνων (aerosol) – 

συνήθως με την χρήση ενός ή σειράς πιεζοκρυστάλλων 

(nebulizer)[09-13].  

 

 

Το ακροφύσιο (orifice) συνήθως έχει διατομή μεγαλύτερη από την μέση διάμετρο των 

σταγόνων, ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα συμπύκνωσής τους. Επίσης, η θερμαινόμενη 

επιφάνεια με το σύστημα ελέγχου στην οποία τοποθετούνται τα υποστρώματα μπορεί να 

καλύπτει ένα εύρος από 0ο  ως και 90ο μοίρες απέναντι από το ακροφύσιο, η οποία μπορεί 

να είναι σταθερή ή/και περιστρεφόμενη[10]. 

Στη συγκεκριμένη τεχνική εναπόθεσης η διαδικασία ξεκινά με την παραγωγή μικρών 

σταγονιδίων ομίχλης του πρόδρομου διαλύματος στον ψεκαστήρα. Τα παραγόμενα 

σταγονίδια διασπείρονται και στη συνέχεια αντλούνται και μεταφέρονται με τη βοήθεια 

ενός αερίου φορέα (το οποίο βρίσκεται υπό ελεγχόμενη πίεση από ένα μανομετρικό 

σύστημα) εντός ενός θαλάμου αντιδράσεως. Στον θάλαμο αντιδράσεως υπάρχει  ένα 

κατάλληλο θερμαινόμενο υπόστρωμα σε μια προκαθορισμένη απόσταση επάνω στο οποίο 

πέφτουν τα σταγονίδια του  προδρόμου διαλύματος και υποβάλλονται σε διάφορες 

διεργασίες και φάσεις αντιδράσεων, (που συμβαίνουν είτε διαδοχικά είτε ταυτόχρονα) όπως 

για παράδειγμα εξάτμιση, συμπύκνωση της διαλυμένης ουσίας, θερμική αποσύνθεση των 

πτητικών παραπροϊόντων κλπ., οι οποίες τελικά οδηγούν στο σχηματισμό του υμενίου.[14, 

15] Σε γενικές γραμμές, τα υμένια που παράγονται με αυτή την τεχνική είναι 

πολυκρυσταλλικά, σταθερά προσκολλημένα στο υπόστρωμα, και συμπαγή.[16]. 
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2.4.3 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ASP ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 
  
Η ποιότητα και οι ιδιότητες των υμενίων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις παραμέτρους 

της διαδικασίας εναπόθεσης. Η κατανόηση των διαδικασιών, επομένως, που συμβαίνουν 

είτε διαδοχικά είτε ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια σχηματισμού ενός υμενίου με τη μέθοδο 

πυρόλυσης ψεκασμού βοηθάει στη βελτίωση της ποιότητας των υμενίων. Παρακάτω 

παρουσιάζεται μια επισκόπηση των διαφόρων μεταβλητών (παραμέτρων) που 

διαμορφώνουν τις ιδιότητες των υμενίων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους με τη μέθοδο 

αυτή[10, 12]: 

1. Η απόσταση μεταξύ ακροφύσιου και θερμαινόμενου υποστρώματος. 

2. Ο ρυθμός εναπόθεσης και η παροχή του προωθητικού αερίου  

3. Η ακτίνα των σταγονιδίων. 

4. Η θερμοκρασία εναπόθεσης (υποστρώματος) και 

5. Η συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος (precursor) 

Η εναπόθεση των λεπτών υμενίων χρησιμοποιώντας την μέθοδο πυρόλυσης ψεκασμού 

μπορεί εντούτοις να διαιρεθεί σε τρία κύρια βήματα: 1. Την ατμοποίηση του προδρόμου 

διαλύματος στη μονάδα που το περιέχει, 2. Τη μεταφορά του αερολύματος που προκύπτει 

και 3. Την αποσύνθεση του επί του υποστρώματος.  

1. Ατμοποίηση του προδρόμου διαλύματος: Αρχικά το υπερκείμενο διάλυμα του 

μεταλλικού άλατος στην επιφάνεια του πιεζοκρυστάλλου ταλαντώνεται με την ίδια 

συχνότητα με αυτή του πιεζοκρυστάλλου. Έτσι στην επιφάνεια του δημιουργούνται 

“πίδακες” (geysers) διαλύματος λόγω των στάσιμων επιφανειακών κυμάτων. Από τους 

“πίδακες” στη συνέχεια αποκόπτονται και εκτοξεύονται στον αέρα  μικρο-ποσότητες 

διαλύματος υπό την μορφή σταγόνων (aerosol), δημιουργώντας αερόλυμα. Επειδή 

δημιουργούνται διαφορετικού μήκους επιφανειακά στάσιμα κύματα στο διάλυμα, θα 

εκτοξεύονται και διαφορετικές ποσότητες διαλύματος στον υπερκείμενο αέρα, με 

αποτέλεσμα να προκύπτει μια ευρείας κατανομής διαμέτρου σταγόνων. Η θεωρητική 

διάμετρος των σταγόνων του αερολύματος Ddrop (μm) μπορεί να υπολογιστεί από την 

εξίσωση[10]: 

                                             
όπου γ, η επιφανειακή τάση ατμών του διαλύματος (g cm-1 s-2) 

         ρ, η πυκνότητα διαλύματος (g cm-3) και 

         f, η συχνότητα ταλάντωσης του πιεζοκρυστάλλου (MHz) 

 

Τα επόμενα βήματα της τεχνικής της πυρόλυσης ψεκασμού, δηλαδή η μεταφορά του 

αερολύματος στο υπόστρωμα και η αποσύνθεσή του επηρεάζονται από τη θερμοκρασία 

εναπόθεσης (του υποστρώματος). Η θερμοκρασία της επιφάνειας του υποστρώματος 
επηρεάζει έντονα την μορφολογία (τραχύτητα), την κρυσταλλικότητα, τη διαπερατότητα, 

τις φυσικές ιδιότητες κλπ. των υμενίων.. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία 

υποστρώματος, τόσο σκληρότερα και πιο πορώδη είναι τα υμένια. Η θερμοκρασία 

εναπόθεσης επίσης επηρεάζει την κρυσταλλικότητα (δηλαδή αν το υμένιο που προκύπτει 

είναι άμορφο ή κρυσταλλικό). 

2. Μεταφορά αερολύματος: Σε αυτό το βήμα ένα προωθητικό αέριο (currier gas) (συνήθως 

πεπιεσμένος αέρας ή άζωτο) παρασύρει τις σταγόνες του αερολύματος (δηλαδή το 

πρόδρομο υλικό ως διαλυμένη ουσία στο διαλύτη) σε ένα ακροφύσιο, από το οποίο τελικά 

ψεκάζονται στο θερμαινόμενο υπόστρωμα.  Όσο μεγαλύτερο είναι ένα σταγονίδιο, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ο διαλύτης να μην έχει εξατμιστεί πλήρως πριν αυτό φθάσει 

στο υπόστρωμα. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, επομένως είναι πιθανό πολλά σταγονίδια 
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να φθάσουν στο υπόστρωμα χωρίς πριν να έχουν σχηματιστεί σε στερεά σωματίδια. Σε αυτή 

την περίπτωση τα σταγονίδια χτυπούν στην επιφάνεια του υποστρώματος, απλώνονται 

παίρνοντας ένα σχήμα δίσκου (droplet splashes), και υποβάλλονται σε θερμική αποσύνθεση. 

Το σχήμα και το μέγεθος του δίσκου εξαρτάται από τη δυναμική της πρόσκρουσης και τον 

όγκο του σταγονιδίου, καθώς και τη θερμοκρασία του 

υποστρώματος[13]. Κατά συνέπεια, οι επιφάνειες των 

υμενίων που παρασκευάζονται με τη μέθοδο spray 

pyrolysis συνήθως αποτελούνται από επικαλυπτόμενους 

δίσκους μεταλλικού άλατος που μετατρέπεται σε οξείδιο 

στο θερμαινόμενο υπόστρωμα. Εάν τα μεγέθη των 

σταγονιδίων είναι σχετικά μικρά, τότε το μεγαλύτερο 

ποσοστό του διαλύτη εξατμίζεται πριν αυτά πέσουν πάνω 

στην επιφάνεια, οπότε τα σταγονίδια του προδρόμου 

φθάνουν στο υπόστρωμα σαν ένα ξηρό ίζημα όπου 

αποσυντίθενται. Για ακόμα μικρότερα μεγέθη σταγονιδίου, 

ο διαλύτης αρχικά εξατμίζεται, και στη συνέχεια τα 

σταγονίδια του πρόδρομου διασπώνται και φθάνουν στην 

επιφάνεια του υποστρώματος με μορφή σκόνης, πριν 

υποστούν αντίδραση. Τέλος, για πολύ μικρά μεγέθη 

σταγονιδίων, οι παραπάνω διεργασίες, συμβαίνουν αμέσως μετά που το αερόλυμα αφήνει 

το ακροφύσιο. Το Σχήμα δίπλα σκιαγραφεί τις παραπάνω διαδικασίες που σχετίζονται με 

τις διαφορές στο μέγεθος των σταγονιδίων καθώς αυτά πλησιάζουν το υπόστρωμα[13]. 

Σύμφωνα τώρα με Sears et al. οι δυνάμεις που καθορίζουν τόσο την τροχιά όσο και την 

εξάτμιση των σταγονιδίων είναι η βαρύτητα,  οι ηλεκτρικές, οι θερμιονικές (thermophoretic) 

και οι δυνάμεις Stokes. Η θερμιονική δύναμη ωθεί τα σταγονίδια μακριά από μια θερμή   

επιφάνεια, επειδή τα μόρια από τη θερμότερη πλευρά της σταγόνας αποκτούν υψηλότερη 

κινητική ενέργεια σε σχέση με εκείνα που βρίσκονται στην πιο ψυχρή πλευρά. Οι 

θερμιονικές δυνάμεις κρατούν τα περισσότερα σταγονίδια μακριά από την επιφάνεια του 

υποστρώματος σε μη-ηλεκτροστατικού τύπου ψεκασμό. Σε αυτή την περίπτως, το υμένιο 

αυξάνεται από τον ατμό των σταγονιδίων που διέρχεται πολύ κοντά στο θερμό υπόστρωμα 

σύμφωνα με τη μέθοδο της χημικής εναπόθεσης ατμών. (Σχήμα 2.7)[09].  

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Σχήμα 2.7. Σχηματική απεικόνιση μεταφοράς σταγόνων σύμφωνα με Sears et al[09].  
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3. Αποσύνθεση του προδρόμου διαλύματος: Η αποσύνθεση άλατος παίζει σημαντικό ρόλο 

στην τεχνική της πυρόλυσης ψεκασμού, όπως δείχνουν διάφορες μελέτες. Όταν ένα 

σταγονίδιο χτυπά την επιφάνεια του υποστρώματος συμβαίνουν, όπως είπαμε, διαδοχικά ή 

ταυτόχρονα πολλές διαδικασίες όπως: εξάτμιση του υπολειπόμενου διαλύτη, εξάπλωση του 

σταγονιδίου, και η αποσύνθεση του προδρόμου διαλύματος.   

Υπάρχουν πολλά μοντέλα για την αποσύνθεση ενός 

προδρόμου διαλύματος. Για παράδειγμα, οι Viguie και Spitz 

πρότειναν ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας 

υποστρώματος συμβαίνουν διαδικασίες παρόμοιες με αυτές 

που αναφέρθηκαν με τα διαφορετικού μεγέθους σταγονίδια 

(Σχήμα 2.8). Ωστόσο οι περισσότεροι από τους συγγραφείς 

προτείνουν ότι στην επιφάνεια του υποστρώματος 

συμβαίνει μια τροποποιημένη C.V.D διαδικασία η οποία 

είναι ίσως η πιο σημαντική στην πυρόλυση ψεκασμού. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έρχονται 

σε αντίθεση με τη συμμετοχή ενός μοντέλου με χαρακτήρα 

C.V.D. Για παράδειγμα, στο σχηματισμό υμενίων από μη 

πτητικά νιτρικά άλατα, σε χαμηλές θερμοκρασίες 

εναπόθεσης, παρατηρήθηκαν πιτσιλιές (splats) στην 

επιφάνεια των υμενίων, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με μια 

C.V.D. διαδικασία[09]. Απαιτούνται επομένως περαιτέρω 

προσπάθειες για να διευκρινιστεί το μοντέλο εναπόθεσης 

των υμενίων με περισσότερες λεπτομέρειες. 

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τα υμένια που παρασκευάζονται με την μέθοδο spray 

pyrolysis είναι οι εξής:   

1. Περιβάλλον ανάπτυξης: Η ατμόσφαιρα στην οποία λαμβάνει χώρα η σπρέι πυρόλυσης 

έχει επίδραση στις ιδιότητες του εναποτιθέμενου υμενίου. Για παράδειγμα, η εναπόθεση μη 

– οξειδωτικών υμενίων (non - oxide films) στον αέρα μπορεί να προκαλέσει την οξείδωση 

του υλικού του υμενίου. Το οξυγόνο μπορεί να ενσωματώνεται στο ίδιο το υμένιο ή μπορεί, 

στην περίπτωση πολυκρυσταλλικών υμενίων, να απορροφηθεί στα όρια των κόκκων. Αυτό 

μπορεί να επηρεάσει τις ηλεκτρικές ιδιότητες των υμενίων αφού το οξυγόνο συχνά 

δημιουργεί στην επιφάνεια καταστάσεις παγίδευσης φορέων[13]. 

2. Μορφή του υποστρώματος: Έχει αποδειχθεί ότι η επίστρωση μπορεί να είναι 

κρυσταλλική, όταν η πυρόλυση ψεκασμού ενός υλικού γίνεται σε ένα κρυσταλλικό 

υπόστρωμα.   Από την άλλη πλευρά τα υμένια σε άμορφα υποστρώματα είναι πιθανό αρχικά 

να είναι επίσης άμορφα, αλλά με την αύξηση του πάχους τους τα υμένια γίνονται 

κρυσταλλικά[13].  

3. Προσμίξεις: Η προσθήκη προσμίξεων στο πρόδρομο διάλυμα γίνεται συνήθως, για να 

μεταβληθούν οι ιδιότητες των υμενίων με επωφελή τρόπο, μέσω της ενσωμάτωσης των 

στοιχείων πρόσμιξης στο υμένιο. Η προσθήκη στοιχείων πρόσμιξης μπορεί να οδηγήσει σε 

αλλαγές του τρόπου ανάπτυξης των κόκκων, να επηρεάσουν τον προτιμώμενο 

προσανατολισμό, την κρυσταλλικότητα και να μεταβάλουν την αντίσταση των υμενίων που 

έχουν εναποτεθεί. Επίσης μπορούν να προκαλέσουν μια μετατόπιση στο διάκενο ζώνης 

όσον αφορά στα ημιαγώγιμα υμένια. [13].   

4. Λόγος κατιόντων/ανιόντων:  Οι παραλλαγές στην αναλογία κατιόντων/ανιόντων στο 

πρόδρομο διάλυμα μπορεί να επηρεάσουν την στοιχειομετρία, τον προτιμώμενο 

προσανατολισμό, την κρυσταλλικότητα και τη μικροδομή των υμενίων. Να σημειωθεί ότι 

μια προσαρμογή στην αναλογία κατιόντων/ανιόντων μπορεί να είναι απαραίτητη κατά την 

προσπάθεια της ανάπτυξης των υμενίων της ίδιας στοιχειομετρίας σε διαφορετικές 

θερμοκρασίες[13]. 

Σχήμα 2.8. Σχηματική περιγραφή του 

μηχανισμού εναπόθεσης της μεθόδου SP 

συναρτήσει της θερμοκρασίας σύμφωνα με 

τους Viguie και Spitz.[09] 
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5. Συγκέντρωση του προδρόμου διαλύματος: Πολλές φορές χρησιμοποιούνται διαλύματα 

διαφορετικών συγκεντρώσεων για να κατασκευαστούν υμένια από ένα συγκεκριμένο υλικό. 

Η χρήση διαλυμάτων με μικρές συγκεντρώσεις προφανώς σημαίνει αύξηση της χρονικής 

διάρκειας εναπόθεσης, προκειμένου να πάρουμε υμένια π.χ. με παρόμοια πάχη, αλλά τα 

πλεονεκτήματα είναι ότι οι επιφάνειές τους είναι λείες, και επίσης περισσότερο διαφανή[13]  

6. Διαλύτες: Η συμπεριφορά ανάπτυξης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις χημικές 

ουσίες και τους διαλύτες που χρησιμοποιούνται. Η λειτουργία του διαλύτη είναι η διάλυση 

μίας πρόδρομης ουσίας ή προδρόμων ουσιών, ώστε να της ή τους επιτρέψει να μεταφέρονται 

στο υπόστρωμα. Ο διαλύτης θα πρέπει στη συνέχεια να εξατμιστεί αφήνοντας την 

πρόδρομη(-ες) ουσία(-ες) να αποσυντεθούν. Η χρήση διαφορετικών διαλυτών αλλάζει εν 

γένει την αντίσταση και τη διαπερατότητα των υμενίων[13].  

7. Ρυθμός Εναπόθεσης: Ο ρυθμός εναπόθεσης εξαρτάται από την παροχή του προωθητικού 

αερίου, την θερμοκρασία υποστρώματος και την συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος. 

Η σημαντικότερη συνθήκη από αυτές είναι της θερμοκρασίας υποστρώματος, η οποία 

διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την μορφολογία και τα δομικά χαρακτηριστικά του 

εναποτεθειμένου υμενίου [10[ (η ανάπτυξη λεπτών υμενίων επηρεάζεται από την διάχυση 

των σωματιδίων προς την επιφάνεια του θερμαινόμενου υποστρώματος, η οποία εξαρτάται 

από την κινητική (ή θερμοδυναμική) και οδηγεί σε άμορφες ή πολυκρυσταλλικές 

εναποθέσεις). Ο ρυθμός ανάπτυξης του ίδιου υλικού μπορεί επίσης να διαφέρει, όταν 

χρησιμοποιούνται διαφορετικά υποστρώματα. Αυτό οφείλεται στους διαφορετικούς 

συντελεστές τριβής του υλικού συσσωματώσεως με υποστρώματα διαφορετικών 

προσανατολισμών ή με άμορφα υποστρώματα. Ο συντελεστής τριβής αποτελεί μέτρο της 

πιθανότητας οι συστάδες του υλικού να παραμένουν επί του υποστρώματος και να 

συμβάλλουν στο συνολικό πάχος του υμενίου, αντί να εξατμίζονται και να φεύγουν από το 

υπόστρωμα. Το είδος του υποστρώματος και η θερμοκρασία εναπόθεσης ποικίλλουν 

ανάλογα με το πρόδρομο μεταλλικό άλας που χρησιμοποιείται και την τελική εφαρμογή της 

επίστρωσης. [13].   

 

2.4.4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ASP ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 

 
Σε αντίθεση με πολλές άλλες τεχνικές εναπόθεσης υμενίων, η πυρόλυση ψεκασμού 

αντιπροσωπεύει μια απλή, ευέλικτη και σχετικά οικονομική και  αποδοτική μέθοδο, ιδίως 

όσον αφορά το κόστος εξοπλισμού και των πρώτων υλών. Η πυρόλυση ψεκασμού δεν 

απαιτεί υποστρώματα ή χημικές ουσίες υψηλής ποιότητας και γι’ αυτό είναι μια ελκυστική 

μέθοδος για την παρασκευή ευρείας ποικιλίας υλικών με μορφή κόνεων και λεπτών υμενίων 

για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.  

Η μορφολογία των εναποτιθέμενων υμενίων (χρησιμοποιώντας την ASP μεθόδου 

εναπόθεσης) καθορίζεται από το μέγεθος των εισερχόμενων σταγονιδίων, τη θερμοκρασία 

εναπόθεσης, το ποσοστό των σταγονιδίων διασποράς επί του υποστρώματος, και τη χημεία 

του  διαλύματος. Επιπλέων, η μορφολογία και οι ιδιότητες των υμενίων μπορεί να αλλάξουν 

ριζικά με τη χρήση διαφόρων προσθέτων ουσιών στο πρόδρομο διάλυμα[09, 13].  

Θα πρέπει, τέλος, να τονιστεί ότι το μειονέκτημα της πυρόλυσης ψεκασμού είναι ότι έχει 

χαμηλή αποτελεσματικότητα στην εναπόθεση (μικρά % ποσοστά). Ο λόγος για αυτό είναι 

ότι η εκτίναξη του αερολύματος προς το υπόστρωμα δημιουργεί έναν κώνο, ο οποίος 

εκτρέπει τη ροή του αερολύματος προς τα πλάγια. Επομένως, ένα μεγάλο ποσοστό των 

σταγονιδίων θα βρεθεί έξω από την περιοχή επικάλυψης. Ένας άλλος λόγος είναι οι 

δυνάμεις από τη διάδοση θερμότητας (convection forces) που προέρχονται από το 

υπόστρωμα, οι οποίες τείνουν επίσης να κρατήσουν το αερόλυμα μακριά από το 

υπόστρωμα[13] 
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2.5 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 

[01] Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων και Επιφανειών: Σ. Λογοθετίδης Καθηγητής Τμήματος Φυσικής 
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                                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  
 

 

 
ΔΙΑΒΡΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ 

ΥΜΕΝΙΩΝ  
 

  
                                                                                             

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 
 

Διαβροχή είναι η ικανότητα ενός υγρού να διατηρεί την 

επαφή του με μια στερεά επιφάνεια. Ο βαθμός διαβροχής 

ή διαβρεξιμότητα (Wettability), επομένως, περιγράφει τη 

συμπεριφορά ενός υγρού όταν έρχεται σε επαφή με μια 

στερεά επιφάνεια, και εξαρτάται από τις διαμοριακές 

αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται όταν τα δύο υλικά 

βρίσκονται σε επαφή, δηλαδή προσδιορίζεται από μία 

δυναμική ισορροπία μεταξύ συγκολλητικών (adhesive) 

και συνεκτικών (cohesive) δυνάμεων (Σχήμα 3.1) [01].  

Οι συγκολλητικές δυνάμεις μεταξύ ενός υγρού και ενός 

στερεού τείνουν να προκαλέσουν την εξάπλωση μιας 

σταγόνας υγρού σε όλη την επιφάνεια του στερεού, ενώ 

οι συνεκτικές δυνάμεις μέσα στο υγρό τείνουν να 

διατηρήσουν το σφαιρικό σχήμα της σταγόνας και να 

αποτρέψουν την επαφή της με την επιφάνεια. [01].  

 

Κατά την τελευταία δεκαετία, υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον για τον έλεγχο της 

διαβρεξιμότητας των στερεών επιφανειών, η οποία θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά 

μορφολογικά χαρακτηριστικά. Τα μέχρι σήμερα πειραματικά δεδομένα λένε ότι η 

διαβρεξιμότητα επηρεάζεται (μπορεί να αλλάξει) από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των 

οποίων είναι η χημική σύνθεση (δηλαδή η ελεύθερη επιφανειακή ενέργεια) των επιφανειών  

καθώς και οι γεωμετρικές τους δομές (δηλαδή η τραχύτητα τους). [04, 05] (Ichimura et al, 

2000. Lai et αl, 2009α. Wang et αl, 1997). Μια σημαντική παράμετρος στην επιστήμη των 

επιφανειών είναι η γωνία επαφής (Contact Angle, CA), η μέτρηση της οποίας παρέχει μια 

απλή και αξιόπιστη μέθοδο για την κατανόηση των επιφανειακών ενεργειών και της 

τραχύτητας (χρησιμοποιείται για να χαρακτηριστεί η φύση των στερεού/υγρού 

στερεού/αερίου και υγρού/αερίου αλληλεπιδράσεων [06]). 

 

3.2 Η ΓΩΝΙΑ ΕΠΑΦΗΣ (CONTACT ANGLE, CA) 

Γεωμετρικά, η γωνία επαφής ορίζεται ως η γωνία που σχηματίζεται στο όριο της τομής των 

τριών φάσεων, δηλαδή της στερεάς, της υγρής και της αέριας φάσης (Σχήμα 3.2).  

Σχήμα 3.1. Συγκολλητικές (adhesive) και 

συνεκτικές (cohesive) δυνάμεις μεταξύ ενός 

υγρού με μια στερεά επιφάνεια όταν έρχονται 

σε επαφή[02, 03]. 
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Σχήμα 3.2. Η γωνία θ που σχηματίζεται από την επίπεδη στερεά επιφάνεια και την εφαπτομένη του 

σταγονιδίου, δηλαδή η γωνία στην οποία η υγρού-αερίου διεπαφή συναντά εκείνη του στερεού-υγρού 

ονομάζεται "γωνία επαφής". 

 

Στην πραγματικότητα, η γωνία επαφής είναι μια θερμοδυναμική μεταβλητή που εξαρτάται 

από τις διεπιφανειακές τάσεις των επιφανειών και προσδιορίζεται από την συνισταμένη 

μεταξύ των συγκολλητικών και των συνεκτικών δυνάμεων. Αν η τάση της σταγόνας να 

απλώνεται  σε μια επίπεδη στερεά επιφάνεια αυξάνει, τότε η γωνία επαφής μειώνεται, με 

άλλα λόγια, η γωνία επαφής είναι αντιστρόφως ανάλογη της διαβρεξιμότητας (Σχήμα 3.3).  

 

 

 
 

 

 
Σχήμα 3.3: Διαβροχή (Wetting) διαφορετικών ρευστών. Α) Ένα ρευστό με πολύ λίγη διαβροχή, C) Ένα 

ρευστό με μεγάλη διαβροχή. Το Α έχει μια μεγάλη γωνία επαφής, ενώ το C μια μικρή γωνία επαφής[01]. 

 

Η γωνίας επαφής θ, επομένως,  χρησιμοποιείται για την ποσοτική αξιολόγηση της διαβροχής 

ενός στερεού απο ένα υγρό. Σε συνήθεις συνθήκες περιβάλλοντος, η επιφάνεια ενός υλικού 

αλληλεπιδρά με ένα υγρό σε διάφορους βαθμούς δίνοντας διαφορετικές γωνίες επαφής. 

Έτσι μια επιφάνεια ορίζεται συνήθως ως υδρόφιλη, αν η γωνία επαφής θ, είναι μικρότερη 

από 90° και υδρόφοβη αν η θ είναι μεγαλύτερη από 90°. Εάν η γωνία επαφής είναι 

μικρότερη από 5°, η επιφάνεια λέμε ότι είναι υπερυδρόφιλη (superhydrophilic), ενώ αν είναι 

μεγαλύτερη από 150° ονομάζεται υπερυδρόφοβη (superhydrophobic). Η τελευταία 

περίπτωση μερικές φορές αναφέρεται και ως «φαινόμενο Lotus» (Σχήμα 3.4).  

Σχήμα 3.4. Η διαβρεξιμότητα (wettability) ορίζεται ως η γωνία επαφής μεταξύ μιας σταγόνας υγρού σε 

θερμική ισορροπία με μια οριζόντια επιφάνεια. Ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας και του υγρού, το 

σταγονίδιο (η γωνία επαφής) μπορεί να λάβει μια ποικιλία σχημάτων (τιμών), όπως απεικονίζεται στο 

σχήμα[07].  

 

Ο πίνακας 3.1 περιγράφει τους διάφορους βαθμούς διαβροχής σε σχέση με τη γωνία επαφής 

των άλληλεπιδράσεων μεταξύ στερεού / υγρού (S/L) και υγρού / υγρού (L/L)  αντίστοιχα. 

Να σημειωθεί εδώ ότι, ανεξάρτητα από το ύψος της διαβροχής, το σχήμα μιας σταγόνας 

υγρού σε μια άκαμπτη επιφάνεια είναι περίπου σφαιρικό, και όχι μια τέλεια σφαίρα. Το 

σχήμα της σταγόνας εξαρτάται έντονα από τον όγκο της (όσο πιο μεγάλο όγκο έχει τόσο 

περισσότερο θα αποκλίνει από το σφαιρικό σχήμα). [01]. Επομένως, ο όγκος μιας σταγόνας 

στα πειράματα διαβροχής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα. Επειδή, τέλος, 

είναι διαισθητικά πολύ εύκολο να καταλάβουμε τη "γωνία επαφής CA" ως δείκτη 

διαβρεξιμότητας, ο όρος αυτός έχει υιοθετηθεί ευρέως σε βιομηχανικούς κλάδους ως 

μέθοδος αξιολόγησης των επιφανειών.[08] 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Surface_tension.svg
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Πίνακας 3.1. Οι διάφοροι βαθμοί διαβροχής σε σχέση με τη γωνία επαφής[09]. 

 

 

        

 

 

 

 

3.3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  

Σε υλικά με παρόμοια δομή (χημική σύσταση) μπορεί να παρατηρηθούν μεγάλες διαφορές 

στην διαβρεξιμότητα μεταξύ των επιφανειών τους, οι οποίες οφείλονται σε διαφορές στην 

επιφανειακή διάταξη των ατόμων (δηλαδή στην τραχύτητα). Ένα σταγονίδιο υγρού 

τοποθετημένο πάνω στην επιφάνεια ενός στερεού είναι στην πραγματικότητα σε επαφή με 

ένα συγκεκριμένο κλάσμα στερεάς επιφανείας καθώς και με κενά αέρος. Ο συνδυασμός 

αυτών των δυο έχει σημαντική επίδραση στη διαβρεξιμότητα της επιφάνειας, δηλαδή στη 

γωνία επαφής. Πιο συγκεκριμένα, η γωνία επαφής θ μιας σταγόνας υγρού πάνω σε μια 

ιδανική επιφάνεια δηλαδή πάνω σε μια απόλυτα ομαλή και χημικά ομοιογενή στερεή 

επιφάνεια, καθορίζεται από τις ελεύθερες επιφανειακές ενέργειες που εμπλέκονται, και 

υπολογίζεται από την εξίσωση Young [10, 11]:                                                                                                

 

                                          (Εξίσωση του Young)                                        

 

 

Η εξίσωση αυτή σχετίζει την γωνία επαφής με τις διεπιφανειακές τάσεις υγρού-αερίου γlv, 

στερεού-αερίου γsv, και στερεού-υγρού γsl αντίστοιχα (Σχήμα 5.5(Ι)). Η γωνία θ είναι, 

επομένως, ουσιαστικά το αποτέλεσμα της θερμοδυναμικής ισορροπίας των ελεύθερων 

ενεργειών στην στερεού-υγρού-αερίου διεπαφή.  Η εξίσωση του Young μπορεί να 

εφαρμοστεί μόνο σε μια ιδεατή επίπεδη επιφάνεια. Η διαβρεξιμότητα πιο ρεαλιστικών 

επιφανειών που είναι τραχιές και χημικά ετερογενής είναι πιο πολύπλοκη. Η πρώτη εργασία 

για την επίδραση της τραχύτητας της επιφάνειας στην γωνία επαφής έγινε από τους Wenzel 

και Cassie-Baxter (Σχήμα 3.5(ΙΙ)).   

Η αλλαγή από την ομαλή μονοκρυσταλλική (smooth single-crystal) επιφάνεια στα 

πολυκρυσταλλικά υμένια κλπ. συνοδεύεται από μια αύξηση της τραχύτητας της επιφάνειας, 

η οποία ορίζεται από  το λόγο της πραγματικής (actual) ως προς την φαινομενική (apparent) 

επιφάνεια. Σύμφωνα με το μοντέλο Wenzel (Σχήμα 3.5 ΙΙβ), η φαινόμενη γωνία επαφής θw 

μιας τραχιάς επιφάνειας δίνεται από την εξίσωση[10]: 
 

                                         

                       (Εξίσωση του Wenzel)  

 

όπου θ είναι η γωνία επαφής της ιδανικής επιφάνειας και αντιστοιχεί στην σταθερή 

θερμοδυναμική κατάσταση ισορροπίας, και r είναι ο συντελεστής τραχύτητας της 

επιφάνειας που ορίζεται ως ο λόγος μεταξύ της πραγματικής και της φαινομενικής 

επιφάνειας του υλικού (r = 1 για μια ιδανική λεία επιφάνεια, και r> 1 για μια τραχιά). Το r 

είναι ένα μέτρο του πόσο η επιφανειακή τραχύτητα επηρεάζει την διαβροχή μιας 

ομοιογενούς ιδεατής επιφάνειας μέσω της αλλαγής της τραχύτητάς της, διατηρώντας 
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παράλληλα την άρρηκτη (πλήρη) επαφή της επιφάνειας και του υγρού. Στο μοντέλο Wenzel 

[10] δηλαδή το υγρό διεισδύει πλήρως εντός των οπών που έχουν σχηματιστεί λόγω της 

τραχύτητας της επιφάνειας (Σχήμα 5.5ΙΙβ). Η εξίσωση Wenzel προβλέπει ότι η τραχύτητα 

μιας επιφάνειας ενισχύει τη διαβροχή της όταν θ < 90°, ενώ τη  μειώνει όταν θ > 90°.  

Ωστόσο, όταν θ > 90°, κάτω από μια ορισμένη κατάσταση τραχύτητας (συνήθως στην 

περιοχή της μικρο- και νανοκλίμακας), μπορεί να παγιδευτούν φυσαλίδες αέρα στις οπές 

(στα βαθουλώματα). Στην περίπτωση αυτή, το σταγονίδιο του υγρού δεν βρίσκεται σε 

επαφή με την πραγματική επιφάνεια αλλά μόνο με ένα ποσοστό της, οπότε σε αυτή την 

περίπτωση το μοντέλο Wenzel παύει να ισχύει. 

 

 
                  (Ι)                                                                                         (ΙΙ) 
Σχήμα 3.5. (Ι) Ορισμός της γωνίας επαφής μιας σταγόνας υγρού σε μια ιδανική επιφάνεια. (ΙΙ) 

Συμπεριφορά της διαβροχής ενός σταγονιδίου υγρού πάνω σε μια επιφάνεια ενός στερεού: (α) περίπτωση 

Young (β) κατάσταση Wenzel και (γ) περίπτωση Cassier – Baxter[10, 12]. 

 

Η κατάσταση διαβροχής, όπου τα βαθουλώματα κάτω από το σταγονίδιο είναι γεμάτα με 

αέρα αντί υγρού περιγράφηκε για πρώτη φορά από τους Cassie-Baxter, και γι’ αυτό 

ονομάστηκε κατάσταση Cassie-Baxter (Σχήμα 5.5ΙΙβ). Σε αυτήν την περίπτωση, η 

διασύνδεση υγρού-επιφάνειας είναι στην πραγματικότητα μια διεπαφή που αποτελείται από 

δύο φάσεις, η μια είναι η διασύνδεση υγρού-στερεού και η άλλη η διασύνδεση υγρού-

αερίου. Γι’ αυτό η κατάσταση Cassie-Baxter, είναι επίσης γνωστή και ως σύνθετη ή 

ετερογενής κατάσταση, και περιγράφεται από την εξίσωση Cassie-Baxter: [10-13]: 

 

                                       (Εξίσωση Cassie-Baxter) 

 

όπου θc είναι η φαινομενική γωνία επαφής (CA) της σύνθετης επιφανείας (είναι το άθροισμα 

όλων των συνεισφορών των διαφόρων φάσεων), θ1 και θ2  είναι η CA στην επίπεδη επιφάνεια 

των φάσεων 1 και 2, και f1,  f2 είναι τα εμβαδά των κλασμάτων της επιφανείας των φάσεων 

1 και 2, αντιστοίχως. Η παραπάνω εξίσωση είναι η γενική μορφή της εξίσωση Cassie-

Baxter, η οποία εφαρμόζεται επίσης και όταν δεν υπάρχει τραχύτητα. Στην περίπτωσή όπου, 

το στοιχείο 2 είναι ο αέρας και η αντίστοιχη CA είναι 180°, η παραπάνω εξίσωση γίνεται: 

                                       

                                               

όπου το συστατικό 1 είναι το στερεό. Τα f1 και f2 είναι οι κλασματικές διεπιφανειακές 

περιοχές του στερεού και του αέρα που παγιδεύεται μεταξύ της επιφάνειας και ενός 

σταγονιδίου υγρού, αντιστοίχως. Από την εξίσωση αυτή φαίνεται σαφώς ότι μια αύξηση στο 

στερεό κλάσμα f1 προκαλεί μία μείωση της θc ή καθώς η τιμή της f2 αυξάνει, η αντίστοιχη 

τιμή της θc μειώνεται (δηλαδή ένα μεγαλύτερο κλάσμα του αέρα f 2 αποδίδει μια πιο 

υδρόφοβη επιφάνεια). [11]. Μιλώντας με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, αν το κλάσμα της 

στερεάς επιφανείας που διαβρέχεται από το υγρό είναι f, τότε το κλάσμα του αέρα θα είναι 
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(1 - f ) (δηλ. f1 + f 2 = 1), ενώ θ = 180° για τον αέρα, οπότε η γωνία επαφής μπορεί να 

υπολογιστεί από την ακόλουθη εξίσωση [10]: 

                               
Η παράμετρος  f  κυμαίνεται από 0 έως 1, όπου στο f  = 0 το σταγονίδιο υγρού δεν αγγίζει 

την στερεά επιφάνεια καθόλου, ενώ στο f =1 η επιφάνεια έχει εντελώς διαβραχεί, δηλαδή 

έχει σε αυτή την περίπτωση την ίδια συμπεριφορά με μια επίπεδη λεία επιφάνεια. Να 

σημειωθεί εδώ ότι όταν ένα σταγονίδιο είναι στην κατάσταση Cassie- Baxter, τότε η μικρή 

περιοχή επαφής μεταξύ του σταγονιδίου υγρού και της στερεάς επιφάνειας επιτρέπει στο 

σταγονίδιο να κυλήσει εύκολα πάνω στην επιφάνεια.  

 

Σε γενικές γραμμές, η τραχύτητα της επιφάνειας θεωρείται ότι είναι ο βασικός παράγοντας 

που επηρεάζει τη διαβρεξιμότητα μιας επιφάνειας. Σύμφωνα όμως με κάποιους ερευνητές 

η διαβρεξιμότητα μιας επιφάνειας μπορεί να βελτιωθεί με την αύξηση της τραχύτητάς της 

μέσα σε ένα μόνο ορισμένο εύρος καθορισμένων τιμών, επειδή ο αέρας που παγιδεύεται 

μεταξύ των στερεών επιφανειών και του σταγονιδίου μπορεί να ελαχιστοποιήσει την 

επιφάνεια επαφής. Να σημειωθεί ότι οι δομές, που είναι τραχιές, τόσο στη μικρο- όσο και 

στη νανοκλίμακα (οι λεγόμενες «micronanobinary» δομές), είναι οι πιο πολλά υποσχόμενες 

για την επίτευξη εξαιρετικά υδρόφοβων επιφανειών, αφού τόσο οι μικροδομές όσο και οι 

νανοδομές μπορούν να αλλάξουν την τραχύτητα μιας επιφάνειας. Ποια από αυτές όμως έχει 

τη μεγαλύτερη επιρροή στην υδροφοβικότητα δεν είναι ακόμα σαφές.[11] 

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν f = 1 και rf = r, η Cassie-Baxter εξίσωση 

γίνεται η εξίσωση Wenzel, ενώ η μετάβαση από την κατάσταση Wenzel στην κατάσταση 

Cassie-Baxter γίνεται χωρίς απότομη αλλαγή στη γωνία επαφής. Από την άλλη πλευρά, όταν 

υπάρχουν πολλά διαφορετικά κλάσματα τραχύτητας σε μια επιφάνεια, τότε το κάθε κλάσμα 

της συνολικής επιφάνειας συμβολίζεται με fi, ενώ το άθροισμα όλων των fi ισούται με 1, 

δηλαδή με τη συνολική επιφάνεια. Σε αυτή την περίπτωση η εξίσωση Cassie-Baxter μπορεί 

να αναδιατυπωθεί ως εξής[01]:  

                                      

 

Όπου γ είναι η Cassie-Baxter επιφανειακή τάση μεταξύ υγρού και αερίου, γi,sv είναι 

επιφανειακή τάση στερεού/αερίου του κάθε κλάσματος και γi,sl είναι επιφανειακή τάση 

στερεού/υγρού επίσης του κάθε κλάσματος.  

 

3.4 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ UV ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Μια υδρόφοβη επιφάνεια μπορεί  να μεταβάλλει τη γωνία επαφής, σε υδρόφιλες τιμές, όταν 

υποστεί ακτινοβόληση με υπεριώδες (UV) ακτινοβολία. Όσο περισσότερο ακτινοβολείται 

μια επιφάνεια, τόσο μικρότερη γίνεται η γωνία επαφής, προσεγγίζοντας μετά από συνεχή 

ακτινοβόληση στο UV τις μηδέν μοίρες, κάτι που σημαίνει ότι το υγρό απλώνεται τέλεια 

πάνω στην επιφάνεια[14].  

Εάν η ακτινοβόληση σταματήσει, τότε συνήθως η επιφάνεια διατηρεί τις υπερυδρόφιλες 

ιδιότητές  της για πεπερασμένο χρονικό διάστημα (από μερικές μέρες μέχρι αρκετούς 

μήνες). Στο σχήμα 3.6 παρουσιάζεται η κάτοψη ενός λεπτού υμενίου ZnO, όπου η γωνία 

επαφής με το νερό μειώνεται όσο το υμένιο ακτινοβολείται με UV.[14] 
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Σχήμα 3.6.  Η κάτοψη υμενίου ZnO και η αλλαγή στην γωνία επαφής (α) πριν και (β) μετά την 

ακτινοβόληση με UV. Πριν την ακτινοβόληση με UV, η γωνία επαφής είναι μεγαλύτερη των 90ο, ενώ κατά 

την ακτινοβόληση, η γωνία μειώνεται βαθμιαία σε τιμές <5ο .[14]  

 

3.5 ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ  
 
Ο ρόλος των ημιαγωγών στη φωτοκαταλυτική αποδόμηση των ρύπων είναι μεγάλης 

σημασίας αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές χρήσιμες διαδικασίες όπως ο 

καθαρισμός (ή αποκατάσταση) του περιβάλλοντος από οργανικούς ρύπους. Τόσο οι φυσικές 

όσο και οι χημικές τους ιδιότητες αποτελούν παράμετροι, οι οποίες επιδρούν αποφασιστικά 

στη λειτουργικότητα των συστημάτων αποδόμησης ρύπων[15].  

Τα τελευταία χρόνια ορισμένοι ημιαγωγοί, όπως οι νανοδομές TiO2 και ZnO, έχουν 

προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον ως φωτοκαταλύτες για την αποδόμηση οργανικών ρύπων 

στο νερό και τον αέρα υπό την επίδραση Η/Μ ακτινοβολίας [16-20]. Τα οργανικά μόρια των 

ρύπων γίνονται συνήθως από άτομα άνθρακα και υδρογόνου, ενώ μπορούν επίσης να 

περιέχουν οξυγόνο, άζωτο ή/και θείο.  

 

3.5.1 ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ 
  
Κατάλυση είναι η διεργασία στην οποία ο ρυθμός μιας χημικής αντίδρασης επιταχύνεται με 

την ενεργοποίηση μιας ουσίας, του καταλύτη. Όταν ο καταλύτης ενεργοποιείται με 

κατάλληλης ενέργειας φωτόνια, τότε η διεργασία λέγεται «φωτοκατάλυση». Η 

φωτοκατάλυση επίσης ονομάζεται φωτοχημική κατάλυση και η λειτουργία της είναι 

παρόμοια με της χλωροφύλλης στην φωτοσύνθεση[21].  

Οι φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογα με τη 

φύση του καταλύτη και του καταλυόμενου συστήματος: (α) στις Ομογενείς και (β) στις 

Ετερογενείς φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις. Όταν ο φωτοκαταλύτης βρίσκεται στην ίδια 

φάση με το φωτοκαταλυόμενο σύστημα, τότε η φωτοκατάλυση είναι ομογενής, ενώ όταν 

βρίσκεται σε διαφορετική φάση είναι ετερογενής. Οι αντιδράσεις στην περίπτωση της 

ετερογενούς φωτοκατάλυσης πραγματοποιούνται στη διεπιφάνεια του φωτοκαταλύτη και 

των αντιδρώντων. Τα στάδια και ο μηχανισμός των αντιδράσεων διαφέρουν, ανάλογα με 

τον τρόπο που διεγείρεται ο φωτοκαταλύτης[21].Μερικές από τις ημιαγώγιμες ουσίες που 
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έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως για φωτοκαταλυτικές εφαρμογές, τόσο στον περιβαλλοντικό 

όσο και στον ενεργειακό τομέα, είναι οι ακόλουθες: TiO2, ZnO, Fe2O3, ZnS, CdS. 

 

3.5.2 ΦΩΤΟΔΙΕΓΕΡΣΗ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ 
  
Σε ένα φωτοκαταλυτικό σύστημα, η φωτο-επαγόμενη μοριακή μετατροπή ή αντίδραση 

λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια του καταλύτη. Ο βασικός μηχανισμός μιας  

φωτοκαταλυτικής αντίδρασης ξεκινά ως εξής: Όταν ένας ημιαγωγός απορροφά φωτόνια 

κατάλληλης ενέργειας (hν>Eg), διεγείρονται ηλεκτρόνια από τη ζώνη σθένους (VB: Valence 

Band) στη ζώνη αγωγιμότητας (CB: Conduction Band) του. Η διέγερση των ηλεκτρονίων 

(e-) στη ζώνη αγωγιμότητας έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση θετικά φορτισμένων οπών 

(h+) στη ζώνη σθένους του ημιαγωγού, δηλαδή δημιουργούνται ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών 

(Σχήμα 3.7). Ένα μέρος αυτών των ζευγών είναι πιθανό να επανασυνδεθεί στη μάζα του 

ημιαγωγού ή/και στην επιφάνεια του, εκλύοντας ενέργεια με τη μορφή θερμότητας.  Όσα 

από τα ζεύγη που βρίσκονται στην επιφάνεια δεν επανασυνδέονται, αντιδρούν με πιθανά 

προσροφημένα μόρια πάνω στην επιφάνεια του ημιαγωγού. Οι οπές θα αντιδράσουν με 

μόρια που μπορούν να προσφέρουν ένα ηλεκτρόνιο (Donor, D) προκαλώντας την οξείδωσή 

τους (D→D+), ενώ τα ηλεκτρόνια θα αντιδράσουν με μόρια που μπορούν να δεχτούν 

ηλεκτρόνια (Acceptor, A) προκαλώντας την αναγωγή τους (Α→Α-) (Σχήμα 3.7)[21].  
 

Σχήμα 3.7. Φωτοδιέγερση ημιαγωγού και ο μηχανισμός της φωτοκατάλυσης. Στα δεξιά του σχήματος 

φαίνεται η αλληλουχία των αντιδράσεων που συμβαίνουν, μετά την απορρόφηση  ακτινοβολίας από τον 

ημιαγωγό στη διεπιφάνεια του.[21-23]   

 
Εξαιτίας της επανασύνδεσης ηλεκτρονίων και οπών η δραστικότητα του ημιαγωγού 

ελαττώνεται, και για το λόγο αυτό επιδιώκεται η παρουσία κατάλληλων υλικών, τα οποία 

έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύσουν τα ηλεκτρόνια ή τις οπές και να εμποδίσουν την 

επανασύνδεσή τους. Η ελάττωση της δραστικότητας του ημιαγωγού μπορεί επίσης να 

οφείλεται και στη συσσώρευση μερικών ηλεκτρονίων και οπών από παγίδες φορτίου[22]: 
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Οι παγίδες αυτές μπορεί να είναι μόρια προσροφημένα στη επιφάνεια του ημιαγωγού (στα 

οποία ευνοείται η επανασύνδεση) ή προσμίξεις ή ατέλειες στο κρυσταλλικό πλέγμα του 

ημιαγωγού.[22] 

 

3.5.3 ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ 

 

Η φωτοκατάλυση στην πλειονότητα των περιβαλλοντικών εφαρμογών θα μπορούσε να 

οριστεί ως η διαδικασία παραγωγής οξειδοαναγωγικών μορίων από ένα υδατικό ή αέριο 

μέσο, παρουσία ενός στερεού (ετερογενούς) καταλύτη και Η/Μ ακτινοβολίας  

συγκεκριμένου μήκους κύματος[24]. Η οξειδοαναγωγική δράση των παραγομένων κατά τη 

φωτοκατάλυση οξειδοαναγωγικών μορίων πάνω σε οργανικές και ανόργανες ενώσεις αλλά 

και ζωντανούς οργανισμούς ορίζεται ως φωτοκαταλυτική διαδικασία αποδόμησης (Σχήμα 

3.8).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.8. Σχηματική απεικόνιση του φωτοκαταλυτικού μηχανισμού διάσπασης των οργανικών ρύπων 

από ημιαγωγό. Όταν ένας φωτοκαταλύτης απορροφά φωτόνια κατάλληλης ακτινοβολίας (hν>Eg), 

δημιουργούνται ζεύγη ηλεκτρονίου-οπής τα οποία διαχέονται στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη και 

συμμετέχουν στην χημική αντίδραση με τους δότες και δέκτες ηλεκτρονίων. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια και 

οι οπές μετατρέπουν τα γύρω μόρια του οξυγόνου ή νερού σε ελεύθερες ρίζες με πολύ ισχυρές οξειδωτικές 

και αναγωγικές επιδράσεις[25, 26]. 

 

Σε γενικές γραμμές, έχουν προταθεί δύο διαφορετικοί μηχανισμοί σχετικά με τον τρόπο με 

τον οποίο έρχονται σε επαφή οι φορείς φορτίου (e-CB και h+VB) με τους ρύπους. Ο πρώτος 

υποστηρίζει την ικανότητά τους να έρχονται σε άμεση επαφή με τους ρύπους που 

βρίσκονται ήδη προσροφημένοι στην επιφάνεια του ημιαγωγού, προκαλώντας έτσι την 

οξείδωση και την αναγωγή τους, φαινόμενο το οποίο είναι ιδιαίτερα πιθανό όταν το ποσοστό 

προσρόφησης του ρύπου στην επιφάνεια είναι πολύ υψηλό [Ishibashi et al. 2000; Fujishima 

et al. 2000][23]. Ο δεύτερος προϋποθέτει το σχηματισμό ιδιαίτερα δραστικών ριζών 

υδροξυλίου (ΟΗ.) και ριζών οξυγόνου (Ο2
.) στην επιφάνεια του καταλύτη και στη συνέχεια 

την αντίδραση αυτών με τα προσροφημένα μόρια του ρύπου. Ο σχηματισμός των 

οξειδοαναγωγικών αυτών ριζών αποδίδεται στην αντίδραση που λαμβάνει χώρα ανάμεσα 

στα φορτισμένα σωματίδια και στα μόρια νερού-ομάδες υδροξυλίου και οξυγόνου που 

βρίσκονται προσροφημένα στην επιφάνεια του ημιαγωγού. Σύμφωνα δε με τους 

θεωρητικούς ισχυρισμούς που υποστηρίζουν την ισχύ του εν λόγω μηχανισμού, οι ομάδες 

υδροξυλίου παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη μετέπειτα πορεία του μηχανισμού 

φωτοκατάλυσης καθώς φαίνεται να δεσμεύουν τις φωτοεπαγώμενες θετικές οπές, 
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σχηματίζοντας έτσι τις ρίζες υδροξυλίου, οι οποίες εμποδίζουν την επανασύνδεση των 

φορέων φορτίου (είναι πολύ αποδοτικές «παγίδες» οπών), επιτρέποντας στα 

φωτοεπαγώμενα ηλεκτρόνια να έρθουν σε επαφή με τα προσροφημένα άτομα οξυγόνου για 

να σχηματίσουν τις ιδιαίτερα οξειδωτικές ρίζες οξυγόνου. [Phillips & Raupp 1992; Sun et 

al. 1996; Hager & Bauer 1999;Zhao & Yang 2003][23].  

Παρά την συστηματική και συνεχή έρευνα όμως στον τομέα αυτό είναι γεγονός ότι μέχρι 

σήμερα ο ακριβής μηχανισμός της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης των χημικών ενώσεων 

παραμένει αδιευκρίνιστος. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την ακριβή πορεία της 

φωτοκαταλυτικής διεργασίας, σε όλες τις περιπτώσεις υπογραμμίζεται ο καθοριστικός 

ρόλος των φαινομένων της διεπιφανειακής μεταφοράς και της επανασύνδεσης των φορέων 

φορτίου στη μετέπειτα πορεία και την απόδοση της φωτοκαταλυτικής διεργασίας. 
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                                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

 

 

ΤΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΙΡΟΥ (ZnO) 
 
 

4.1 ΤΑ ΟΞΕΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 

 
Οξείδια ονομάζονται, γενικά, οι ενώσεις των χημικών στοιχείων με το οξυγόνο. Τα οξείδια 

είναι είτε μοριακές ενώσεις (όταν το στοιχείο είναι αμέταλλο) είτε ιοντικές ενώσεις (όταν 

το στοιχείο είναι δραστικό μέταλλο), είτε μακρομοριακές ενώσεις (βρίσκονται δηλ. με 

μορφή "γιγάντιου" μορίου). Εκτός από το διφθοριούχο οξυγόνο με χημικό τύπο OF2, τα 

οξείδια έχουν ως ηλεκτραρνητικό τμήμα το Ο-2 και μπορούν να παρασταθούν μ' ένα γενικό 

τρόπο ως εξής :ΣyΟx όπου Σ = χημικό στοιχείο, x = ένας από τους θετικούς αριθμούς 

οξείδωσης του Σ και y = αριθμός οξείδωσης του οξυγόνου που μπορεί να είναι -2, -1, -1/2. 

Τα οξείδια, ανάλογα με τη χημική τους  συμπεριφορά μπορούν να διακριθούν σε όξινα, 

βασικά και επαμφοτερίζοντα οξείδια[01]. 

Επαμφοτερίζοντα είναι ορισμένα οξείδια, τα οποία- ανάλογα με τις συνθήκες -

συμπεριφέρονται άλλοτε ως όξινα και άλλοτε ως βασικά οξείδια.  Επαμφοτερίζοντα είναι 

ορισμένα οξείδια των μετάλλων όπως π.χ. ZnO, Al2O3, SnO, PbΟ. Τα επαμφοτερίζοντα 

οξείδια όταν αντιδρούν με βάσεις, συμπεριφέρονται ως οξέα, ενώ όταν αντιδρούν με οξέα 

συμπεριφέρονται ως βάσεις [01]. 

 

4.2 ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΖnΟ 

 

Το ZnO είναι ένα πολυμορφικό υλικό αφού μπορεί να υπάρξει στη φύση σε τρεις 

διαφορετικές κρυσταλλικές μορφές ή φάσεις (Σχήμα 4.1):  

1. σε μορφή Βουρτσίτη - wurtzite (εξαγωνικής δομής),  

2. σε μορφή σφαλερίτη - zinc blende (κυβικής δομής) και  

3. σε μορφή ορυκτού άλατος - rock salt (κυβικής δομής) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 4.1. Κρυσταλλική δομή βουρτσίτη (αριστερά), σφαλερίτη (μέση) και άλατος (δεξιά). Σε συνθήκες 

περιβάλλοντος η πρώτη φάση (του wurtzite) είναι η θερμοδυναμικά πιο σταθερή. Ο σφαλερίτης αποτελεί 

σταθερή μορφή μόνο όταν το ZnO αναπτύσσεται σε κυβική κρυσταλλική δομή. Η κρυσταλλική μορφή 

άλατος (τύπου NaCl) είναι μία ασταθής φάση και παρατηρείται μόνο σε σχετικά υψηλές πιέσεις[02, 03]]. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
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Σε συνθήκες (πίεσης και θερμοκρασίας) περιβάλλοντος το ZnO, συνήθως, κρυσταλλώνεται 

στη θερμοδυναμικά πιο σταθερή τετραεδρικού τύπου εξαγωνική δομή wurtzite (Σχήμα 4.2). 
 

 Σχήμα 4.2. Η δομή wurtzite του ZnO ανήκει στην περιοδική ομάδα P63mc, η οποία προκύπτει από την 

εξαγωνική μεγίστης πυκνότητας διάταξη ανιόντων Zn+2 με πλήρωση των διαθέσιμων ενδοπλεγματικών 

κενών από κατιόντα  O-2 με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε ιόν Zn+2 να περιβάλλεται από ένα τετράεδρο ιόντων 

O-2 και αντιστρόφως[04, 05].  
 

Οι παράμετροι πλέγματος της δομής είναι a, c με λόγο c/a=1,633 στον ιδανικό (δηλαδή στον 

χωρίς πλεγματικές αποκλίσεις) κρύσταλλο. Στο σχήμα 4.3 δίνονται διάφορες 

κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις και η μοναδιαία κυψελίδα με τις πλεγματικές παραμέτρους 

της δομής wurtzite του ZnO.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                            (b) 
Σχήμα 4.3. (a) Διάφορες κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις της δομή wurtzite του ZnO. (b) Η βασική δομή 

της μοναδιαίας κυψελίδας και  η εκτεταμένη δομή της με τον c-άξονα και τις παραμέτρους πλέγματος a, 

c. Η παράμετρος u που ορίζεται ως το μήκος του δεσμού που έχει τη μικρότερη απόσταση b διαιρεμένη με 

την απόσταση c, στον ιδανικό κρύσταλλο έχει τιμή 0,375, ενώ οι γωνίες των δεσμών α, β, στην ιδανική 

περίπτωση έχουν τιμές 109,47ο.[02, 03,  06, 07]  

 

Στους περισσότερους κρυστάλλους με δομή wurtzite, (όπως το ZnO), ο λόγος c/a και το u 

αποκλίνουν ελάχιστα από τις ιδανικές τιμές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα δυο ελαφρώς 

διαφορετικές γειτονικές αποστάσεις: τη μια με μήκος R(1)=uc και τις άλλες τρεις με μήκος: 
 

 

 

 

Για την ιδανική δομή wurtzite ισχύει : R(1) =R(2).[08, 09] 
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Στον πίνακα 4.1 δίνονται μερικές από τις ιδιότητες του ZnO με δομή wurtzite. 
 

Πίνακας 4.1: Γενικές ιδιότητες του ZnO στην εξαγωνική δομή wurtzite [10] 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της δομής wurtzite του ZnO (σχήματα 4.2 και 4.3) είναι ότι 

αποτελείται ουσιαστικά από δύο υποπλέγματα ιόντων Zn2+ και O2-, διασυνδεμένα με τέτοιο 

τρόπο, ώστε κάθε κατιόν του ψευδαργύρου να περιβάλλεται από τέσσερα ανιόντα οξυγόνου 

τοποθετημένα στις κορυφές ενός ελαφρά παραμορφωμένου τετραέδρου και αντίστροφα 

(ελάχιστες αποστάσεις Zn-O 1,992 Ǻ παράλληλη προς το c - άξονα και 1,973Ǻ οι άλλες 

τρεις κατευθύνσεις της τετραεδρικής διευθέτησης των πλησιέστερων γειτόνων). Η 

τετραεδρική αυτή διευθέτηση οδηγεί σε μια μη συμμετρική ως προς το κέντρο μάζας δομή 

και ταυτόχρονα σε μια πολική συμμετρία κατά μήκος του άξονα c. Η πολικότητα αυτή είναι 

υπεύθυνη για πολλές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν το ZnO, όπως ο πιεζοηλεκτρισμός και η 

αυθόρμητη πόλωση του[08, 09]. Επιπροσθέτως, αν και η τετραεδρική διευθέτηση αποτελεί 

ένα συνηθισμένο δείκτη του ομοιοπολικού δεσμού που σχηματίζεται απο υβριδικά τροχιακά 

τύπου sp3, εντούτοις, ο δεσμός Zn-O παρουσιάζει έναν πολύ ισχυρό ιοντικό χαρακτήρα, 

δηλαδή αναπτύσσονται κυρίως πολικού χαρακτήρα ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ του 

μετάλλου και του οξυγόνου, και γι’ αυτό το λόγο το ZnO βρίσκεται στη διαχωριστική 

γραμμή μεταξύ ομοιοπολικών και ιοντικών ενώσεων[02, 06, 09].  
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Πολικές και μη πολικές επιφάνειες του ZnO: Η εκτεταμένη 

δομή της μοναδιαίας κυψελίδας του σχήματος 4.3 

χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των πλεγματικών 

επιπέδων στο εξαγωνικό σύστημα wurtzite.  

Για παράδειγμα, τα κύρια επίπεδα ενός πολυκρυσταλλικού σε 

μορφή σκόνης δείγματος ZnO χρησιμοποιώντας το σύστημα 

τριών συντεταγμένων (hkl) είναι τα (100), (101),  και οι (002). 

Σύμφωνα με το σύστημα των τεσσάρων συντεταγμένων τα 

επίπεδα αυτά θα είναι το (101΄0), το (101΄1), και το (0002). Να 

σημειωθεί ότι (110) δεν είναι ισοδύναμο με το (101) στην 

εξαγωνική  δομή και αυτό αποτυπώνεται ρητά στο σύστημα των 

4 συντεταγμένων όπου τα επίπεδα αυτά γίνονται (112΄0) και 

(101΄1), αντίστοιχα. Για να πάμε από τους τρεις  στους τέσσερις 

δείκτες χρησιμοποιούμαι τον ακόλουθο τύπο: i = - (h + k)[10]. Ο 

πίνακας δίπλα δείχνει την  ASTM (American Society Δοκιμών 

Υλικών)  κάρτα του πολυκρυσταλλικού  ZnO μαζί με τις εντάσεις 

από τα διάφορα επίπεδα διάθλασης και στα δύο συστήματα 

συντεταγμένων[11].  

Ένα επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό του ΖnΟ είναι ότι 

εμφανίζει πολικές και μη πολικές επιφάνειες (Σχήμα 4.4a). Η πιο 

συνηθισμένη πολική επιφάνεια είναι το επίπεδο (001) της βάσης. 

Τα αντίθετα φορτισμένα ιόντα δημιουργούν θετικά φορτισμένες 

Zn-(0001) και αρνητικά φορτισμένες Ο-(0001') πολικές 

επιφάνειες με αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας διπολικής ροπής 

κατά μήκος του c-άξονα που οδηγεί στην ταυτόχρονη αυθόρμητη 

πόλωσή του, καθώς και μία απόκλιση στην επιφανειακή ενέργεια 

(Σχήμα 4.4b).   

(a)                                                                                       (b) 
Σχήμα 4.4. Διάφορες πολικές και μη πολικές επιφάνειες της δομής wurtzite του ZnO. Η ασυμμετρία μεταξύ 

των δυο πολωμένων επιφανειών (0001) και (0001΄) ενός μονοκρυσταλλικού στρώματος ZnO οδηγεί στη 

δημιουργία ενός διπολικού στρώματος[12, 13]. 

 

Για να παραμείνει η δομή σταθερή, οι πολικές επιφάνειες συνήθως εμφανίζουν συμπαγείς 

αναδομημένες επιφάνειες. Οι επιφάνειες των επιπέδων ΖnΟ±(0001) αποτελούν εξαίρεση, 

(είναι ατομικά επίπεδες, σταθερές χωρίς αναδόμηση)[02, 08, 09, 14]. Άλλες πολικές 

επιφάνειες (Σχήμα 4.5) που συναντώνται είναι οι (101'1) και (101'1'). Επίσης συναντώνται 

και μη πολικές επιφάνειες όπως οι (112'0) (a-άξονας) και (101'0). Τα άλλα δυο κοινά 
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επίπεδα για το ΖnΟ είναι το {21΄1΄0} και το {011΄0} τα οποία είναι μη πολικές επιφάνειες 

και έχουν χαμηλότερη ενέργεια από το {0001} επίπεδο (Σχήμα 4.5) [08, 09]. 

 

                            (Ι)                                                                                       (ΙΙ) 
Σχήμα 4.5. Ια) Δομή βουρτσίτη και Ιβ) διάφορες πολικές επιφάνειες αυτής της δομής του ZnO. ΙΙ) 

Σταθερές επιφάνειες του ΖnΟ: a) η πολική επιφάνεια Ζn-(0001), b) η πολική επιφάνεια Ο-(0001΄), c) η μη 

πολική επιφάνεια (001΄0), d) η μη πολική επιφάνεια (112΄0)[02, 08, 09, 14]. 

 

Οι πολικές επιφάνειες χαρακτηρίζονται από διαφορετικές φυσικές και χημικές ιδιότητες σε 

σχέση με τις μη πολικές. Οι πολικές επιφάνειες καθώς επίσης και η επιφάνεια (101'0) είναι 

σταθερές. Όμως δεν ισχύει το ίδιο και για την (112'0), η οποία είναι ασταθής και γενικά 

παρουσιάζει μεγαλύτερη επιφανειακή τραχύτητα από τις άλλες[08, 09, 14].  

 

4.3  ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ZnO 
 

Στοιχειομετρικές ενώσεις ή μίγματα (compounds) ονομάζονται αυτές που έχουν ακέραιο 

λόγο ατόμων, όπως για παράδειγμα το TiO2 όπου δυο άτομα O συνδέονται με ένα άτομο Ti. 

Όμοια και η ένωση ZnO, όπου κάθε άτομο O αντιστοιχεί σε ένα άτομο Zn είναι 

στοιχειομετρική (Σχήμα 4.6α). Αφού υπάρχει ίσος αριθμός ανιόντων Ο2- και κατιόντων 

Zn2+, ο κρύσταλλος θα είναι ουδέτερος. Επομένως, το στοιχειομετρικό ZnO θα είναι 

μονωτής (γενικά τα στοιχειομετρικά οξείδια των μετάλλων όπως π.χ. τα ln2O3, N2O, TiO2 

κλπ είναι μονωτές)[15].  

Σχήμα 4.6.  Ύπαρξη και απουσία στοιχειομετρίας και η αντίστοιχη ατελείς δομή.[15] 
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Στην πράξη όμως το ZnO είναι μη στοιχειομετρικό. Μη στοιχειομετρικό ZnO 

δημιουργείται, αν για παράδειγμα υπάρχει έλλειμμα οξυγόνου (περίσσεια ψευδαργύρου) 

κατά την προετοιμασία του υλικού. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργούνται ατέλειες στην 

κρυσταλλική δομή του ZnO.  Πιο συγκεκριμένα, το κατιόν Zn2+ έχει ακτίνα 0,074 nm, είναι 

δηλαδή περίπου 1,9 φορές μικρότερο από το ανιόν Ο2-  (ακτίνα 0,14 nm). Επομένως, είναι 

ευκολότερο για ένα κατιόν Zn2+ να καταλάβει μια διαπλεγματική θέση από ότι για ένα ιόν 

Ο2- ή ένα άτομο Zn (η ακτίνα ενός ατόμου Zn είναι 0,133 nm)[15]. 

Τα άτομα Zn που βρίσκονται σε περίσσεια καταλαμβάνουν διαπλεγματικές θέσεις υπό τη 

μορφή κατιόντων Zn2+ και μολονότι παραμένουν ιονισμένα, εντούτοις τα ηλεκτρόνια που 

έχουν αποβάλει δεν μπορούν να δεσμευτούν από άτομα οξυγόνου τα οποία έχουν όλα γίνει 

ανιόντα Ο2- (Σχήμα 4.6β). Επομένως στο μη στοιχειομετρικό ZnO, το οποίο έχει περίσσεια 

Zn, θα υπάρχουν κατιόντα Zn2+  διαπλεγματικές θέσεις και ευκίνητα ηλεκτρόνια στο 

εσωτερικό του κρυστάλλου, τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στη μεταφορά του 

ηλεκτρισμού. Συνολικά, ο κρύσταλλος είναι ουδέτερος καθώς ο αριθμός των κατιόντων 

Zn2+ ισούται με τον αριθμό των ανιόντων Ο2-   συν δυο ηλεκτρόνια για κάθε επιπλέον άτομο 

Zn. Η δομή που φαίνεται στο σχήμα 4.6β είναι μια ατελής δομή, αφού αποκλίνει από τη 

στοιχειομετρία[15].  

 

4.4 ΤΟ ZnO ΩΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ 
 

Ένας απόλυτα καθαρός  στοιχειομετρικός και ενιαίος κρύσταλλος του ZnO, δηλαδή χωρίς 

σημειακές ατέλειες, προσμίξεις, εξαρθρώσεις, και χωρίς όρια κόκκων, θα είναι ένας 

μονωτής σε θερμοκρασία δωματίου. Η συγκέντρωση των ελεύθερων ηλεκτρονίων σε αυτή 

την περίπτωση θα  είναι 1014 m-3  σε σύγκριση με τα 1014-1025 m-3 σε ημιαγωγούς και έως 

8x1028 m-3  στα μέταλλα. Το ZnO στη μη στοιχειομετρική κρυσταλλική δομή του 

εξαγωνικού wurtzite είναι ένας ΑΙΙ BVI n-τύπου σύνθετος ημιαγωγός με άμεσο και ευρύ 

ενεργειακό χάσμα Εg = 3.4 eV σε θερμοκρασία δωματίου (300 οK) και ενέργεια συνδέσεως 

εξιτονίων της τάξεως των 60 meV. Οι ζώνες σθένους στο ZnO έχουν p - τύπου χαρακτήρα, 

ενώ η ζώνη αγωγιμότητας s - τύπου. Η υψηλή οπτική διαφάνεια του ZnO στις ορατές και 

στις εγγύς IR περιοχές του ηλιακού φάσματος είναι  άμεση συνέπεια του ενεργειακού του 

χάσματος, το οποίο τοποθετεί επίσης τη θεμελιώδη αιχμή απορρόφησης στο υπεριώδες. Το 

διάκενο ζώνης μπορεί να ποικίλλει ελαφρώς ανάλογα με τις συνθήκες παρασκευής ή/και 

την οποιαδήποτε προσθήκη προσμίξεων που μπορεί να υπάρξει κατά την διάρκεια της 

εναπόθεσης.  

Το μέγιστο της ζώνης σθένους και το ελάχιστο της χαμηλότερης ενεργειακής στάθμης της 

ζώνης αγωγιμότητας βρίσκονται στο σημείο Γ, όπου k = 0, υποδεικνύοντας έτσι ότι το ZnO 

είναι ένας ημιαγωγός αμέσου ενεργειακού χάσματος (Σχήμα 4.7)[16].  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 4.7. (a) Η κρυσταλλική δομή wurtzite του ΖnΟ με τις παραμέτρους πλέγματος α και c, και (b) η 

υπολογισμένη δομή του χάσματος χρησιμοποιώντας HSE hybrid functional. Η ενέργεια του μέγιστου της 

ζώνης σθένους (VBM) ρυθμίστηκε στο μηδέν[16]. 
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Οι 10 κατώτερες στάθμες που βρίσκονται στα -9 eV αντιστοιχούν στα τροχιακά 3d του Zn 

ενώ, οι 6 στάθμες που ακολουθούν από -5 eV έως 0 eV αντιστοιχούν στα τροχιακά 2p 

δέσμιων καταστάσεων του Ο. Η ενεργειακή απόσταση μεταξύ των τροχιακών Ο2p
 και Zn3d

 

είναι πολύ μικρότερη από τις αντίστοιχες αποστάσεις των ενώσεων II-VI. Από κάποιους 

θεωρητικούς υπολογισμούς έχει βρεθεί ότι η πλευρά του Ζn κατέχει περισσότερο 

ομοιοπολικό χαρακτήρα, που προκύπτει από τις Zn4s-O2p καταστάσεις, ενώ η πλευρά του 

Οξυγόνου είναι πιο ιοντική[16].  

 

4.5 ΟΙ ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ (NATIVE DEFECTS) ΣΤΟ ΠΛΕΓΜΑ 

ΤΟΥ ΖnΟ 

 

Κατά την ανάπτυξή του, το ZnO, όπως είπαμε, σπάνια είναι στοιχειομετρικό, έχει συνήθως 

ενδογενείς ή εγγενείς ατέλειες (native defects), οι οποίες είτε προέρχονται από προσμίξεις 

από το περιβάλλον ανάπτυξής του, είτε από ατέλειες στον κρυσταλλικό του πλέγμα. Αυτές 

οι δομικές ατέλειες είναι οι κενές θέσεις οξυγόνου (VO) στο πλέγμα, και τα άτομα 

παρεμβολής ψευδαργύρου σε ενδιάμεσες θέσεις (interstitials) (Zni), δηλαδή άτομα 

τοποθετημένα εντός του πλέγματος. Το ZnO έχει και άλλες πιθανές ενδογενείς ατέλειες, 

όπως οξυγόνο σε θέσεις παρεμβολής, (Oi) και οι κενές θέσεις (vacancies) Zn (VZn), οι οποίες 

όμως χρειάζονται μεγάλη ενέργεια για να δημιουργηθούν.Το Σχήμα 4.8 δείχνει το 

διάγραμμα του ενεργειακού χάσματος  του ZnO. Επίσης, σημειώνονται και οι ενέργειες 

ιονισμού (που προκύπτουν από διάφορες υπολογιστικές μεθόδους) των εγγενών ατελειών 

του πλέγματος.                                                                                                                                        

(I)                                                                                        (II) 
Σχήμα 4.8. I) Ενεργειακό διάγραμμα με τις ενέργειες ιονισμού των ατελειών στο κρυσταλλικό ZnO. Οι 

ατέλειες που δρουν ως δότες είναι Zni**( διπλά ιονισμένα άτομα Zn+2 τα οποία συνεισφέρουν δυο 

ηλεκτρόνια στην ζώνη αγωγιμότητας ), Zni* (μονά ιονισμένα άτομα Zn+ τα οποία συνεισφέρουν ένα 

ηλεκτρόνιο), Zni
X (ουδέτερα (μη φορτισμένα) άτομα Zn) και οι κενές θέσεις ατόμων οξυγόνου Ο, δηλαδή 

οι Vo (Vo **, Vo *, Vo X για διπλά, μονά ιονισμένες και ηλεκτρικά ουδέτερες κενές θέσεις αντίστοιχα). Οι 

ατέλειες που δρουν ως αποδέκτες είναι οι κενές θέσεις ατόμων Zn, δηλαδή, οι VZn (VZn``,VZn `, VZn
X για 

διπλά, μονά ιονισμένες και ηλεκτρικά ουδέτερες κενές θέσεις αντίστοιχα). Οι ενέργειες ιονισμού των 

ατελειών κυμαίνονται, περίπου, σε ένα εύρος 0,05 eV – 2,8 eV. II) Ενέργειες σχηματισμού συναρτήσει της 

θέσης του επιπέδου Fermi για τις εγγενής σημειακές ατέλειες στο ZnO για (α) Zn-πλούσιες και (b) Ο-

πλούσιες συνθήκες. Το μηδέν του επιπέδου Fermi αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο της ζώνης σθένους[06,16].  

 



59 | Σ ε λ ί δ α   
 

Η περίσσεια ψευδαργύρου μπορεί να εμφανίζεται υπό μορφή ενδιάμεσων θέσεων 

ψευδαργύρου (Ζni) ή κενών θέσεων οξυγόνου (VO) στο πλέγμα του ZnO, ενώ οι κενές θέσεις 

ψευδαργύρου (VZn) συνεπάγουν έλλειψη ψευδαργύρου. Οι παραπάνω ατέλειες μπορεί να 

είναι μεμονωμένα  ή διπλά ιονισμένες (Σχήμα 4.8). Στα λεπτά υμένια του ZnO, οι κενές 

θέσεις οξυγόνου και οι ενδιάμεσες θέσεις ψευδαργύρου δρουν ως δότες ενώ οι κενές θέσεις 

ψευδαργύρου δρουν ως δέκτες. Οι ατέλειες αυτές μπορούν να παραχθούν θερμικά 

μεταβάλλοντας τις συνθήκες εναπόθεσης σύμφωνα με τις εξισώσεις[11]: 

                                    

 

 

 

 

 

 

Να σημειωθεί ότι όσα από τα εγγενή ενεργειακά επίπεδα των ατελειών βρίσκονται κοντά 

στην ζώνη αγωγιμότητας μπορούν να ιονιστούν θερμικά  σε θερμοκρασίες δωματίου. Αυτή 

η διαδικασία μπορεί να περιγραφεί ως εξής (Σχήμα 4.9)[11]: 

  

                    

 

 

όπου ec είναι το φορτίο του ηλεκτρονίου. Η σχέση αυτή αντιπροσωπεύει τη συγκέντρωση 

των ηλεκτρονίων στη ζώνη αγωγιμότητας.  

Σχήμα 4.9. Σχηματική απεικόνιση των τοπικών ατομικών χαλαρώσεων γύρω από Ι) κενή θέση οξυγόνου 

στην (a) ουδέτερη, (b) +1 κατάσταση φόρτισης και (c) +2 κατάσταση φόρτισης. ΙΙ) (a) κενή θέση Zn στο -

2 κατάσταση φόρτισης (V2-
Zn) (b) του διάμεσου ψευδάργυρου στην κατάσταση φόρτισης 2 (Zn 2+

i). (c) του 

antisite ψευδαργύρου στην κατάσταση φόρτισης +2 (Zn2+
O). ΙΙΙ) (a) του διάμεσoυ οξυγόνου στη split-

διάμεση διαμόρφωση O0
i (Split) (b) του διάμεσoυ οξυγόνου στην οκταεδρική διαμόρφωση O2-

i (OCT)  και (c) 

του antisite οξυγόνου O2-
Zn, που δείχνει μια μεγάλη μετατόπιση από το χώρο υποκατάστασης[16]. 

 

Η συνήθως  n-τύπου αγωγιμότητα του ZnO που παρασκευάζεται με διάφορους τρόπους 

πιστεύεται ότι προκαλείται από περίσσεια ψευδαργύρου, η οποία δρα για να δώσει ένα 

ηλεκτρόνιο ελεύθερο να κινείται ως φορέας στη ζώνη αγωγιμότητας. Τα αποτελέσματα της 

περίσσειας ψευδαργύρου είναι η δημιουργία ενός μη - στοιχειομετρικού υλικού Ζn1+δΟ και 

ενός βαθμού δομικής διαταραχής λόγω  της σαφώς διαφορετικής ιοντικής ακτίνας του 

ψευδαργύρου και του οξυγόνου. Στο ZnO υπάρχουν επίσης μεγάλες οκταεδρικές διάμεσες 

θέσεις στις οποίες τα ιόντα ψευδαργύρου μπορεί να διαχυθούν. Ο ρυθμός διάχυσης του 

ψευδαργύρου στο ZnO έχει βρεθεί ότι είναι υψηλότερος από εκείνο του οξυγόνου.  



60 | Σ ε λ ί δ α   
 

4.6 ΤΟ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΖnΟ 

 
Στα μονοκρυσταλλικά υλικά η κίνηση των φορέων περιορίζεται λόγω διαφόρων ειδών 

σκεδάσεων, όπως είναι η σκέδαση με φωνόνια (δηλαδή με τις ταλαντώσεις των ατόμων του 

πλέγματος), ή με τις ατέλειες του πλέγματος κλπ. Στα πολυκρυσταλλικά υλικά ένας άλλος 

παράγοντας που επηρεάζει αρκετά την ευκινησία των φορέων είναι τα όρια των 

κρυσταλλιτών και η πυκνότητά τους.  Τα όρια των κρυσταλλιτών είναι ένα είδος διαταραχής 

του πλέγματος και προσδίδουν ενεργειακές καταστάσεις μέσα στο πλέγμα. 

Τα όρια των κόκκων είναι σημαντικά με διάφορους τρόπους. Κατά γενικό κανόνα, 

περιέχουν αρκετά υψηλές πυκνότητες διεπιφανειακών καταστάσεων (interface states), οι 

οποίες παγιδεύουν ελεύθερους φορείς από το εσωτερικό (bulk) των κόκκων, σκεδάζουν 

ελεύθερα φορτία λόγω των εν δυνάμει εγγενών διαταραχών και της παρουσίας 

παγιδευμένου φορτίου, και ενδέχεται επίσης να λειτουργούν ως αποδέκτες στο διαχωρισμό 

των ατόμων προσμίξεως. Οι διεπιφανειακές καταστάσεις μπορούν να είναι είτε εγγενείς 

(που σχετίζονται με το φυσικό ZnO) ή εξωγενείς (που σχετίζονται με προσμίξεις) ή μπορεί 

να προκύψουν από την προσρόφηση αερίων όπως το οξυγόνο. Η πυκνότητα των παγίδων 

(Νt) (ανα  μονάδα επιφάνειας) καθορίζει το μέγιστο ποσό των φορέων που μπορεί να 

παγιδευτεί. Η διεπιφανειακή φόρτιση δημιουργεί μια ζώνη κάμψης στο μεγαλύτερο μέρος 

του κόκκου και είναι η αιτία των φραγμών διεπαφής. Ανάλογα με το είδος των φορέων 

(ηλεκτρόνια ή οπές) που υπάρχουν στα όρια των κρυσταλλιτών, και την διαταραχή 

(δέσμευση ηλεκτρονίων ή οπών στα όρια) η αντιστάθμιση των φορτίων (ώστε να διατηρηθεί 

ο ημιαγωγός ηλεκτρικά ουδέτερος στο σύνολο του) δημιουργεί μια ζώνη απογύμνωσης ή 

συσσώρευσης φορτίων χώρου. Στα πολυκρυσταλλικά υμένια ZnO n-τύπου δημιουργείται 

μια περιοχή απογύμνωσης και στις δυο πλευρές των ορίων των κρυσταλλιτών λόγω των 

απωστικών δυνάμεων που αναπτύσσονται μεταξύ των ηλεκτρονίων τους.  Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την δημιουργία ενός φράγματος δυναμικού  Φb για τα ηλεκτρόνια (Σχήμα 4.10). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.10. Σχηματική αναπαράσταση των ορίων των κρυσταλλιτών και του δυναμικού που αναπτύσσεται 

μεταξύ τους για n-τύπου πολυκρυσταλλικό υμένιο. Τα όρια των κρυσταλλιτών φορτίζονται ηλεκτρικά από 

φορείς που βρίσκονται στο εσωτερικό τους[06].  

 

Τα ηλεκτρόνια με ενέργειες μικρότερες από Φb γενικά περιορίζονται εντός των φρεατίων τα 

οποία εμφανίζονται μεταξύ των ορίων των κόκκων και δεν είναι σε θέση να λάβουν μέρος 

στη δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος.  Η ενέργεια που απαιτείται για ένα ελεύθερο φορέα 

να διασχίσει το φρεάτιο είναι Φb. Το σχήμα 4.11 απεικονίζει το διάγραμμα ενεργειακής 

ζώνης ενός κοκκώδη n - τύπου ημιαγωγού[06].  
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Σχήμα 4.11. Μορφή των ζωνών σθένους και αγωγιμότητας από μια διάταξη  σε σειρά εμπλουτισμένων 

κρυσταλλιτών μήκους L του ZnO σύμφωνα με το μοντέλο του Setos. Το ενεργειακό φράγμα μεταξύ τους 

Φb έχει δημιουργηθεί από την συνεχή κατανομή ενεργειακών καταστάσεων μέσα στο χάσμα. Τα ηλεκτρόνια 

μέσα στην ζώνη αγωγιμότητας μπορούν να υπερπηδήσουν το φράγμα μέσω θερμιονικής μετάβασης (ΤΕ) 

ή μέσω του φαινομένου σήραγγας (Τ)[06].  

 
Εν απουσία σκέδασης εντός ενός ενιαίου κρυσταλλικού κόκκου, ένα ηλεκτρόνιο με ενέργεια 

μεγαλύτερη από Φb μπορεί να περάσει μερικούς κόκκους ,πριν  συγκρουστεί με φωνόνια 

(ταλαντώσεις πλέγματος). Σύμφωνα με το μοντέλο Setos η ενεργή ευκινησία που οφείλεται 

σε θερμιονική εκπομπή (για μη εκφυλισμένο ημιαγωγό) δια μέσου των φραγμάτων δίνεται 

από την εξίσωση[06]:  

                                                  
kT

eff e
0

0




   

 

 

όπου           είναι η ευκινησία στο εσωτερικό του κρυσταλλίτη 

 

 

L είναι το μήκος του κρυσταλλίτη, m η ενεργός μάζα του ηλεκτρονίου, k,T η σταθερά 

Boltzmann και η θερμοκρασία αντίστοιχα,  

 

Το δυναμικό μεταξύ των κρυσταλλιτών είναι[06]  

         
όπου Ν η συγκέντρωση δοτών και Νt οι καταστάσεις μέσα στο χάσμα. 

Για LN > Nt οι καταστάσεις μέσα στο χάσμα είναι μερικώς καταλυμένες και οι κρυσταλλίτες 

πλήρως απογυμνωμένοι, ενώ 

Για LN < Nt οι καταστάσεις μέσα στο χάσμα είναι πλήρως καταλυμένες και τα όρια των 

κρυσταλλιτών μερικώς απογυμνωμένα. Το μέγιστο φράγμα δυναμικού επιτυγχάνεται όταν 

Ν(Φbmax) =Nt / L το οποίο μας δίνει και την ελάχιστη ενεργό ευκινησία.  

Στην περίπτωση εκφυλισμένου ημιαγωγού η ενεργός ευκινησία δίνεται από την σχέση  

                                               
kT

E

eff

a

eBT


 1  

όπου Eα =Φb - (Ef - Ec), είναι η ενέργεια υπερπήδησης του φράγματος, Φb είναι η ενέργεια 

του φράγματος στην περίπτωση μη εκφυλισμένου ημιαγωγού και Β είναι μια σταθερά.[06]. 
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              ΙΙ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ZNO 

 
Τα τελευταία χρόνια  το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO) έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον  στους 

κόλπους της επιστημονικής κοινότητας ως «μελλοντικό υλικό». Αυτό είναι, ωστόσο, κάπως 

ψευδεπίγραφο, αφού το ZnO έχει μελετηθεί εκτενώς από το 1935, με ένα μεγάλο μέρος της 

τρέχουσας βιομηχανίας να εξαρτάται μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο από αυτή την ένωση. Το 

μεγάλο ενδιαφέρον για το υλικό προέκυψε από την ανάπτυξη τεχνολογιών κατασκευής υψηλής 

ποιότητας μονοκρυστάλλων και λεπτών υμενίων με βάση το ZnO, τα οποία χρησιμοποιούνται για 

την υλοποίηση ηλεκτρονικών και οπτοηλεκτρονικών συσκευών όπως UV αισθητήρες, διόδους 

εκπομπής φωτός (LED), διόδους λέιζερ (LDs) κλπ. Η κύρια δυσκολία που περιορίζει (καθυστερεί) 

σήμερα περεταίρω  την παραγωγή και ανάπτυξη συσκευών που βασίζονται στο ZnO είναι η επίτευξη 

p-τύπου ZnO. Αν και αυτός ο τύπος αγωγιμότητας προβλέπεται στους περισσότερους ενδογενής 

(intrinsic) ημιαγωγούς με ευρύ ενεργειακό χάσμα, ωστόσο το υλικό αυτό εμφανίζεται σχεδόν 

αποκλειστικά ως n-τύπου ημιαγωγός. Η αιτία αυτού του εγγενούς n-τύπου ντόπινγκ, σε συνδυασμό 

με τη δυσκολία στην επίτευξη p-τύπου υλικού εξακολουθεί να μην είναι άμεσα κατανοητή. Πιστεύτε 

ότι οι εγγενής ατέλειες, όπως οι ενδιάμεσες θέσεις (interstitials) Zn  και οι κενές θέσεις O που 

θεωρούνται δότες ηλεκτρονίων, οδηγούν στην εγγενή αγωγιμότητα. Τα τελευταία χρόνια έχει επίσης 

προταθεί ότι οι προσμίξεις που εισάγονται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, όπως το H, μπορούν να 

διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην n-τύπου αγωγιμότητα του ZnO. Η έρευνα ωστόσο συνεχίζεται, 

και οι δυσκολίες κατασκευής p-τύπου ZnO που υπάρχουν μέχρι σήμερα ίσως ξεπεραστούν (οι 

πρόσφατες βελτιώσεις στην ποιότητα του ZnO καθώς και οι επιτυχίες με προσμίξεις ατόμων 

διαφόρων στοιχείων δείχνουν ότι το p-τύπου ντόπινγκ του ZnO είναι ένας εφικτός στόχος). Η 

πρόοδος αυτή οφείλεται κυρίως στο ότι ανάμεσα στα υλικά οξειδίου που χρησιμοποιούνται, τα 

δυαδικά υλικά (χημικές ενώσεις δυο στοιχείων, όπως το ZnO), έχουν τα περισσότερα 

πλεονεκτήματα αφού οι χημικές συνθέσεις και οι συνθήκες εναποθέσεις τους μπορούν να ελεγχθούν 

εύκολα, γεγονός που μας επιτρέπει να ελέγξουμε καλύτερα τις φυσικές (ηλεκτρικές, οπτικές) και 

χημικές ιδιότητες του ZnO.  

Η τεχνική ανάπτυξης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των ιδιοτήτων των υμενίων ZnO, 

επειδή το ίδιο υλικό που έχει εναποτεθεί από δύο διαφορετικές τεχνικές, συνήθως έχει διαφορετικές 

φυσικές (όπως ηλεκτρικές, οπτικές) και χημικές ιδιότητες. Αυτό οφείλεται στο ότι οι ιδιότητες των 

υμενίων εξαρτάται έντονα από τη δομή του υλικού, τη μορφολογία της επιφάνειας και τη φύση των 

προσμίξεων. Επιπλέον, τα υμένια που αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συγκεκριμένη 

τεχνική μπορεί να έχουν διαφορετικές ιδιότητες, λόγω της μεταβολής των παραμέτρων εναπόθεσης 

της εκάστοτε τεχνικής.   

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές εναπόθεσης λεπτών υμενίων ZnO, όπως π.χ. CVD και MOCVD 

(χημικές μέθοδοι) οι οποίες αφορούν τη μεταφορά εξαιρετικά ασταθών οργανομεταλλικών υλικών 

από ένα κατάλληλο αέριο. Μια άλλη χημική μέθοδο που χρησιμοποιείται ευρέως για πολλά χρόνια 

στην εναπόθεση λεπτών υμενίων ZnO είναι η πυρόλυση ψεκασμού. Η τεχνική αυτή βασίζεται στην 

πυρολυτική αποσύνθεση ενός διαλύματος (μίγμα μεταλλικής ένωσης διαλυμένης σε ένα υγρό), όταν 

αυτό ψεκάζεται πάνω σε ένα θερμαινόμενο υπόστρωμα. Η πυρόλυση ψεκασμού είναι μια τεχνική 

αρκετά κατάλληλη για την εναπόθεση ευρείας κλίμακας λεπτών υμενίων με καλή επαναληψιμότητα. 

Ένα σημαντικό όμως μειονέκτημα της είναι ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εναπόθεση 

πολύ λεπτών υμενίων (κάτι το οποίο θα διερευνηθεί σε αυτή την εργασία).  

Παρακάτω δίνεται μια σύντομη ανασκόπηση σε μερικές από τις εργασίες που έχουν δημοσιευθεί για 

αυτό το ενδιαφέρον υλικό, ενώ κάποιες άλλες περιλαμβάνονται στις ενότητες των κεφαλαίων που 

ακολουθούν. 

Μια από τις πρώτες  έρευνες για το ZnO έγινε από τους Nobbs και Gillespie οι οποίοι 

χρησιμοποιήσαν οξικό ψευδάργυρο ως πρόδρομο διάλυμα σε θερμοκρασία υποστρώματος 550 °C. 

Οι ερευνητές μελετώντας τα φάσματα μετάδοσης, το πάχος και την αγωγιμότητα των καθαρών 

(χωρίς προσμίξεις) υμενίων ZnO βρήκαν ότι εμφάνιζαν υψηλή αντίσταση. Ο Nuikura  
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χρησιμοποιώντας νιτρικό ψευδάργυρο (Zn(NO3)2) ως πρόδρομο, βρήκε ότι και πάλι τα καθαρά 

υμένια είχαν υψηλή αντίσταση. Οι Aranovich et αl. παρασκεύασαν λεπτά υμένια ZnO 

χρησιμοποιώντας οξικό ψευδάργυρο σε θερμοκρασίες μεταξύ 300 °C και 400 °C. Τα υποστρώματα 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν γυαλί Corning ή γυαλί αλκαλίων. Η οπτική ποιότητα των υμενίων 

βρέθηκε να είναι αρκετά καλή. Στη δεκαετία του  εβδομήντα υπήρχαν σχετικά λίγες προσπάθειες 

ανάπτυξης του ZnO με πυρόλυση ψεκασμού, ενώ από τη δεκαετία του ογδόντα και μετά έγιναν πολύ 

περισσότερες προσπάθειες με ένα πιο  ελεγχόμενο τρόπο. Σε μια ενδιαφέρουσα εργασία, η μελέτη 

των δομικών ιδιοτήτων υμενίων ZnO που παρασκευάστηκαν με σπρέι πυρόλυσης τεχνική έδειξε ότι 

όλα τα υμένια είχαν ένα προτιμώμενο προσανατολισμό κατά μήκος του c-άξονα, ενώ η αυξημένη 

θερμοκρασία υποστρώματος ευνόησε την κρυσταλλικότητα. Επίσης, από μια άλλη λεπτομερής 

μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας υποστρώματος στις ιδιότητες των λεπτών υμενίων ZnO 

βρέθηκε ότι η ειδική αντίσταση και η οπτική διαπερατότητα των υμενίων εξαρτώνται πάρα πολύ 

από τη θερμοκρασία υποστρώματος, η οποία κυμαινόταν από 573 Κ έως 773 Κ, ενώ ο ρυθμός 

ψεκασμού διατηρήθηκε σε 6 ml/min. Τα υμένια σε αυτή την εργασία βρέθηκαν να έχουν επίσης 

μεγάλη αντίσταση.  

Οι Wu et αl ερεύνησαν λεπτομερώς την επίδραση της θερμοκρασίας υποστρώματος στις ιδιότητες 

των λεπτών υμενίων ZnO που εναποτέθηκαν με τη μέθοδο πυρόλυσης ψεκασμού σε υπόστρωμα 

αλουμίνας με διαφορετικές συγκεντρώσεις του αρχικού διαλύματος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

πυρόλυσης ψεκασμού. Ο ταχύτερος ρυθμός εναπόθεσης εμφανίστηκε μεταξύ 400 και 450 ºC. Σε 

αυτό το εύρος θερμοκρασίας, τα υμένια ήταν ομοιόμορφα, πυκνά, προσανατολισμένα κατά μήκος 

της (002) κατεύθυνσης, ενώ είχαν διάκενο ζώνης 3,27 eV.  

Οι Goyal et al μελετώντας τις επιπτώσεις της συγκέντρωσης των πρόδρομων ουσιών στις διάφορες 

ιδιότητες των υμενίων ZnO, βρήκαν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης, ο συντελεστής υφής του (002) 

επιπέδου και η κρυσταλλική ποιότητα αυξάνονται με την αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου 

διαλύματος.  

Σε κάποιες άλλες εργασίες παρασκευάσθηκαν λεπτά υμένια ZnO με χρήση της τεχνικής πυρολύσεως 

ψεκασμού χρησιμοποιώντας διαφορετικές πρόδρομες ουσίες. Βρέθηκε ότι με κατάλληλη 

προσαρμογή των παραμέτρων εναπόθεσης, θα μπορούσε να επιτευχθεί μια ειδική αντίσταση 10-3 

Ωhm cm. Γενικά, οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν δείξει ότι οι ηλεκτρικές ιδιότητες του ZnO είναι 

δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν λόγω της μεγάλης διακύμανσης της ποιότητας των δειγμάτων που 

παρασκευάζονται. Η συγκέντρωση φορέων ποικίλλει πολύ ανάλογα με την ποιότητα των 

στρωμάτων, αλλά συνήθως είναι ~1016 cm-3. Το μεγαλύτερο n-τύπου ντόπινγκ που έχει αναφερθεί  

είναι ~1020 ηλεκτρόνια cm-3, ενώ το μεγαλύτερο p-τύπου ντόπινγκ είναι ~1019 οπές cm-3, ωστόσο 

τέτοια υψηλά επίπεδα p-αγωγιμότητας είναι αμφισβητήσιμα και δεν έχουν επαληθευτεί πειραματικά.  

Οι Krunks και Mellikove ανέφεραν την κατασκευή λεπτών υμενίων ZnO με την τεχνική πυρόλυσης 

ψεκασμού χρησιμοποιώντας ως πρόδρομο Zn αιθυλεστέρα διαλυμένο σε απιονισμένο νερό και 

ισοπροπυλική αλκοόλη. Η θερμοκρασία ανάπτυξης ήταν στην περιοχή των 625 έως 675 Κ, ενώ η 

συγκέντρωση του προδρόμου διαλύματος είχε εύρος 0.1 - 0.2 mol. Μελετώντας την επίδραση της 

θερμοκρασίας υποστρώματος στις δομικές, ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες των υμενίων ΖnΟ, 

διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μια κρίσιμη θερμοκρασία, Tc = 180 ºC, κάτω από την οποία η θερμική 

αποσύνθεση για  ZnO δεν συνέβαινε ή ήταν ελλιπείς. Η ηλεκτρική αντίσταση ήταν της τάξης των 

10-3 Ωhm cm στο σκοτάδι η οποία μειώθηκε περαιτέρω σε 10-4 Ωhm cm μετά από φωτισμό. Το 

ενεργειακό χάσμα ζωνών ήταν σχεδόν ίδιο (3,3 eV) για όλα τα δείγματα, που παρασκευάστηκαν στις 

διάφορες θερμοκρασίες υποστρώματος. 

Σε προηγούμενες έρευνες βρέθηκε επίσης ότι η ενέργεια σύνδεσης εξιτωνίων του ZnO είναι 60 meV 

στους 300 Κ, και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το υλικό αυτό είναι τόσο ελκυστικό 

για  συσκευές οπτοηλεκτρονικών εφαρμογών. Οι οπτικές ιδιότητες του ZnO επηρεάζονται σε μεγάλο 

βαθμό από τη δομή  του ενεργειακού χάσματος και τη δομή του πλέγματος. Μια συνολική 

αναθεώρηση των οπτικών ιδιοτήτων του n-τύπου ZnO, υπάρχει στο έργο των Β. Κ. Meyer et al. Το 

έργο αυτό δίνει μια ολοκληρωμένη ανάλυση των εξιτονικών φασμάτων που λαμβάνονται από το 

ZnO, τα οποία αποδίδονται στις ατέλειες, καθώς και στις εκπομπές επανασύνδεσης ζευγών 

ηλεκτρονίου-οπής (DAP). Η προέλευση επίσης της πράσινης φωταύγειας του ZnO γνωστή ως 

πράσινη ζώνη, δεν είναι ακόμη καλά κατανοητή και έχει στο παρελθόν αποδοθεί σε μια ποικιλία 

διαφορετικών προσμείξεων (όπως του Cu) και ατελειών. Όσον αφορά τις πιο θεμελιώδεις οπτικές 
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ιδιότητες του ΖnΟ, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ολοκληρωμένων μελετών για τον προσδιορισμό 

του δείκτη διάθλασης και των διηλεκτρικών σταθερών του υλικού αυτού.  

Επίδραση των προσμίξεων στις ιδιότητες των λεπτών υμενίων ZnO: Οι επιπτώσεις των 

προσμίξεων (του ντόπινγκ) στις δομικές, ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες των λεπτών υμενίων ZnO 

που παρασκευάζονται χρησιμοποιώντας πυρόλυση ψεκασμού έχουν επίσης διερευνηθεί κατά το 

παρελθόν. Σε αυτή την τεχνική, η διαδικασία του ντόπινγκ είναι αρκετά απλή, αφού μεταβάλλοντας 

μόνο τη συγκέντρωση των προσμίξεων στο αρχικό διάλυμα, μπορούμε να μεταβάλουμε το ποσοστό 

των προσμίξεων στο υμένιο. Η πυκνότητα των προσμίξεων σε ημιαγωγούς είναι μια από τις πιο 

σημαντικές παραμέτρους μέσω της οποίας μπορεί ελεγχθεί η θέση του επιπέδου Fermi. Με άλλα 

λόγια, είναι συχνά δυνατό να προσδοθούν κάποιες επιθυμητές ιδιότητες σε ημιαγωγούς εισάγοντας 

μία ελεγχόμενη ποσότητα κατάλληλων στοιχείων πρόσμιξης σε αυτόν, είτε κατά τη διάρκεια της 

παρασκευής του ή μέσω της διάχυσής μετά από θερμική ή άλλη διαδικασία. Ειδικότερα, το ντόπινγκ 

των προσμείξεων σε ημιαγωγούς με ευρύ χάσμα, όπως το ZnO, συχνά προκαλεί δραματικές αλλαγές 

στην ηλεκτρικές και οπτικές τους ιδιότητες.  

Το ΖnΟ μπορεί να ντοπαριστεί με μια ευρεία ποικιλία ατόμων για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

αρκετών εφαρμογών. Διάφορες προσμίξεις όπως Η, F1- , Cu1+, Cu2+,  Ag1+, Ga3+, ΑΙ3+ κ.α. έχει ήδη 

δοκιμαστεί, ενώ η αποδοτικότητα των προσμίξεων εξαρτάται από το σθένος και την ιοντική ακτίνα 

των στοιχείων. Ειδικότερα, σε όλους τους ημιαγωγούς, το υδρογόνο (Η) στις ενδιάμεσες 

πλεγματικές θέσεις βρέθηκε, θεωρητικά και πειραματικά, να δρα ως αμφοτερική πρόσμειξη: δηλαδή 

σε υλικά p-τύπου, το υδρογόνο ενεργούσε ως δότης (H+), ενώ σε n-τύπου ως δέκτης (H-), 

εξουδετερώνοντας πάντα την επικρατούσα αγωγιμότητα του υλικού. Αυτή η επαμφοτερίζοντα 

συμπεριφορά αποκλείει το υδρογόνο από το να ενεργεί ως μια πηγή αγωγιμότητας. Στο ZnO, 

ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι το υδρογόνο εμφανίζεται αποκλειστικά στη θετική κατάσταση φόρτισης, 

δηλαδή ενεργεί πάντα ως δότης. Πειραματικές ενδείξεις της συμπεριφοράς του υδρογόνου ως δότης 

στο ZnO, αναφέρθηκαν στη δεκαετία του 1950, όπου παρατηρήθηκε αύξηση της αγωγιμότητας 

στους κρυστάλλους ZnO όταν εκτίθενται σε υδρογόνο σε θερμοκρασία άνω των 200 °C. 

Όταν το ZnO ντοπάρεται με προσμίξεις από στοιχεία της  ομάδας III, (όπως ΑΙ, Ga και In), τότε 

αυτά συνήθως υποκαθιστούν τα άτομα Zn, ενώ η ομάδα στοιχείων VII (όπως Cl και F) υποκαθιστούν 

συνήθως άτομα O. Αυτά τα δύο ντόπινγκ οδηγούν σε n-τύπου αγωγιμότητα. Το p-τύπου ντόπινγκ 

στο ΖnΟ μπορεί να είναι εφικτό  με υποκατάσταση των πλεγματικών θέσεων Ζn χρησιμοποιώντας 

στοιχεία της ομάδας-Ι (Li, Na, Cu και Κ), ή αντικαθιστώντας O χρησιμοποιώντας στοιχεία της 

ομάδας-V (Ν, Ρ και As). 

Σε μια εργασία παρασκευάστηκαν διαφανή λεπτά υμένια ZnO με προσμίξεις ινδίου πάνω σε γυάλινο 

υπόστρωμα με την τεχνική πυρόλυσης ψεκασμού. Η εξάρτηση των  δομικών ηλεκτρικών, 

μορφολογικών και οπτικών ιδιοτήτων από τις συνθήκες παρασκευής συζητήθηκε λεπτομερώς σε 

αυτή την εργασία. Δύο κύριες μεταβλητές, η θερμοκρασία υποστρώματος (425 έως 525 °C) και η 

μοριακή συγκέντρωση (0,05-0,5 Μ), χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό την απόκτηση υμενίων με χαμηλή 

ηλεκτρική ειδική αντίσταση και υψηλή οπτική διαφάνεια στην περιοχή του ορατού. Η ελάχιστη τιμή 

αντίστασης ~ 3 × 10-3 Ωhm cm ελήφθη από τα υμένια που εναποτέθηκαν από τα πυκνότερα 

πρόδρομα διαλύματα (0,4 και 0,5 Μ). Οι XRD μελέτες απέδειξαν ότι ο προτιμώμενος 

προσανατολισμός ήταν κατά μήκος της (101) κατεύθυνσης. Η μορφολογία της επιφάνειας ήταν 

σαφώς επηρεασμένη από τις διακυμάνσεις της μοριακής συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος, 

η οποία οδήγησε σε μια ομαλότερη εμφάνιση, όταν η συγκέντρωση ψευδαργύρου στο διάλυμα 

έναρξης αυξήθηκε. Τυπικές τιμές οπτικής μετάδοσης της τάξης του 85% ελήφθησαν για όλα τα 

υμένια.  

Σε μια άλλη εργασία, λεπτά υμένια ZnO με προσμίξεις ινδίου (IZO υμένια) παρασκευάστηκαν σε 

γυάλινα Corning υποστρώματα με τη χρήση και πάλι της σπρέι πυρόλυσης τεχνικής. Η συγκέντρωση 

προσμίξεων 2 % at. αποδείχθηκε ότι είναι η βέλτιστη για IZO υμένια. Οι XRD μελέτες έδειξαν ότι 

τα IZO υμένια ήταν πολυκρυσταλλικά με δομή wurtzite και με προνομιακό προσανατολισμό προς 

τη (002) κατεύθυνση. Τα δείγματα με επίπεδο προσμίξεων 2% at. εμφάνισαν τη χαμηλότερη 

αντίσταση 6×10-3 (Ωm cm), ενώ τα χωρίς προσμίξεις υμένια του ZnO είχαν 17×10-3 (Ωm cm). Το 

ενεργειακό χάσμα των IZO λεπτών υμενίων που προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας φάσματα 

οπτικής μετάδοσης, αυξήθηκε ελαφρώς από 3,28 eV σε 3,35 eV, λόγω των προσμίξεων ινδίου.  

Οι A.E.Manouni et αl. μελέτησαν τις δομικές, οπτικές και ηλεκτρικές ιδιότητες λεπτών υμενίων ZnO 

με προσμίξεις Αl (ΑΖΟ) παρασκευασμένα με σπρέι πυρόλυσης τεχνική. Η ελάχιστη αντίσταση 
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ελήφθη για το δείγμα με συγκέντρωση ΑΙ 1% at. Όλα τα υμένια ήταν πολυκρυσταλλικά με 

εξαγωνική δομή wurtzite. Τα χωρίς προσμίξεις υμένια ZnO είχαν προτιμώμενο προσανατολισμό 

προς τη (002) κατεύθυνση, ενώ δείγματα με προσμίξεις Αl συγκέντρωσης υψηλότερης από το 2% 

at. εμφάνισαν τις (101) και (102) κορυφές ανάκλασης υποδεικνύοντας ότι το ΑΙ προκαλεί μία 

μεταβολή του προνομιακού (002) προσανατολισμού. 

 

Ο χαλκός ως πρόσμιξη στο ZnO μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειωθεί η συγκέντρωση φορέων 

στο n-τύπου ZnO δρώντας ως ένα κέντρο αντιστάθμισης (ως ένας βαθύς δέκτης). Η ηλεκτρονική 

δομή των προσμείξεων Cu περιπλέκεται από το γεγονός ότι μια οπή μπορεί να σχηματιστεί στο 3d 

τροχιακό (shell) του ατόμου Cu. Ο χαλκός έχει αναφερθεί και ως πηγή της πράσινης φωταύγειας στο 

ZnO. Ωστόσο είναι πιθανό ότι ο Cu είναι μόνο μία από τις πιθανές αιτίες, αφού πολλά δείγματα ZnO 

που εμφανίζουν πράσινη φωταύγεια δεν περιέχουν προσμίξεις Cu. Ο ρόλος του χαλκού στην 

εκπομπή της πράσινης φωταύγειας του ZnO ερευνήθηκε χρησιμοποιώντας EPR, PL και IR μελέτες 

απορρόφησης. Προτάθηκε ότι η πράσινη εκπομπή προέρχεται από επανασύνδεση ζευγών 

ηλεκτρονίου-οπής, με τη συμμετοχή των ιόντων Cu2+. Οι Ozaki et αl ανέπτυξαν λεπτά υμένια ZnO 

με λείες επιφάνειες και με μια ισχυρή εκπομπή UV στα 3,05 eV. Τα υμένια παρασκευάστηκαν 

χρησιμοποιώντας ref-sputtering τεχνική. Η ένταση της υπεριώδους εκπομπής βρέθηκε να είναι 

συμπληρωματική προς την ερυθρή PL εκπομπή, που αναδύεται στα ~ 2 eV. Αυτή υποτίθεται ότι 

προέρχεται από τις κρυσταλλικές ατέλειες των υμενίων. Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα δοθούν, 

οπού χρειάζεται, περισσότερες εργασίες που έχουν δημοσιευθεί για τις προσμίξεις Cu στο ZnO. 

 

Το πειραματικό μέρος αυτής της εργασίας διαιρείται σε τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο (κεφάλαιο 5) 

περιγράφει τον τρόπο παρασκευής υμενίων καθαρού  ZnO και ZnO:Cu  με τη μέθοδο spray pyrolysis 

(SP) σε γυάλινο υπόστρωμα. Το δεύτερο (κεφάλαιο 6) περιγράφει την επίδραση των διαφόρων 

παραμέτρων της διαδικασίας ανάπτυξης, όπως ο χρόνος εναπόθεσης, η συγκέντρωση του πρόδρομου 

διαλύματος και η πρόσμιξη Cu στα δομικά χαρακτηριστικά, (δηλαδή στην κρυσταλλικότητα) και 

στη μορφολογία της επιφάνειας των υμενίων. Το τρίτο (κεφάλαιο 7) αναφέρεται σε ορισμένα 

αποτελέσματα μιας συστηματικής έρευνας στις φυσικές ιδιότητες των καθαρών ZnO και ZnO:Cu 

λεπτών υμενίων, και συγκεκριμένα στις UV-VIS ιδιότητες (από τις οποίες θα υπολογίσουμε το 

ενεργειακό τους χάσμα), καθώς και στις ηλεκτρικές τους ιδιότητες. To τελευταίο (κεφάλαιο 8) αυτού 

του μέρους ασχολείται με τη μελέτη της διαβρεξιμότητας και της φωτοκαταλυτικής δράσης των ZnO 

και ZnO: Cu υμενίων και εξετάζεται πώς οι παράμετροι εναπόθεσης και τα αποτελέσματα από τα 

δομικά χαρακτηριστικά και την επιφανειακή μορφολογία τους επηρεάζουν τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν.  
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                                                                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 

 
5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Σε αυτή την ερευνητική δραστηριότητα προετοιμάστηκαν λεπτά υμένια ZnO και ZnO:Cu 

μέσω της πυρόλυσης ψεκασμού. Η κύρια δραστηριότητα αποτελείται από τρία μέρη: 

 

1. Τον καθαρισμό των γυάλινων υποστρωμάτων. Η προεργασία αυτή είναι απαραίτητη, 

επειδή τα λεπτά υμένια ZnO δεν θα κολλάνε καλά πάνω σε ακάθαρτα υποστρώματα. 

Επίσης, οποιεσδήποτε ακαθαρσίες που μπορούν να παρουσιαστούν πάνω στα 

γυάλινα υποστρώματα μπορεί να παράγουν ανεπιθύμητα παραπροϊόντα κατά τη 

διαδικασία της πυρόλυσης ψεκασμού.  

2. Την παρασκευή των πρόδρομων διαλυμάτων και 

3. Την εκτέλεση της διαδικασίας πυρόλυσης ψεκασμού για την παραγωγή των λεπτών 

υμενίων χρησιμοποιώντας σταθερές ρυθμίσεις θερμοκρασίας και δυο διαφορετικούς 

χρόνους εναπόθεσης. 

 

5.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
 

Τα υποστρώματα που επιλέχτηκαν σε αυτή την εργασία είναι από γυαλί corning 1737F, τα 

οποία έχουν ελάχιστη επιφανειακή τραχύτητα και αντέχουν σε θερμοκρασία άνω των 550 
οC. Το σχήμα τους είναι τετράγωνο διαστάσεων 25,4x 25,4 mm2 (1’’x1’’). Τυπικά το 

υπόστρωμα είναι άμορφο, δηλαδή μονωτής για την αποφυγή παρεμβολών κατά τη διάρκεια 

των μετρήσεων.  

Στην τεχνική πυρόλυσης ψεκασμού, ο καθαρισμός του υποστρώματος παίζει σημαντικό 

ρόλο στην εναπόθεση των λεπτών υμενίων. Για τον καθαρισμό των υποστρωμάτων 

τοποθετήσαμε, το καθένα ξεχωριστά, σε ισοπροπανόλη 99,5% και σε λουτρό υπερήχων για 

15 min. Στη συνέχεια επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία χρησιμοποιώντας τώρα ακετόνη 

99,5%. Έπειτα ξεπλύθηκαν με διπλά απεικονισμένο νερό (millepure water) και στέγνωσαν 

με πεπιεσμένο αέρα απαλλαγμένο από ατμούς λαδιού και σωματιδίων[1]. Τα καθαρισμένα 

υποστρώματα κατόπιν τέθηκαν εντός του θαλάμου εναπόθεσης, και θερμάνθηκαν πριν 

ξεκινήσει η διαδικασία της εναπόθεσης. 
 
5.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ  

 

Το αρχικό υδατικό διάλυμα που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την εργασία ήταν άνυδρος 

νιτρικός ψευδάργυρος Zn(NO3)2 καθαρότητας μεγαλύτερης από 99% από την εταιρεία 

Sigma-Aldrich, USA διαλυμένος σε διπλά απιονισμένο νερό DI όγκου 1000 ml.  

Παρασκευή του πρόδρομου διαλύματος για τα ZnO υμένια: Για τους σκοπούς αυτής της 

ερευνητικής εργασίας παρασκευάστηκαν διαλύματα διαφόρων συγκεντρώσεων διαλύοντας 

διαφορετικές ποσότητες Zn(NO3)2  μέσα στον διαλύτη έτσι, ώστε η συγκέντρωση των 

διαλυμάτων με την προκαθορισμένη γραμμομοριακότητα που επιλέχθηκαν για την 

παρασκευή των καθαρών υμενίων του ZnO να είναι x M, όπου x Μ= 0,1Μ  0,2Μ  0,3Μ  

0,4Μ 0,8Μ και 1Μ. Η διαδικασία έχει ως εξής: Αρχικά ζυγίσαμε την ποσότητα του 
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Zn(NO3)2 που υπολογίσαμε ότι χρειάζεται για το x M Zn(NO3)2 διάλυμα και στη συνέχεια 

την τοποθετήσαμε σε μια ογκομετρική φιάλη και τη διαλύσαμε σε περίπου 1000 ml νερού. 

Παρασκευή του πρόδρομου διαλύματος για τα ZnO:Cu υμένια: Η συγκέντρωση του 

πρόδρομου νιτρικού ψευδαργύρου στην παρασκευή των ZnO:Cu δειγμάτων κρατήθηκε 

σταθερή στο 0,1 mol/lit (0,1Μ) και προστέθηκε μία κατάλληλη ποσότητα CuCl2, με 

διαφορετικές μοριακές συγκεντρώσεις στο αρχικό διάλυμα. Ειδικότερα, η αναλογία 

συγκέντρωσης του  χαλκού με τον ψευδάργυρο στο διάλυμα ήταν 0,01 at.% Cu και 0.1 at.% 

Cu. Στη συνέχεια τοποθετήσαμε τις ουσίες σε μια ογκομετρική φιάλη και τις διαλύσαμε σε 

περίπου 1000 ml νερού.Τα διαλύματα που παρασκευάστηκαν παραπάνω αναδεύτηκαν με 

ένα μαγνητικό αναδευτήρα στους 60 ° C για 10 λεπτά, ώστε να πάρουμε ένα διαυγές 

ομοιογενές διάλυμα. 

 

5.4 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ  

 
Η παρασκευή των υμενίων ZnO στο εργαστήριο έγινε με την τεχνική spray pyrolysis 

χρησιμοποιώντας μια διάταξη ανάλογη με αυτή του σχήματος 5.1. 

            
Σχήμα 5.1 Εργαστηριακή διάταξη (Aerosol) Spray Pyrolysis (ΑSP)[01] 

 

Το σύστημα αποτελείται από μία γεννήτρια υπερήχων (piezocrystal διαμέτρου 5 cm της 

Honda Electronics, HM-2412) που λειτουργεί στην συχνότητα των 1.8 MHz 

δημιουργώντας, με αυτό τον τρόπο, ένα αερόλυμα από σταγονίδια Ζn(ΝΟ3)2 (η γεννήτρια 

υπερήχων βρίσκεται στοn πυθμένα δοχείου χωρητικότητας 3 λίτρων που είναι 

κατασκευασμένος από PTFE (υλικό που δεν αντιδρά με το διάλυμα και δεν καταστρέφεται 

από τις συνεχείς δονήσεις)). Αν θεωρήσουμε ότι ένας κόκκος στερεού ZnO προέρχεται από 

ένα σταγονίδιο Zn(NO3)2, τότε η μέση θεωρητική διάμετρος ενός κόκκου στερεού ZnO 

μπορεί να υπολογιστεί από την σχέση[01]: 

                                        drop

ZnO

ZnO
ZnO D

CM
D

3/1











  

Όπου MZnO είναι το μοριακό βάρος του ZnO (ΜZnO = 81,38 gr/mol ) 

          ΡZnO είναι η πυκνότητα του ZnO (ΡZnO = 5,61 gr/cm3 ) και  

          C είναι η συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος (x mol/lit). 

Σύμφωνα με την παραπάνω σχέση, η θεωρητική διάμετρος ενός κόκκου στερεού ZnO είναι: 

                                                DZnO = 0,31 μm  
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Η τιμή αυτή είναι πολύ κοντά στην πραγματική διάμετρο των κόκκων ZnO, όπως αυτή 

μετρήθηκε από τις φωτογραφίες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης – SEM[01]. 

Στην συνέχεια, ως φέρον αέριο του αερολύματος στο υπόστρωμα, χρησιμοποιήθηκε 

βιομηχανικό άζωτο, ενώ η εναπόθεση έγινε σε ατμοσφαιρικό αέρα. Για να ελαχιστοποιηθεί η 

επίδραση της ατμόσφαιρας σε θερμοκρασία δωματίου στη διαδικασία εναπόθεσης και  

μέτρησης, τοποθετήσαμε  τη θερμαινόμενη πλάκα μέσα σε ένα θάλαμο καλυμμένο με 

αλουμινόχαρτο, τη μύτη του θερμοηλεκτρικού στοιχείου κάτω από την πλάκα και το 

γυάλινο υπόστρωμα στο κέντρο της. 

Το νέφος των σταγονιδίων ψεκάζεται διαμέσου μιας γυάλινης πιπέτας 10 ml με στόμιο 

(ακροφύσιο – orifice) διαμέτρου 1mm, πάνω στο γυάλινο υπόστρωμα το οποίο ήταν με 

ακρίβεια χιλιοστού κάθετα τοποθετημένο απέναντι από το ακροφύσιο πάνω σε μια 

θερμαινόμενη βάση. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία εναπόθεσης, η βάση θερμάνθηκε  μέχρι 

να φτάσει σε μια ορισμένη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία του υποστρώματος καταγράφεται 

συνεχώς μέσω ενός Κ-τύπου θερμοστοιχείου και ελέγχεται από έναν controller 

θερμοκρασίας Eurotherm 400, προκειμένου να παραμείνει σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια 

της εναπόθεσης Οι διάφορες συνθήκες εναπόθεσης, όπως η απόσταση ακροφυσίου – 

υποστρώματος, η πίεση του προωθητικού αερίου, ο ρυθμός ψεκασμού, η θερμοκρασία 

εναπόθεσης και η συγκέντρωση του διαλύματος βελτιστοποιήθηκαν μέσω διάφορων 

πρόσθετων προ-τεστ προκειμένου να πάρουμε καλής ποιότητας δείγματα. 

Τελικά, μετά από αρκετές δοκιμές, καταλήξαμε στις εξής συνθήκες εναπόθεσης: 

 Απόσταση μεταξύ ακροφυσίου και υποστρώματος 15cm 

 Πίεση προωθητικού αερίου (βιομηχανικό άζωτο) 0,5 bar 

 Θερμοκρασία κατά τη διάρκεια εναπόθεσης 350 ± 5 oC 

 Συγκέντρωση του διαλύματος 0,1  0,2  0,3 0,4  0,8 και 1 Μ 

 Ρυθμός ροής ψεκασμού 300 ml/h 

Η διαδικασία εναπόθεσης (ο ψεκασμός του υποστρώματος) πραγματοποιήθηκε σε δυο 

διαφορετικούς χρόνους: για 30 min και 60 min. Όταν το διάλυμα νιτρικού ψευδαργύρου 

ψεκάζεται σε μια καυτή επιφάνεια, το νερό εξατμίζεται με αποτέλεσμα τα νιτρικά ιόντα να 

αποσυντεθούν προς αέριο ΝΟ2 που φεύγει και στερεό ZnΟ, το οποίο εναποτίθεται στο 

γυάλινο υπόστρωμα. Η σειρά των χημικών αντιδράσεων που αφορούν στη μετατροπή του 

διαλύματος σε ZnO μέσω ορισμένων ενδιάμεσων προϊόντων με τη συμβολή της θερμοκρασίας 

του υποστρώματος είναι η εξής[01] 

 

                          

 

 

 

Η κατάλληλη θερμοκρασία για την επίτευξη αυτών των αντιδράσεων, με βάση 

προηγούμενες μελέτες[01], είναι άνω των 250 °C. Να σημειωθεί ότι η θερμοκρασία του 

υποστρώματος προκαλεί εν μέρει εξάτμιση στον κώνο του διαλύματος ψεκασμού ακόμη και 

πριν χτυπήσει στο υπόστρωμα. Το γεγονός αυτό γενικά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη 

μορφολογία της επιφάνειας των υμενίων που έχουν εναποτεθεί. Τέλος, η ψύξη του 

υποστρώματος, μετά το τέλος της εναπόθεσης, έως τη θερμοκρασία δωματίου 

πραγματοποιήθηκε σε πολύ αργούς ρυθμούς (διάρκειας περίπου 2 ωρών) σε συνθήκες 

περιβάλλοντος.  

 

5.5 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
[01] Εναπόθεση υμενίων ZnO με την τεχνική Aerosol Spray Pyrolysis και έλεγχος της ευαισθησίας τους σε Όζον (Ο3): 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιωάννης Κορτίδης,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 2009. 
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                                                             ΚΕΦΑΛΑΙO  6o   

 
ΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ZnO ΚΑΙ ZnO:Cu ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 
 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ  ΔΟΜΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ 
 

Οι δομικές ιδιότητες, δηλαδή η ταυτοποίηση των φάσεων, η κρυσταλλογραφική δομή των 

κρυσταλλιτών (όπως τα κρυσταλλογραφικά επίπεδα και ο προσανατολισμός τους), οι 

παράμετροι πλέγματος, το μέγεθος κόκκου, η πυκνότητα εξαρθρώσεων κλπ., των καθαρών 

και με προσμείξεις Cu λεπτών υμενίων ZnO έγινε με ένα περιθλασίμετρο ακτίνων-Χ 

γεωμετρίας Bragg-Brentano (Rigaku D-max 2000) χρησιμοποιώντας Cu-Κα ακτινοβολία 

μήκους κύματος λ = 0,15428 nm ή 1,5428 Å (30 kV, 50 mA). Τα διαγράμματα περίθλασης 

ακτίνων Χ (ή πιο σύντομα, XRD διαγράμματα) όλων των δειγμάτων λήφθηκαν με συνεχή 

σάρωση στην περιοχή 2θ από 25° έως 80° γωνία ανάκλασης με ταχύτητα σάρωσης 

0,02°/sec.  

Να σημειωθεί εδώ ότι  η XRD ακτινοβολία διεισδύει σε ένα μόνο μικρό μέρος του συνολικού 

πάχος του υμενίου, οπότε η οποιαδήποτε πληροφορία που λαμβάνεται είναι μόνο ένας μέσος 

όρος του συνόλου του υλικού του υμενίου. Να σημειωθεί επίσης ότι μόνο τα παράλληλα προς 

την επιφάνεια επίπεδα του υμενίου συμβάλλουν στην ένταση των κορυφών σε ένα XRD 

διάγραμμα.[01] 

 

6.2 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 

  

Ο ρυθμός ανάπτυξης του πάχους των χωρίς προσμίξεις υμενίων ZnO στις επιλεγμένες 

συνθήκες εναπόθεσης, χρονικής διάρκειας 30 min και 60 min, ως προς τη συγκέντρωση του 

πρόδρομου διαλύματος απεικονίζεται στο σχήμα 6.1. Στο σχήμα αυτό φαίνεται ότι και στους 

δυο χρόνους εναπόθεσης, ο ρυθμός ανάπτυξης του πάχους των υμενίων αυξάνεται, με την 

αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος (τα πάχη των καθαρών υμενίων του 

ZnO και στους δυο χρόνους εναπόθεσης μετρήθηκαν με τη μέθοδο της εληψομετρίας). 

Σχήμα 6.1. Μεταβολή του πάχους των υμενίων ως προς τη συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος σε 

χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min. Να σημειωθεί ότι τα πάχη των υμενίων που δίνονται στο σχήμα 

είναι στην πραγματικότητα μόνο πολύ γενικές εκτιμήσεις τους γιατί  τα υμένια που παρασκευάζονται με 

την τεχνική spray pyrolysis δεν είναι ομοιόμορφα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, υπό τις επιλεγμένες 

συνθήκες ανάπτυξης, υπάρχει μια άμεση αναλογία μεταξύ του πάχους του υμενίου και της συγκέντρωσης 

του πρόδρομου διαλύματος και στους δυο χρόνους εναπόθεσης. 
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Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην περισσότερη διαλυμένη ουσία ή στην αυξημένη μεταφορά 

μάζας (ποσότητας υλικού του ΖnΟ) προς το υπόστρωμα μετά τον ψεκασμό, δηλαδή στην 

ενσωμάτωση περισσότερων ιόντων Zn2+ και Ο2- στα υμένια κατά τη διαδικασία της 

εναπόθεσης. Από την κλίση των ευθειών στο σχήμα 6.1 είναι επίσης προφανές ότι ο ρυθμός 

ανάπτυξης του πάχους των υμενίων, τόσο στα 30 min όσο και στα 60 min, είναι σχεδόν ο 

ίδιος, δεν υπάρχουν δηλαδή μεγάλες διαφορές. Με άλλα λόγια, ο ρυθμός ανάπτυξης του 

πάχους των υμενίων με την τεχνική SP φαίνεται να μην εξαρτάται από τον χρόνο 

εναπόθεσης, γεγονός που μας υποδεικνύει ότι ο μηχανισμός μεταφοράς μάζας πρέπει να 

είναι συγκεκριμένος χωρίς εκ των προτέρων να γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει.  

Θα πρέπει όμως εδώ να σημειώσουμε ότι, με βάση τα παραπάνω, καθώς η συγκέντρωση 

του πρόδρομου διαλύματος αυξάνεται σε συγκεκριμένο χρόνο εναπόθεσης,  θα έπρεπε να 

είχαμε μια ανάλογη αύξηση στο πάχος των υμενίων. Στο σχήμα 6.1 εντούτοις παρατηρούμε 

ότι τα μεγαλύτερης συγκέντρωσης  πρόδρομα διαλύματα δεν δίνουν κατ’ ανάγκην  παχύτερα 

υμένια, κάτω από τις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης. Αυτό ίσως να οφείλεται στις 

διαφοροποιήσεις στο μέγεθος και στον αριθμό των σταγονιδίων που παράγονται στο 

αερόλημα με την αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος.  Όπως και να ’χει 

το ερώτημα γιατί δεν συμβαίνει αυτό, δεν μπορεί να απαντηθεί σε αυτή την εργασία. Θα 

πρέπει πρώτα να γίνουν εκ νέου πειράματα,  ώστε να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια 

το τι πραγματικά συμβαίνει.   

 

6.3. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ZnO ΥΜΕΝΙΩΝ ΜΕ XRD  

 

6.3.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

 

Το Σχήμα 6.2 δείχνει ένα XRD πρότυπο διάγραμμα νανοσωματιδίων ZnO στο οποίο η (002) 

κορυφή είναι κυρίαρχη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Σχήμα 6.2. XRD πρότυπο διάγραμμα σε γωνίες 2θ: 30о–80о νανοσωματιδίων ZnO που κρυσταλλώνονται 

στην πολυκρυσταλλική εξαγωνική δομή wurtzite. Στον ένθετο πίνακα εμφανίζονται οι κορυφές του JCPDS 

36-1451 πρότυπου. Σε αυτό το πρότυπο οι κορυφές έχουν διαφορετικές εντάσεις και διαφορετικό πλήρες 

πλάτος στο μισό της μέγιστης έντασης (FWHM)[02, 03].  

 

Στο σχήμα 6.3 δίνονται τα XRD διαγράμματα των καθαρών λεπτών υμενίων ZnO με 

διαφορετική συγκέντρωση πρόδρομου διαλύματος (0,1M 0,2M 0,3M 0,4M 0,8M 1M) και 

διαφορετικό χρόνο εναπόθεσης (30 min και 60 min) πάνω σε γυάλινο υπόστρωμα, υπό τις 

επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης.  
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Σχήμα 6.3. Τα XRD διαγράμματα των χωρίς προσμίξεις υμενίων του ZnO σε χρόνους εναπόθεσης (Α) 30 

min και (Β) 60 min αντίστοιχα. Στο Σχ. 6.3 Α(ΙΙ) δίνονται, για μεγαλύτερη ευκρίνεια, τα XRD διαγράμματα 

των υμενίων με συγκεντρώσεις 0,1Μ και 0,3Μ. Τα ληφθέντα φάσματα XRD συνδυάζονται καλά με την 

ομάδα χώρου P63mc (Αρ. 36-1451) της δομής wurtzite του ZnO.  
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 Όλες οι σχετικές κορυφές περίθλασης  που 

παρατηρούνται στα διαγράμματα του σχήματος 

6.3 (και δίνονται στον πίνακα 6.1), μπορούν να 

αποδοθούν, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, στην  
JCPDS εξαγωνική φάση wurtzite του ZnΟ (PDF 

# 36-1451). Άλλες κορυφές που να σχετίζονται  

με την παρουσία της κρυσταλλικής φάσης του 

ψευδαργύρου ή προσμίξεων και άλλων 

ακαθαρσιών, δεν εντοπίστηκαν. Επίσης,  δεν 

εντοπίστηκε καμία δευτερεύουσα ή άμορφη 

φάση των νιτρικών αλάτων, όπως ενδιάμεσα 

προϊόντα αντίδρασης ή πρόδρομο υλικό που δεν 

αντέδρασε. Επομένως, τα XRD διαγράμματα 

μας επιβεβαιώνουν την καθαρή φάση του ZnO 

στα δείγματα.   

 

Στο Σχήμα 6.3 επίσης παρατηρούμε ότι  σχεδόν 

σε όλα τα δείγματα (με εξαίρεση τα 0,3Μ, 0,8Μ 

και 1Μ σε χρόνο εναπόθεσης 30 min) η πιο 

έντονη κορυφή περίθλασης (διαφορετικής 

έντασης για κάθε δείγμα) βρίσκεται κοντά στη 

γωνία Bragg 34,34o περίπου, η οποία 

αντιστοιχεί στο (002) επίπεδο του ZnO. Οι 

υπόλοιπες  κορυφές που εμφανίζονται έχουν, 

γενικά, χαμηλότερες εντάσεις σε σχέση με αυτή 

της (002) κορυφής.  

 

 

 

Επομένως, από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα δείγματα του  ZnO κάτω 

από τις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης, είναι πολυκρυσταλλικά, με μία ενιαία φάση, την 

εξαγωνική δομή wurtzite του ZnO, ενώ παρουσιάζουν, γενικά, έναν προτιμώμενο 

προσανατολισμό προς την (002) κατεύθυνση, δηλαδή κατά μήκος του κάθετου προς την 

επιφάνεια του υποστρώματος άξονα c. Να σημειωθεί εδώ ότι καθώς αυξάνεται η 

συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος, και στους δυο χρόνους εναπόθεσης, οι κορυφές 

που εμφανίζονται στα XRD διαγράμματα αυξάνονται σε αριθμό, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 6.1. Αυτό σημαίνει ότι σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του πρόδρομου διαλύματος 

τα πολυκρυσταλλικά δείγματα, περιέχουν κόκκους προσανατολισμένους προς περισσότερα 

κρυσταλλογραφικά επίπεδα.                

Στο Σχήμα 6.3Α βλέπουμε ότι τα καθαρά υμένια του ZnO για τις συγκεντρώσεις 0,1Μ, 0,2Μ 

και 0,4Μ του πρόδρομου διαλύματος σε χρόνο εναπόθεσης 30 min έχουν μια ισχυρή (002) 

κορυφή, δηλαδή είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένα κατά μήκος του (002) επιπέδου (Σχήμα 

6.4), ενώ τα υμένια με συγκέντρωση 0,3Μ, 0,8Μ και 1Μ νιτρικού ψευδαργύρου, η ένταση 

της (002) κορυφής ελαττώνεται, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται η κορυφή (101) να αυξάνεται 

σε ένταση, (το (101) επίπεδο είναι κεκλιμένο σε σχέση με την επιφάνεια του υποστρώματος 

(Σχήμα 6.4)). Από τα παραπάνω λοιπόν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στις επιλεγμένες 

συνθήκες εναπόθεσης χρονικής διάρκειας 30 min, φαίνεται να υπάρχει μια σημαντική 

επίδραση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος στον προτιμώμενο 

προσανατολισμό των κρυσταλλιτών. 

Πίνακας 6.1: Τα κρυσταλλογραφικά επίπεδα των 

χωρίς προσμίξεις υμενίων του ZnO σε χρόνους 

εναπόθεσης 30 και 60 min  
SAMPLES Angle (2θ°) PLANES SAMPLES Angle (2θ°) PLANES

 0,1 M ZnO   

30 min

34,31   

36,01   

47,43   

62,76

(002) 

(101) 

(102) 

(103)

 0,1 M ZnO   

60 min

34,27

36,05

47,35

62,75

(002) 

(101) 

(102) 

(103)

  0,2 M ZnO   

30 min

34,37           

36,17   

47,48   

62,88   

67,97

(002) 

(101) 

(102) 

(103) 

(112)

0,2 M ZnO   

60 min

34,33 

36,12 

47,46 

62,81 

67,91

(002) 

(101) 

(102) 

(103) 

(112)

 0,3 M ZnO   

30 min

31,66   

34,31   

36,09    

47,46   

56,44   

68,80

(100) 

(002) 

(101) 

(102) 

(110) 

(112)

 0,3 M ZnO   

60 min

34,34 

36,12 

47,47 

62,84 

67,91

(002) 

(101) 

(102) 

(103) 

(112)

0,4 M ZnO   

30 min

34,41   

36,22    

47,55   

62,92   

68,09

(002) 

(101) 

(102) 

(103) 

(112)

     0,4 M ZnO   

60 min

34,35 

36,15  

47,50  

62,85 

67,93

(002) 

(101) 

(102) 

(103) 

(112)

 0,8 M ZnO   

30 min

31,74   

34,42   

36,25   

47,58   

56,65   

62,95   

68,04

(100) 

(002) 

(101) 

(102) 

(110) 

(103) 

(112)

 0,8 M ZnO   

60 min

31,64 

34,33 

36,15  

47,48  

62,84 

68,93

(100) 

(002) 

(101) 

(102) 

(103) 

(112)

 1 M ZnO       

30 min

31,70   

34,38   

36,21   

47,52   

56,60   

62,90   

68,20

(100) 

(002) 

(101) 

(102) 

(110) 

(103) 

(112)

1 M ZnO       

60 min

31,72 

34,39 

36,20  

47,55 

56,59  

62,91 

67,99

(100) 

(002) 

(101) 

(102) 

(110) 

(103) 

(112)
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Σχήμα 6.4. Διάφορα κρυσταλλογραφικά επίπεδα της δομής wurtzite του ZnO[04-06].  

 

Στο σχήμα 6.3Β, αντίθετα, βλέπουμε τα καθαρά (χωρίς προσμίξεις) υμένια  του ZnO σε 

χρόνο εναπόθεσης 60 min να έχουν μια ισχυρή (002) κορυφή σε όλες τις συγκεντρώσεις του 

πρόδρομου διαλύματος,να είναι δηλαδή ιδιαίτερα προσανατολισμένα κατά μήκος του (002) 

επιπέδου, η οποία αυξάνεται όσο αυξάνεται η συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος. 

Επομένως, η προτιμητέα κατεύθυνση ανάπτυξης, για όλα τα δείγματα, στα 60 λεπτά 

εναπόθεσης είναι αυτή κατά μήκος του καθέτου προς την επιφάνεια του υποστρώματος 

άξονα c. 

 

Εξάρτηση του προτιμώμενου προσανατολισμού των υμενίων από το πάχος τους: 
Μελετώντας προσεκτικά, το σχήμα 6.3 θα δούμε ότι η μεταβολή της έντασης της (002) 

κορυφής (δηλαδή του προτιμώμενου προσανατολισμού ανάπτυξης), φαίνεται να μην έχει 

σχέση με τη μεταβολή του πάχους των υμενίων. Για παράδειγμα, η ένταση της (002) 

κορυφής στο δείγμα με συγκέντρωση 0,2 Μ σε χρόνο εναπόθεσης 30 min είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη συγκέντρωση στα 60 min, αν και τα δείγματα αυτά έχουν 

σχεδόν τα ίδια πάχη (635 nm και 636 nm). Επίσης, τα δείγματα 0,8Μ και 1Μ σε χρόνο 

εναπόθεσης 30 min, έχουν περίπου το ίδιο πάχος με το 0,2Μ στον ίδιο χρόνο εναπόθεσης, 

αλλά εντούτοις οι εντάσεις του (002) επιπέδου τους είναι πολύ μικρότερες από αυτή του 

0,2Μ, ενώ ταυτόχρονα, σε αυτά τα δείγματα, εμφανίζονται δυο κύριες κατευθύνεις, η (002) 

και η (101). Στο σχήμα 6.3Β, αν και το δείγμα 0,8Μ σε χρόνο εναπόθεσης 60 min έχει πολύ 

μεγαλύτερο πάχος από το δείγμα 1Μ στον ίδιο χρόνο εναπόθεσης, εντούτοις η ένταση του 

(002) επιπέδου του πρώτου είναι κατά πολύ μικρότερη από εκείνη  του δεύτερου. Επομένως, 

από τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο προτιμώμενος προσανατολισμός των 

υμενίων  στις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης, φαίνεται να μην εξαρτάται  από το πάχος 

τους. Το αν πράγματι συμβαίνει κάτι τέτοιο θα το δούμε στην ανάλυση που ακολουθεί. 

 

Εξάρτηση του (002) προτιμώμενου προσανατολισμού από την συγκέντρωση του 
πρόδρομου διαλύματος και τον χρόνο εναπόθεσης: Η ένταση μιας κορυφής περίθλασης 

σε συνδυασμό με το πλάτος της στο μισό της μέγιστης έντασης (FWHM) σε ένα XRD 

διάγραμμα μας δίνει μια εικόνα για την κρυσταλλικότητα ενός δείγματος. Πιο 

συγκεκριμένα, αύξηση της έντασης ή/και η μείωση του FWHM  κάποιας κορυφής 

περίθλασης σημαίνει ποσοτική αύξηση της κρυσταλλικής φάσης ή/και βελτίωση της 

κρυσταλλικότητας προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα ήταν επομένως χρήσιμο να εξετάσουμε 

πως οι παραπάνω ποσότητες εξαρτώνται από διάφορες μεταβαλλόμενες παραμέτρους όπως, 

για παράδειγμα σε αυτή την εργασία, τη συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος και τον 

χρόνο εναπόθεσης (δηλαδή ουσιαστικά από το πάχος των υμενίων).Στο σχήμα 6.5 δίνεται η 

μεταβολή της μέγιστης έντασης και του FWHM της (002) κορυφής ως προς την 
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συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος στους χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min 

αντίστοιχα. 

 

Σχήμα 6.5. Μεταβολή της μέγιστης έντασης και του FWHM της (002) κορυφής των υμενίων του ZnO ως 

προς τη συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min. Μια πιο 

ισχυρή και στενή κορυφή στη (002) κατεύθυνση σημαίνει μεγαλύτερη ομοιομορφία προσανατολισμού προς 

αυτή την κατεύθυνση. Το δείγμα 1Μ που αναπτύχθηκε στα 60 λεπτά εμφανίζεται να έχει την υψηλότερη 

κορυφή XRD, υποδεικνύοντας βελτίωση του (002) προσανατολισμού σε σύγκριση με τα άλλα υμένια. 
 

Από το σχήμα αυτό παρατηρούμε ότι καθώς αυξάνει η συγκέντρωση νιτρικού ψευδαργύρου, 

ο ρυθμός μεταβολής της μέγιστης έντασης στα δείγματα με χρόνο εναπόθεσης 30 min είναι 

σχεδόν σταθερός,  ενώ στα δείγματα με χρόνο εναπόθεσης 60 min αυξάνεται. Η βελτίωση 

στην ένταση κορυφής που παρατηρείται μπορεί να οφείλεται στην καλύτερη ευθυγράμμιση 

των κρυσταλλιτών. Επίσης, παρατηρούμε ότι ο ρυθμός μεταβολής του FWHM της (002) 

κορυφής, και στους δυο χρόνους εναπόθεσης, πέφτει σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό. Δηλαδή, η 

αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος, στον ίδιο χρόνο εναπόθεσης (30 min 

ή 60 min), βελτιώνει, σε γενικές γραμμές, την κρυσταλλικότητα (την ποιότητα) των 

υμενίων. Επίσης, στο σχήμα 6.5 βλέπουμε ότι η βελτίωση της κρυσταλλικότητας προς την 

(002) κατεύθυνση εμφανίζεται να είναι καλύτερη,  όταν στην ίδια συγκέντρωση του 

πρόδρομου διαλύματος ο χρόνος εναπόθεσης αυξάνεται, αφού η ένταση της (002) κορυφής 

αυξάνεται πιο έντονα στα δείγματα των 60 min, σε σχέση με αυτά των 30 min. Αυτό μάλλον 

οφείλεται στο ότι ο προσανατολισμός των υμενίων των 30 min μεταβάλλεται με την αύξηση 

της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος.  

Από την παραπάνω ανάλυση, επομένως, προκύπτει ότι έχουμε βελτίωση της 

κρυσταλλικότητας των υμενίων προς την (002) κατεύθυνση με την ταυτόχρονη αύξηση της 



76 | Σ ε λ ί δ α   
 

συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος και του χρόνου εναπόθεσης (δηλαδή ουσιαστικά 

με το πάχος των υμενίων). 

Θα πρέπει όμως σε αυτό το σημείο να παρατηρήσουμε ότι,  αν και φαίνεται η συγκέντρωση 

νιτρικού ψευδαργύρου να παίζει κάποιο ρόλο στη βελτίωση της κρυσταλλικότητας προς μια 

ορισμένη κατεύθυνση, εντούτοις  δεν φαίνεται να έχει κάποια επίδραση στον προτιμώμενο 

προσανατολισμό των υμενίων. Πιο συγκεκριμένα, όταν η συγκέντρωση του πρόδρομου 

διαλύματος είναι 1Μ σε χρόνο εναπόθεσης 30 min, η ένταση της (101) κορυφής γίνεται η 

ίδια με την ένταση της (002) κορυφής, γεγονός που μας υποδεικνύει ότι η αύξηση της 

συγκέντρωσης του υμενίου επηρεάζει τον προσανατολισμό των κρυσταλλιτών και  οδηγεί 

σε πιο τυχαία προσανατολισμένα υμένια. Ωστόσο, κάτι ανάλογο δεν παρατηρείται στο 

δείγμα 1Μ με χρόνο εναπόθεσης 60 min, αφού το συγκεκριμένο υμένιο εμφανίζει ένα 

έντονο προσανατολισμό προς την (002) κατεύθυνση. Επομένως, ο προτιμώμενος 

προσανατολισμός των υμενίων υπό τις επιλεγμένες συνθήκες ανάπτυξης φαίνεται να 

εξαρτάται από τον χρόνο εναπόθεσης και όχι από τη συγκέντρωση νιτρικού ψευδαργύρου, 

ή το πάχος των υμενίων (τα πάχη τους είναι 616 nm για το υμένιο των 30 min και 647 nm 

για το υμένιο των 60 min). Για να δούμε αν πράγματι ο χρόνος εναπόθεσης παίζει κάποιο 

ρόλο στον προτιμώμενο προσανατολισμό, (δηλαδή αν ο μηχανισμός ανάπτυξης στα 

συγκεκριμένα υμένια «γνωρίζει» εκ των προτέρων πόσο χρόνο θα διαρκέσει) θα πρέπει οι 

διαδικασίες εναπόθεσης να επαναληφθούν, κάτι που ξεφεύγει από τους σκοπούς αυτής της 

εργασίας.   

  

Σχέση μεταξύ του μηχανισμού ανάπτυξης και του 
προσανατολισμού των λεπτών υμενίων ΖnΟ[07]: 
Μέχρι σήμερα αρκετές ερευνητικές ομάδες έχουν 

παρασκευάσει κατά μήκος του άξονα c λεπτά υμένια 

ZnO με διαφορετικές μεθόδους. Για παράδειγμα, 

μερικοί ερευνητές παρασκεύασαν προσανατολισμένα 

κατά μήκος του c-άξονα λεπτά υμένια ZnO σε 

γυάλινο υπόστρωμα με τη μέθοδο sol-gel και την 

παλμική εναπόθεση με λέιζερ (pulsed laser deposition 

technique), αντίστοιχα. Επομένως, αν και οι 

μηχανισμοί ανάπτυξης σε κάθε μια από τις διάφορες 

τεχνικές είναι εν γένει διαφορετικοί, το αποτέλεσμα, 

σε πολλές περιπτώσεις, είναι το ίδιο Στην περίπτωση 

της SP μεθόδου, τα προσπίπτοντα άτομα πάνω στο 

θερμαινόμενο υπόστρωμα υποβάλλονται σε 

ενδόθερμη αντίδραση με την επιφάνεια του 

υποστρώματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα έναν 

ετερογενή τύπο ανάπτυξης των αρχικών στρωμάτων.  

Ο προτιμητέος προσανατολισμός των αρχικών αυτών 

στρωμάτων καθορίζεται κυρίως από τη διάταξη των 

σωματιδίων επί του υποστρώματος κατά τα πρώτα 

στάδια της ανάπτυξης (Σχήμα 6.6). Η διάταξη όμως 

των σωματιδίων των αρχικών στρωμάτων εξαρτάται 

σε ένα ποσοστό, εκτός από τις παραμέτρους 

εναπόθεσης (όπως την πίεση του φέροντος αερίου, τη 

θερμοκρασία υποστρώματος κλπ.), και από τον τύπο του υποστρώματος (δηλαδή, για 

παράδειγμα, από το αν είναι άμορφο ή όχι). Η ανάπτυξη στη συνέχεια του υμενίου προχωρά, 

με περαιτέρω προσάρτηση σωματιδίων από το πρόδρομο διάλυμα. Οι διατάξεις των ατόμων 

στα μετέπειτα στρώματα, και άρα ο προσανατολισμός τους, ενδέχεται να τροποποιηθούν 

Σχήμα 6.6. Ένας προτεινόμενος μηχανισμός 

σχηματισμού των υμενίων στην περίπτωση της SP 

μεθόδου. Τα σωματίδια που φθάνουν πρώτα στο 

υπόστρωμα, διατάσσονται προς διάφορες 

κατευθύνσεις όπως, για παράδειγμα, παράλληλα ή 

κάθετα προς την επιφάνεια του υποστρώματος.  Ο 

τρόπος διάταξης αυτών των σωματιδίων επί του 

υποστρώματος καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον 

προσανατολισμό των μετέπειτα γύρω σωματιδίων, 

καθώς η διαδικασία εναπόθεσης προχωρά[08]. 
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σταδιακά από τα προηγούμενα στρώματα, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα η ανάπτυξη να γίνεται με ένα πιο σαφή τρόπο προς μια συγκεκριμένη 

προνομιακή κατεύθυνση ανάπτυξης, ή προς διάφορες άλλες κατευθύνσεις.  

Ανάπτυξη του ZnO πάνω σε γυάλινο υπόστρωμα με την SP μέθοδο: Το γυάλινο 

υπόστρωμα είναι ένα άμορφο υλικό. Επομένως, δεν υπάρχει καμία επιταξιακή σχέση μεταξύ 

του ΖnΟ και του υποστρώματος. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, όπως είπαμε, τα λεπτά 

υμένια του ZnO δεν είναι τυχαία προσανατολισμένα, αλλά παρουσιάζουν έναν προτιμώμενο 

προσανατολισμό κατά μήκος του άξονα c. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτομα 

προτιμούν να μετακινούνται στην ευνοϊκότερη ενεργειακά θέση η οποία, στην περίπτωση 

της δομής wurtzite του ΖnΟ είναι (002) κατεύθυνση ανάπτυξης, (η υψηλότερη πυκνότητα 

των ατόμων Zn βρίσκεται κατά μήκος του (002) επιπέδου). Ο λόγος είναι ότι (002) 

προσανατολισμός ενός λεπτού υμενίου ZnO είναι ο θερμοδυναμικά πιο ευνοϊκός λόγω της 

ελάχιστης ελεύθερης επιφανειακής ενέργειας του (002) επιπέπεδου[09, 10] (γενικά, η 

ελεύθερη επιφανειακή ενέργεια ενός επιπέδου καθορίζεται από την ατομική διάταξη μέσα 

στο αντίστοιχο επίπεδο).[09] Αυτός είναι ο εγγενής παράγοντας που οδηγεί τους 

κρυσταλλλίτες του ZnO να αναπτύσσονται, κατά προτίμηση, κάθετα προς την επιφάνεια 

του υποστρώματος (δηλαδή, κατά μήκος του άξονα c). Ο ενδογενής αυτός παράγοντας 

διαδραματίζει επομένως πολύ σημαντικό ρόλο στον προσανατολισμό των κρυσταλλιτών 

του ZnO. Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχουν και οι εξωγενείς παράγοντες που 

εμφανίζονται στις εκάστοτε συνθήκες παρασκευής των υμενίων του ZnO, οι οποίοι 

επηρεάζουν, επίσης, τον προτιμώμενο προσανατολισμό. Ορισμένες παράμετροι, όπως η 

αλληλεπίδραση μεταξύ του εναποτιθέμενου υλικού και της επιφάνειας του υποστρώματος, 

η θερμοκρασία υποστρώματος κλπ. μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο ανάπτυξης του 

υμενίου και έτσι οι κρυσταλλίτες που έχουν άλλον προσανατολισμό μπορεί να αυξηθούν.  

Τα παραπάνω μας υποδεικνύουν ότι, γενικά, ο προτιμώμενος προσανατολισμός των 

υμενίων του ZnO είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού μεταξύ της φύσης του ZnO και των 

συνθηκών εναπόθεσής τους.  

 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν θα επιχειρήσουμε τώρα να δώσουμε μια βήμα προς βήμα 

(step by step) εξήγηση του πιθανού μηχανισμού ανάπτυξης του ZnO πάνω σε γυάλινο 

υπόστρωμα με την μεθόδου SP: Στα αρχικά στάδια σχηματισμού του υμενίου οι 

ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ της παρθένας επιφάνειας και 

των πρώτων εναποτιθέμενων πάνω σε αυτή σωματιδίων ZnO είναι κυρίαρχη (βλέπε 

παράγραφος 1.4.3.2-Αλληλεπιδράσεις των επιφανειών με το εξωτερικό τους περιβάλλον). 

Έτσι, υπάρχει μια σημαντική ηλεκτροστατική διαφορά δυναμικού μεταξύ των φορτισμένων 

σωματιδίων ZnO και της επιφάνειας, η οποία οδηγεί, αρχικά, στο σχηματισμό πυρήνων. 

Δεδομένου ότι το γυάλινο υπόστρωμα είναι ένα άμορφο υλικό, οι αρχικοί αυτοί πυρήνες 

του ZnO θα πρέπει να είναι τυχαία προσανατολισμένοι, οπότε, και οι αντίστοιχοι 

κρυσταλλίτες που έχουν ως αφετηρία ανάπτυξης αυτούς τους πυρήνες θα είναι επίσης 

τυχαία προσανατολισμένοι. Επίσης, να σημειωθεί ότι ο προσανατολισμός που εμφανίζεται, 

κατά τα πρώτα αυτά στάδια, σε κάποια περιοχή του υποστρώματος δεν έχει καμία σχέση με 

εκείνο κάποιας άλλης γειτονικής περιοχής. Καθώς τώρα η διαδικασία ανάπτυξης προχωρά, 

ένα νέο στρώμα κρυσταλλιτών θα επικαλύψει το προηγούμενο. Στο νέο αυτό στρώμα οι 

κρυσταλλίτες που σχηματίζονται χρησιμοποιούν την προηγούμενη στρώση των 

κρυσταλλιτών, ως πρότυπο ανάπτυξης. Ωστόσο, το (002) επίπεδο του ΖnΟ, όπως είπαμε, 

έχει την ελάχιστη ελεύθερη επιφανειακή ενέργεια [07, 08]. Έτσι πιθανότατα οι περισσότεροι 

από τους κρυσταλλίτες που αναπτύσσονται στα μετέπειτα στρώματα, θα έχουν κατά 

προτίμηση κατεύθυνση κατά μήκος του (002) επιπέδου (δηλαδή, κατά μήκος του c-άξονα), 

ενώ οι υπόλοιποι κρυσταλλίτες θα εξακολουθήσουν να αναπτύσσονται κατά μήκος άλλων 

κατευθύνσεων. Στην όλη διαδικασία ανάπτυξης, η αλληλεπίδραση, αρχικά, μεταξύ των 
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κρυσταλλιτών και του υποστρώματος,  και μετέπειτα μεταξύ των ίδιων των κρυσταλλιτών 

παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον προσανατολισμό, αφού, καθώς η διαδικασία ανάπτυξης 

του υμενίου προχωρά, οι κόκκοι αρχίζουν να συγχωνεύονται και να αναπτύσσονται με 

τέτοιο τρόπο,  ώστε να ελαχιστοποιήσουν τη διεπιφανειακή (interface) ενέργεια μεταξύ του 

υποστρώματος και του υμενίου, καθώς και την ελεύθερη επιφανειακή ενέργεια. Το ποια ή 

ποιες τελικά κατευθύνσεις θα επικρατήσουν θα εξαρτηθεί από το ποιοι μηχανισμοί 

ανάπτυξης, κατά την διάρκεια της εναπόθεσης, θα είναι κυρίαρχοι. Αν οι κρύσταλλοι κατά 

μήκος της (002) κατεύθυνσης εξακολουθήσουν να αναπτύσσονται πιο γρήγορα, τότε οι 

υπόλοιποι κρυσταλλίτες, που αυξάνονται μαζί τους προς άλλες κατευθύνσεις με 

χαμηλότερες επιφανειακές ενέργειες, σύντομα καταστέλλονται και η (002) κατεύθυνση 

αρχίζει να γίνεται κυρίαρχη [07]. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί σχεδόν σε όλα τα δείγματα 

με συγκέντρωση πρόδρομου διαλύματος 0,1Μ ως 1Μ  σε όλους τους χρόνους εναπόθεσης 

(εξαιρούνται τα δείγματα συγκέντρωσης 0,3Μ, 0,8Μ και 1Μ σε χρόνο εναπόθεσης 30 min) 

εμφανίζουν τη (002) ως κυρίαρχη κορυφή.  
Αν όμως οι εξωγενείς παράγοντες ανάπτυξης δράσουν με τέτοιο τρόπο,  ώστε να 

επιβραδυνθεί η ταχύτητα ανάπτυξης προς την (002) κατεύθυνση, τότε είναι πιθανό να 

ευνοηθούν διαφορετικές από τη (002) κατευθύνσεις, οπότε  οι κρυσταλλίτες που 

αναπτύσσονται προς αυτές τις κατευθύνσεις θα αυξηθούν σε αριθμό. Αυτό μπορεί να 

εξηγήσει γιατί τα δείγματα με συγκέντρωση πρόδρομου διαλύματος 0,3Μ, 0,8Μ και 1Μ  σε 

χρόνο εναπόθεσης 30 min εμφανίζουν, εκτός από τη (002), και την (101) κορυφή.  

Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι  η συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος διαδραματίζει 

πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία, αφού όσο αυτή αυξάνεται,  θα αυξάνεται και η 

ποσότητα του ZnO που μεταφέρεται στο υπόστρωμα. Έτσι,  οι κρυσταλλίτες που 

αναπτύσσονται κατά μήκος άλλων-πλην της (002)-κατευθύνσεων θα είναι γενικά 

περισσότεροι, και άρα θα έχουν μεγαλύτερη σκέδαση, γεγονός που μπορεί να καταγραφεί 

στα XRD διαγράμματα. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί ο αριθμός των κορυφών στα 

XRD δεδομένα αυξάνεται (πίνακας 6.1), καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση του πρόδρομου 

διαλύματος, ανεξάρτητα από τον χρόνο εναπόθεσης.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω είμαστε τώρα σε θέση να δούμε καλύτερα το ρόλο που 

παίζει ο χρόνος εναπόθεσης στον προτιμώμενο προσανατολισμό των υμενίων. Καταρχήν, 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα πειραματικά δεδομένα (τα υμένια 0,3Μ, 0,8Μ και 1Μ σε χρόνο 

εναπόθεσης 30 min εμφανίζουν δυο κύριες κατευθύνσεις τις (101) και (002), ενώ τα υμένια 

των αντίστοιχων συγκεντρώσεων σε χρόνο εναπόθεσης 60 min εμφανίζουν ως κύρια 

κατεύθυνση την (002)), και το γεγονός ότι οι συνθήκες εναπόθεσης είναι οι ίδιες για όλα τα 

υμένια, θα μπορούσαμε να αποδώσουμε την απόκληρη του προσανατολισμού των 

κρυσταλλιτών στον διαφορετικό χρόνο εναπόθεσης. Από τις προηγούμενες αναλύσεις όμως, 

προκύπτει ότι ο μηχανισμός ανάπτυξης δεν «γνωρίζει» εκ των προτέρων πόσο θα διαρκέσει. 

Αυτό μας υποδεικνύει ότι ο προσανατολισμός συνδέεται περισσότερο με τις συνθήκες 

εναπόθεσης και όχι με τη χρονική διάρκεια τους. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι κατά 

τη διαδικασία ανάπτυξης μπορεί να υπάρχει κάποιο σημείο (ή σημεία) μετάβασης από την 

κάθετη στην πλευρική ανάπτυξη, το οποίο (τα οποία) μπορεί  να την ευνοήσει (-ουν)  ή 

μπορεί και όχι. Σε κάθε περίπτωση, από την παρούσα ανάλυση, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, 

δεν είναι πλήρως ξεκάθαρο ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον προτιμώμενο 

προσανατολισμό οπότε είναι ένα θέμα που θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.        

 

6.3.2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 

 

Αξιοποιώντας τα δεδομένα από τα XRD διαγράμματα, μπορούμε να αντλήσουμε περαιτέρω 

χρήσιμες πληροφορίες, ώστε να διερευνηθεί η επίδραση των συνθηκών ανάπτυξης (στην 
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παρούσα εργασία, της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος και του χρόνου 

εναπόθεσης) στα δομικά χαρακτηριστικά των υμενίων όπως, για παράδειγμα, στην 

απόσταση μεταξύ των (hkl) επιπέδων dhkl,, στις παραμέτρους πλέγματος (α, b, και c), στον 

όγκο της μοναδιαίας κυψελίδας (V), στο μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών (average 

crystallite size or grain size), την πυκνότητα ατελειών (defect density), την παραμόρφωση 

(strain) και την τάση (stress) στο πλέγμα κλπ.   

 
ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ: Οι θεωρητικές τιμές των παραμέτρων 

πλέγματος των υμενίων στην περίπτωση της (002) κατεύθυνσης του εξαγωνικού wurtzite 

του ZnO που δίνονται στον πίνακα 6.3 υπολογίστηκαν με βάση το παράρτημα 2 

χρησιμοποιώντας την  JCPDS 36:1451 κάρτα.  

 
Πίνακας 6.3: Οι παράμετροι πλέγματος της κρυσταλλικής δομής ενός υμενίου ZnO στην (002) 

κατεύθυνση σύμφωνα με την κάρτα JCPDS 36:1451.                   

Στην περίπτωση των καθαρών υμενίων του ZnO, σε όλες τις συγκεντρώσεις του πρόδρομου 

διαλύματος και στους δυο χρόνους εναπόθεσης, οι τιμές των παραπάνω ποσοτήτων 

υπολογίστηκαν στην (002) κορυφή περίθλασης και δίνονται στον Πίνακα 6.4. Στον Πίνακα 

6.5 δίνονται οι μέσες τιμές των παραμέτρων πλέγματος του Πίνακα 6.4 και στους δυο 

χρόνους εναπόθεσης.  
 

Πίνακας 6.4: Οι παράμετροι της κρυσταλλικής δομής των υμενίων  ZnO στην (002) κατεύθυνση 

σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min 

 
Πίνακας 6.5: Οι μέσες τιμές των παραμέτρων πλέγματος των υμενίων του ZnO του πίνακα 6.4 

σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min 

SAMPLES Angle (2θ°)
Reflecting 

plane (hkl)
d Spacing (Α) c (A) a=b(A)

Zn-O Bond 

length (A)

Volume Unit 

Cell (A)3

 0,1 M ZnO  60 min 34,27 [002] 2,613 5,227 3,018 1,887 41,226

0,2 M ZnO   60 min 34,33 [002] 2,609 5,218 3,013 1,884 41,020

0,3 M ZnO   60 min 34,34 [002] 2,608 5,216 3,011 1,884 40,968

0,4 M ZnO   60 min 34,35 [002] 2,608 5,215 3,011 1,883 40,946

 0,8 M ZnO   60 min 34,33 [002] 2,609 5,218 3,012 1,884 41,011

 1 M ZnO  60 min 34,39 [002] 2,605 5,209 3,008 1,881 40,809

SAMPLES Angle (2θ°)
Reflecting 

plane (hkl)
d Spacing (A) c (A) a=b(A)

Zn-O Bond 

length (A)

Volume Unit 

Cell (A)3

0,1 M ZnO 30 min 34,31 [002] 2,611 5,221 3,015 1,885 41,094

0,2 M ZnO 30 min 34,37 [002] 2,606 5,212 3,009 1,882 40,877

 0,3 M ZnO 30 min 34,31 [002] 2,610 5,220 3,014 1,885 41,072

0,4 M ZnO 30 min 34,40 [002] 2,603 5,207 3,006 1,880 40,754

0,8 M ZnO 30 min 34,42 [002] 2,602 5,205 3,005 1,880 40,709

1 M ZnO 30 min 34,38 [002] 2,605 5,210 3,008 1,881 40,826

JCPDS Angle (2θ°)
Reflecting 

plane (hkl)
d Spacing (A) c (A) a=b(A)

Zn-O Bond 

length (A)

Volume Unit Cell 

(A) 3

36-1451 34,42 [002] 2,603 5,20661 3,24982 1,978 47,620

SAMPLES ZnO Angle (2θ°)
Reflecting 

plane (hkl)
d Spacing (Α) c (A) a=b(A)

Zn-O Bond 

length (A)

Volume Unit 

Cell (A)3

 for  30 min 34,37 [002] 2,606 5,212 3,009 1,882 40,889

for 60 min 34,34 [002] 2,609 5,217 3,012 1,884 41,020
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Όπως μπορεί να φανεί από τους πίνακες 6.3 και 6.5, υπάρχει, γενικά, μια καλή συμφωνία  

μεταξύ των θεωρητικών τιμών και των πειραματικών τιμών σε χρόνους εναπόθεσης 30 min 

και 60 min. Ειδικότερα, η απόσταση μεταξύ των d(002) επιπέδων παρουσιάζει μια μικρή 

αύξηση, η τιμή των παραμέτρων πλέγματος (a=b) μειώνεται, ενώ εκείνη της (c) αυξάνεται. 

Επίσης, οι τιμές που λαμβάνονται για το μήκος δεσμού και τον όγκο της μοναδιαίας 

κυψελίδας είναι μικρότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες θεωρητικές τιμές. Από τα δεδομένα 

του πίνακα 6.4, και στους δυο χρόνους εναπόθεσης, βλέπουμε ότι οι τιμές των 2θ, d(002), (c) 

παραμέτρων προσεγγίζουν τις θεωρητικές (standard) τιμές, με την αύξηση της 

συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος, ενώ οι τιμές των  (a=b), L[Ζn-O] και (V) 

παραμέτρων εμφανίζουν μια μικρή απόκλιση. Γενικά, οι διαφοροποιήσεις στις τιμές των 

παραμέτρων πλέγματος των υμενίων του ZnO, υπό τις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης, 

σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές τους στην JCPDS 36:1451 κάρτα μας υποδεικνύουν ότι 

στον κατά προτίμηση (002) προσανατολισμό των κρυσταλλιτών (δηλαδή παράλληλα προς 

την  επιφάνεια του υποστρώματος), υπάρχει μια κρυσταλλική δομή με μικρή συγκέντρωση 

δομικών ατελειών στο πλέγμα των εναποτιθέμενων υμενίων.[11]. 

 

ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ: Στους πίνακες 6.6 και 6.7 δίνονται οι τιμές των 

παραμέτρων δομής (που υπολογίστηκαν με βάση το παράρτημα 2) των καθαρών υμενίων 

του ZnO σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min. 
 

Πίνακας 6.6: Οι τιμές των δομικών παραμέτρων των υμενίων ZnO σε χρόνους εναπόθεσης 30 

min και 60 min αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 6.7: Οι μέσες τιμές των δομικών παραμέτρων των υμενίων ZnO του πίνακα 6.6 σε 

χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min αντίστοιχα. 
 

 
 

1. Μέγεθος κόκκου (grain size): Η μεταβολή του μέσου μεγέθους των κρυσταλλιτών με τη 

συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος, και στους δυο χρόνους εναπόθεσης, των 

SAMPLES Angle (2θ°)
Reflecting 

plane (hkl)

Crystalline 

Size D (nm)

Dislocation Density              

δ(nm)-2 (x10-3)

Strain ε 

(x10-3)
Stress σ (GPa) Strain η (x10-3)

 for  30 min 34,37 [002] 18,414 3,004 0,182 -0,275 6,408

for 60 min 34,34 [002] 18,739 2,911 0,207 -0,481 6,312

SAMPLES Angle (2θ°)
Reflecting 

plane (hkl)

Crystalline 

Size D (nm)

Dislocation Density              

δ(nm)-2 (x10-3)

Strain ε 

(x10-3)
Stress σ (GPa) Strain η (x10-3)

0,1 M ZnO 30 min 34,31 [002] 16,454 3,694 0,286 -0,665 7,140

0,2 M ZnO 30 min 34,37 [002] 17,353 3,321 0,108 -0,253 6,758

 0,3 M ZnO 30 min 34,31 [002] 19,653 2,589 0,268 -0,624 5,977

0,4 M ZnO 30 min 34,40 [002] 17,252 3,360 0,393 -0,019 6,791

0,8 M ZnO 30 min 34,42 [002] 19,983 2,504 -0,028 0,066 5,861

1 M ZnO 30 min 34,38 [002] 19,788 2,554 0,067 -0,156 5,924

SAMPLES Angle (2θ°)
Reflecting 

plane (hkl)

Crystalline 

Size D (nm)

Dislocation Density              

δ(nm)-2 (x10-3)

Strain ε 

(x10-3)
Stress σ (GPa) Strain η (x10-3)

 0,1 M ZnO  60 min 34,27 [002] 16,897 3,502 0,393 -0,915 6,960

0,2 M ZnO   60 min 34,33 [002] 18,191 3,022 0,226 -0,525 6,454

0,3 M ZnO   60 min 34,34 [002] 18,453 2,937 0,183 -0,426 6,360

0,4 M ZnO   60 min 34,35 [002] 17,543 3,249 0,165 -0,385 6,689

 0,8 M ZnO   60 min 34,33 [002] 22,182 2,032 0,218 -0,508 5,293

 1 M ZnO  60 min 34,39 [002] 19,167 2,722 0,054 -0,125 6,115
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καθαρών λεπτών υμενίων ZnO στις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης δίνονται στον 

Πίνακα 6.6, ενώ στο σχήμα 6.7 δίνεται επίσης ο ρυθμός μεταβολής του μεγέθους των 

κρυσταλλιτών με τη συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος. 

Σχήμα 6.7. Μεταβολή του μέσου μεγέθους των κρυσταλλιτών προσανατολισμένων προς την (002) 

κατεύθυνση ως προς τη συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 

min. Όπως μπορεί να φανεί, το μέγεθος των κόκκων αυξάνεται όσο αυξάνεται η συγκέντρωση του 

πρόδρομου διαλύματος.  

 

Στο σχήμα 6.7, φαίνεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του μεγέθους των κρυσταλλιτών αυξάνεται 

με την  αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος, κάτι που φανερώνει 

βελτίωση της κρυσταλλικότητας και του προσανατολισμού κατά μήκος του c- άξονα των 

κόκκων του ZnO (λόγω, ενδεχομένως, λιγότερων ατελειών).[12] Επίσης, στο σχήμα αυτό 

παρατηρείται ότι είναι σχεδόν ο ίδιος και στους δύο χρόνους εναπόθεσης. Αυτό δείχνει ότι 

η βελτίωση στην κρυσταλλική φύση των υμενίων δεν εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια 

της διαδικασίας ανάπτυξης, δηλαδή, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο μηχανισμός ανάπτυξης 

δεν «γνωρίζει» εκ των προτέρων πόσο θα διαρκέσει.  Εντούτοις πιθανότατα υπάρχει ένα 

ελάχιστο πάχος δείγματος που πρέπει να αναπτυχθεί πριν ο ρυθμός εναπόθεσης 

σταθεροποιηθεί, οπότε το τελικό πάχος του δείγματος θα είναι συνάρτηση του χρόνου 

εναπόθεσης. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη και το γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του πάχους 

των υμενίων είναι σχεδόν ο ίδιος και στους δυο χρόνους εναπόθεσης, συμπεραίνουμε ότι, 

αφενός τα υμένια με μεγαλύτερο πάχος χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο μέγεθος 

κρυσταλλιτών, και αφετέρου ότι αυτή η συμπεριφορά εξαρτάται και από τη συγκέντρωση 

του πρόδρομου διαλύματος και όχι μόνο από τη χρονική παράμετρο.  

2. Πυκνότητα εξαρθώσεων: Οι τιμές της πυκνότητας εξαρθρώσεων (δ) δίνονται στον 

Πίνακα 6.6, ενώ στο σχήμα 6.8 φαίνεται η μεταβολή της πυκνότητας εξαρθρώσεων των 

κρυσταλλιτών των υμενίων ZnO στις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης χρονικής διάρκειας 

30 και 60 min ως προς τη συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος.  

Σχήμα 6.8. Μεταβολή της πυκνότητας εξαρθρώσεων των κρυσταλλιτών προσανατολισμένων προς την 

(002) κατεύθυνση ως προς τη συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 

60 min.  
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Από το σχήμα 6.8 συμπεραίνουμε ότι η πυκνότητα εξαρθρώσεων μειώνεται ελαφρά με την 

αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος. Η μείωση αυτή πιθανότατα 

οφείλεται στη μικρότερη συγκέντρωση ατελειών στο πλέγμα, δηλαδή στη βελτίωση της 

ποιότητας των κρυσταλλιτών.  

3. Μετατόπηση κορυφής και παραμόρφωση (strain) στα υμένια: Στον Πίνακα 6.6 

βλέπουμε ότι η θέση της (002) κορυφής σε όλα τα δείγματα των 30 min και 60 min βρίσκεται 

σε μικρότερες γωνίες σε σχέση με την θέση της JCPDS 36:1451 κάρτας. Επίσης, βλέπουμε 

ότι η θέση της μετατοπίζεται προς μεγαλύτερες γωνίες 2θ πλησιάζοντας την τιμή της θέσης 

της JCPDS κάρτας, με την αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος, και στους 

δυο χρόνους εναπόθεσης. Τα παραπάνω αποτελέσματα μας υποδεικνύουν ότι υπάρχει 

εσωτερική (ενδογενής) παραμόρφωση εφελκυσμού ή επιμήκυνσης (tensile strain) ε λόγω 

της όχι και τόσο καλής τοποθέτησης των ατόμων στο πλέγμα των υμενίων του ZnO, η οποία 

όμως ελαττώνεται (λόγω καλύτερης τοποθέτησης των ατόμων), καθώς η συγκέντρωση του 

πρόδρομου διαλύματος αυξάνεται (σχήμα 6.9). [13]  

Στο σχήμα 6.9 δίνεται επίσης η μεταβολή της εξωγενούς παραμόρφωσης «η»  μεταξύ του 

υποστρώματος και των υμενίων των καθαρών δειγμάτων ZnO στις επιλεγμένες συνθήκες 

εναπόθεσης χρονικής διάρκειας 30 min και 60 min με τη συγκέντρωση του πρόδρομου 

διαλύματος. Όπως αναμενόταν, η εξωγενής παραμόρφωση «η» των υμενίων λόγω της 

επίδρασης του υποστρώματος μειώνεται ελαφρά με την αύξηση της συγκέντρωσης του 

πρόδρομου διαλύματος, δηλαδή ουσιαστικά με την αύξηση του πάχους των υμενίων.   

Σχήμα 6.9. Μεταβολή του ενδογενούς παραμόρφωσης ε των κρυσταλλιτών προσανατολισμένων προς τη 

(002) κατεύθυνση και της εξωγενούς παραμόρφωσης η μεταξύ του υποστρώματος και των υμενίων με τη 

συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος στα καθαρά υμένια του ZnO υπό τις επιλεγμένες συνθήκες 

εναπόθεσης χρονικής διάρκειας 30 min και 60 min. Όπως φαίνεται η αύξηση στη συγκέντρωση του 

πρόδρομου διαλύματος, και στους δυο χρόνους εναπόθεσης ελαττώνει τις παραμορφώσεις ε και η στα 

υμένια.   
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Η μείωση των παραμορφώσεων (ε και η) που παρατηρείται στο σχήμα 6.9 με την αύξηση 

του πάχους των υμενίων και στους δυο χρόνους εναπόθεσης μπορεί να οφείλεται στο 

γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης ο χώρος κατά τη θερμική κίνηση των ατόμων 

γίνεται μικρότερος (έχουν μικρότερη ελευθερία κίνησης) όσο η συγκέντρωση του 

πρόδρομου διαλύματος (δηλαδή ο αριθμός των ατόμων) αυξάνεται, ή/και στην κίνηση των 

διάμεσων ατόμων Ζn από το εσωτερικό των κρυσταλλιτών στα όρια των κόκκων, κάτι που 

οδηγεί στη μείωση της συγκέντρωσης των ατελειών του πλέγματος (δηλαδή στη βελτίωση 

της κρυσταλλικότητας των υμενίων), αλλά και στο μεγαλύτερο μέγεθος των κόκκων.[14, 

15]. 

Επιπλέον, στο σχήμα 6.9 βλέπουμε ότι ο ρυθμός πτώσης των παραμορφώσεων ε και η στα 

υμένια των 30 min δεν διαφέρει σημαντικά με αυτόν των 60 min.  Επομένως, είναι προφανές 

ότι ο χρόνος εναπόθεσης δεν μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις παραμορφώσεις στα 

υμένια, ώστε να βελτιωθεί η κρυσταλλικότητά τους. Αυτό μας οδηγεί και πάλι στο 

συμπέρασμα ότι ο μηχανισμός ανάπτυξης δεν «γνωρίζει» εκ των προτέρων πόσο θα 

διαρκέσει, οπότε ο χρόνος εναπόθεσης (30 min ή 60 min), υπό τις επιλεγμένες συνθήκες, 

δεν είναι σημαντικός για τη μείωση των παραμορφώσεων και τη βελτίωση της ποιότητας 

των υμενίων.  

4. Τάση (Stress) στα υμένια: Οι εκτιμώμενες τιμές της τάσης “σ” και ο ρυθμός μεταβολής 

της, κατά μήκος του άξονα c των υμενίων που εναποτέθηκαν σε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις του πρόδρομου διαλύματος και σε διαφορετικούς χρόνους εναπόθεσης 

δίνονται στον Πίνακα 6.6 και στο σχήμα 6.10 αντίστοιχα. Το αρνητικό πρόσημο των τιμών 

στον πίνακα 6.6 μας υποδεικνύει ότι τα υμένια είναι σε κατάσταση συμπίεσης (compressive 

stress), σε σχέση με την κανονική κατάσταση πλέγματος του ZnO, ένα αναμενόμενο 

αποτέλεσμα με βάση τα όσα είδαμε στον δομικό χαρακτηρισμό τους. Η κατάσταση 

συμπίεσης που εμφανίζουν σχεδόν όλα τα δείγματα προκαλείται από την παραμόρφωση 

εφελκυσμού που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της εναπόθεση στο πλέγμα, λόγω της 

δέσμευσης δομικών ατελειών (structural defects) κυρίως στις χαμηλές συγκεντρώσεις.[15]  

Σχήμα 6.10. Η μεταβολή της τάσης (stress) των κόκκων κατά μήκος του άξονα c ως συνάρτηση της 

συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος και στους δυο χρόνους εναπόθεσης. Το αρνητικό πρόσημο 

υποδηλώνει ότι τα λεπτά υμένια του ZnO είναι σε κατάσταση συμπίεσης η οποία μειώνονται, με την αύξηση 

της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος.  
 

Από την μέχρι τώρα ανάλυση συμπεραίνεται  ότι  η αύξηση της συγκέντρωσης του 

πρόδρομου διαλύματος (δηλαδή ουσιαστικά του πάχους των υμενίων) προκαλεί μεταβολές 

στις σταθερές του κρυσταλλικού πλέγματος του ZnO, οι οποίες προσεγγίζουν τις 

θεωρητικές(standard) τιμές, γεγονός που οδηγεί στη μείωση των συμπιεστικών τάσεων στη 

δομή τους, δηλαδή στη βελτίωση της κρυσταλλικότητάς τους. [11] 
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6.4 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ  

 
Θα πρέπει τώρα να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στην θερμοκρασία υποστρώματος, διότι 

θεωρείται σημαντική παράμετρος για τον προσδιορισμό της ποιότητας των υμενίων, αφού 

ελέγχει την κινητικότητα (την ικανότητα διάχυσης - surface mobility) των ατόμων επί της 

επιφανείας του υποστρώματος κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης. Στην SP μέθοδο η υψηλή 

θερμοκρασία υποστρώματος παρέχει περισσότερη ενέργεια στην κινητικότητα των 

σταγονιδίων του πρόδρομου διαλύματος επί της επιφανείας, γεγονός που επιτρέπει την 

τακτοποίηση των ατόμων οξυγόνου και ψευδαργύρου που περιέχουν τις κατάλληλες θέσεις 

στην μοναδιαία κυψελίδα. Αυτό σημαίνει ότι η υψηλή θερμοκρασία ανάπτυξης μπορεί να 

οδηγήσει στη μείωση των κενών θέσεων οξυγόνου και ψευδαργύρου, δηλαδή στη μείωση 

της πυκνότητας των ατελειών στο πλέγμα και, άρα, στην κατασκευή υμενίων με καλύτερη 

κρυσταλλικότητα. [13, 16]  

Όσον αφορά στο ρόλο που παίζει η συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος, μπορούμε να 

πούμε τα εξής. Ο διδιάστατος πληθυσμός των ατόμων Zn είναι μεγαλύτερος στο (002) 

επίπεδο της δομής wurtzite του ZnO.  Επομένως, αν στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του (002) 

επιπέδου η συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος δεν είναι σε θέση να παρέχει αρκετά 

ιόντα Zn, ώστε να γεμίσει πλήρως το επίπεδο, τότε μπορεί να υπάρχουν κενές θέσεις στο 

πλέγμα του υμενίου. Αν όμως η συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος είναι τέτοια, ώστε 

να παρέχει αρκετά ιόντα Zn, τότε οι κενές θέσεις Zn ελαττώνονται, δεδομένου ότι 

περισσότερα ιόντα Zn θα είναι διαθέσιμα στην επιφάνεια του υποστρώματος. [17] Κατά 

συνέπεια, το μέγεθος του κόκκου στα υμένια του ΖnΟ μπορεί να αυξηθεί, καθώς η 

συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος αυξάνεται, όπως διαπιστώθηκε σε αυτή την 

εργασία. [16]  

 

6.5. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ZnO:Cu ΥΜΕΝΙΩΝ ΜΕ XRD  

 

6.5.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΗΜΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΗΣΜΟΥ  

 

Το Σχήμα 6.11 δείχνει τα XRD διαγράμματα των καθαρών ZnO 0,1M (ZnO Ρ01) και 0,1Μ 

ZnO:Cu λεπτών υμενίων με διαφορετικές συγκεντρώσεις προσμίξεων: α) 0,01 at.% Cu 

(ZnO D001) και β) 0,1 at.% Cu (ZnO D01), σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min.  
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Σχήμα 6.11. XRD διαγράμματα των ZnO Ρ01, ZnO D001 και ZnO D01 υμενίων σε χρόνους εναπόθεσης 30 

min και 60 min. Τα ληφθέντα φάσματα XRD συνδυάζονται καλά με την δομή wurtzite του ZnO (JCPD. 36-

1451). Η παρουσία κορυφών μόνο του ZnO στα ZnO:Cu  υμένια σημαίνει ότι τα περισσότερα άτομα χαλκού 

ενδεχομένως να έχουν αντικαταστήσει τον ψευδάργυρο στο  εξαγωνικό πλέγμα του ZnO. [18]  

 

Είναι σαφές από το παραπάνω σχήμα ότι όλες οι 

κορυφές περίθλασης που εμφανίζονται (και 

δίνονται στον πίνακα 6.8) μπορούν να αποδοθούν 

στην εξαγωνική δομή wurtzite του ZnO (JCPD 

36:1451). Καμία άλλη κορυφή που να σχετίζεται με  
την παρουσία της κρυσταλλικής φάσης μεταλλικού 

Zn ή Cu, οξειδίου του χαλκού (CuO)  ή / και άλλων 

συναφών ενώσεων (όπως, για παράδειγμα, Cu2O) ή 

προσμίξεων και ακαθαρσιών δεν εντοπίστηκαν. 

Επίσης,  δεν εντοπίστηκε καμία δευτερεύουσα ή 

άμορφη φάση των νιτρικών αλάτων, ενδιάμεσα 

προϊόντα αντίδρασης ή πρόδρομο υλικό που δεν 

αντέδρασε.  

 

Επομένως, τα ZnO:Cu δείγματα στις επιλεγμένες 

συνθήκε εναπόθεσης, εμφανίζουν καλή 

κρυσταλλική συμπεριφορά χωρίς σημαντικές 

αλλαγές σε σχέση με το χωρίς προσμίξεις υμένιο 

ZnO, δηλαδή είναι πολυκρυσταλλικά με εξαγωνική δομή wurtzite. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στις πολύ μικρές επιλεγμένες συγκεντρώσεις Cu, οι οποίες δεν ήταν αρκετές, ώστε 

να αλλάξουν (να επηρεάσουν) σημαντικά την κρυσταλλική δομή του ZnO. Ένας άλλος 

λόγος μπορεί να είναι ότι τα άτομα του χαλκού, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, 

ενδεχομένως να έχουν αντικαταστήσει (υποκαταστήσει) άτομα ψευδαργύρου στο 

εξαγωνικό πλέγμα ή/και να έχουν διασκορπιστεί στη μη-κρυσταλλική περιοχή των ορίων 

των κόκκων (grain boundaries). [19, 20]   

Πίνακας 6.8: Τα κρυσταλλογραφικά 

επίπεδα των ZnO Ρ01, ZnO D001 και 

ZnO D01 υμενίων σε χρόνους 

εναπόθεσης 30 και 60 min  

 SAMPLES Angle (2θ°) PLANES SAMPLES Angle (2θ°) PLANES

 0,1 M ZnO   

30 min

34,31   

36,01   

47,43   

62,76

(002) 

(101) 

(102) 

(103)

  0,1 M ZnO   

60 min

34,27

36,05

47,35

62,75

(002) 

(101) 

(102) 

(103)

 0,1 M ZnO 

0,01 % Cu    

30 min

34,27   

36,02   

47,33   

62,70   

67,98

(002) 

(101) 

(102) 

(103) 

(112)

  0,1 M ZnO 

0,01 % Cu    

60 min

34,26 

36,06 

47,35 

62,71 

67,80

(002) 

(101) 

(102) 

(103) 

(112)

 0,1 M ZnO 

0,1 % Cu              

30 min

31,54   

34,30   

36,03    

47,29   

56,32    

62,68   

67,93

(100) 

(002) 

(101) 

(102) 

(110) 

(103) 

(112)

 0,1 M ZnO 

0,1 % Cu              

60 min

31,54 

34,26 

36,01  

47,34 

56,31  

62,62 

67,81

(100) 

(002) 

(101) 

(102) 

(110) 

(103) 

(112)
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Επίδραση της συγκέντρωσης των προσμήξεων: Στο σχήμα 6.11 βλέπουμε τα ZnO D001 

υμένια στα 30 min και 60 min χρόνο εναπόθεσης να εμφανίζουν μια ισχυρή (002) κορυφή 

περίθλασης της δομής wurtzite του ZnO, δηλαδή τα συγκεκριμένα δείγματα είναι εξαιρετικά 

προσανατολισμένα κατά μήκος του άξονα c, (κάθετα προς την επιφάνεια του 

υποστρώματος).  Επίσης, η μεγαλύτερη ένταση και το σχεδόν αμετάβλητο FWHM του (002) 

επιπέδου των ZnO D001 υμενίων σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές των ZnO Ρ01 και στους 

δυο χρόνους εναπόθεσης (σχήμα 6.12) μας αποδεικνύει ότι η κρυσταλλικότητα (η 

κρυσταλλική ποιότητα) της δομής στα  υμένια με προσμείξεις  είναι καλύτερη (βελτιώνεται) 

σε σχέση με αυτή των χωρίς προσμίξεων. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να αποδοθούν 

στη μείωση της διαταραχής στο κρυσταλλικό πλέγμα ή σε μια μερική μείωση των ορίων 

των κόκκων, λόγω της ενσωμάτωσης των ιόντων Cu στα ZnO D001 υμένια.  

 

Σχήμα 6.12. Η ένταση και το FWHM του (002) επιπέδου των ZnO Ρ01, ZnO D001 και ZnO D01 υμενίων 

και στους δυο χρόνους εναπόθεσης. Όπως φαίνεται, το μικρό ντόπινγκ Cu (0,01 at.% Cu) βελτιώνει την 

κρυσταλλικότητα των υμενίων. Η αύξηση όμως, του επιπέδου των προσμίξεων (0.1 at.% Cu) έχει ως 

αποτέλεσμα, την αλλαγή του προτιμώμενου προσανατολισμού ανάπτυξης, τη μείωση της έντασης και την 

αύξηση του FWHM της (002) κορυφής.  
 

Στα υψηλότερα επίπεδα προσμίξεων, δηλαδή στα ZnO D01 υμένια, και στους δυο χρόνους 

εναπόθεσης, παρατηρείται μια σημαντική αλλαγή, αφενός στον προτιμώμενο 

προσανατολισμό (σχήμα 6.11), και αφετέρου στην ένταση και το FWHM του (002) 

επιπέδου (σχήμα 6.12). Πιο συγκεκριμένα, τα XRD διαγράμματα στο σχήμα 6.11Β δείχνουν 

να εμφανίζονται δυο επιπλέον κορυφές, οι (100) και (101), των οποίων οι εντάσεις είναι 

μεγαλύτερες από αυτή της (002) κορυφής, δηλαδή οι περισσότερες προσμίξεις του ΖnΟ με 

χαλκό (0,1 at. % Cu), στις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

του ρυθμού ανάπτυξης της (002) κορυφής σε σχέση με τις (100) και (101) κορυφές. Αυτό 

σημαίνει ότι υπάρχει μια μείωση των κρυσταλλιτών  που είναι προσανατολισμένοι προς την 

(002) κατεύθυνση, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται οι (100) και (101) κατευθύνσεις των 

κρυσταλλιτών του ΖnΟ να γίνονται κυρίαρχες, προκαλώντας σαφώς μια μεταβολή στην 

κατεύθυνση των ZnO D01 υμενίων σε σχέση με την (002) προτιμώμενη κατεύθυνση 

ανάπτυξης των ZnO Ρ01 και ZnO D001 δειγμάτων. Αυτή η αλλαγή στον προσανατολισμό 

θα μπορούσε να αποδοθεί στο ρόλο που παίζει η πρόσμιξη Cu στα αρχικά στάδια 

εναπόθεσης, δηλαδή στη διαδικασία πυρήνωσης η οποία ευνοεί την ανάπτυξη των (001) και 

(101) κορυφών είς βάρος της (002). 

  

6.5.2 ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ZnO:Cu ΥΜΕΝΙΩΝ 
 

ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ  ΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ: Σε αυτή την παράγραφο υπολογίζουμε τις 

παραμέτρους πλέγματος των ZnO Ρ01, ZnO D001 και ZnO D01 υμενίων,  για να 
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διερευνήσουμε περαιτέρω το αποτέλεσμα των προσμίξεων Cu στο κρυσταλλικό πλέγμα του 

ZnO. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον πίνακα 6.10.   
 

Πίνακας 6.10: Οι παράμετροι πλέγματος των ZnO Ρ01, ZnO D001 και ZnO D01 υμενίων στην 

(002) κατεύθυνση σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min 

 

 
 

 
 

Στον Πίνακα 6.10 παρατηρούμε ότι οι τιμές των παραμέτρων πλέγματος των ZnO D001 και 

ZnO D01 υμενίων  εμφανίζουν  μικρή αύξηση σε σχέση με τα ZnO Ρ01 υμένια και στους 

δυο χρόνους εναπόθεσης. Αυτή η αύξηση θα μπορούσε να οφείλεται στις αλλαγές στο 

ατομικό περιβάλλον, δηλαδή στις διαφορετικές ιοντικές ακτίνες των ατόμων Zn, Cu και O 

στα ZnO:Cu υμένια, (οι παράγοντες που επηρεάζουν την ιοντική ακτίνα των ατόμων σε ένα 

κρυσταλλικό πλέγμα είναι: 1. Ο ατομικός αριθμός και το φορτίο των ιόντων και 2. Η 

κρυσταλλική δομή). Γενικά, οι προσμίξεις διαφορετικών ατομικών ακτίνων σε σχέση με 

αυτές  των ατόμων του αρχικού πλέγματος μπορεί να τοποθετηθούν στα κενά (δηλαδή στις 

ενδιάμεσες πλεγματικές θέσεις) ή μπορεί να αντικαταστήσουν τα ιόντα του αρχικού 

πλέγματος υποδοχής. Στην περίπτωση των προσμίξεων Cu στο πλέγμα του ZnO, το ιόν του 

Zn2+ μπορεί να αντικατασταθεί  εύκολα από ιόντα Cu2+, λόγω των συγκρίσιμων ιοντικών 

ακτίνων τους (Σχήμα 6.13). Ειδικότερα, τα Zn2+ και Cu2+ κατιόντα έχουν ιοντική ακτίνα 

R(Zn2+) = 0.074 nm και R(Cu2+) = 0.057 nm αντίστοιχα, και σταθερές ηλεκτρονικές 

διαμορφώσεις: Zn2+(3d10) και Cu2+(3d9), ενώ το Cu1+ έχει ιοντική ακτίνα R(Cu1+) = 0,06 nm 

και ηλεκτρονική διαμόρφωση Cu1+(3d10). [20] 

  
 

 

 

 

 

 
Σχήμα 6.13. Οι ατομικές ακτίνες και οι κρυσταλλικές δομές του Cu και Zn. Το άτομο του Cu είναι 

μικρότερο σε σχέση με το άτομο του Zn. Τα κατιόντα έχουν γενικά μικρότερη ακτίνα από τα άτομα, ενώ 

τα ανιόντα μεγαλύτερη. Για μέταλλα που σχηματίζουν περισσότερα του ενός κατιόντα, όπως ο Cu, οι 

ιοντικές ακτίνες ελαττώνονται καθώς το φορτίο μεγαλώνει. 

 

Η μικρή αύξηση των παραμέτρων πλέγματος στον πίνακα 6.10 αποκαλύπτει ότι το ιοντικό 

μέγεθος της τετραεδρικής συντεταγμένης (tetrahedrally coordinated) του ιόντος Cu είναι 

μεγαλύτερο από εκείνο  του Zn2+. Ο λόγος της αύξησης αυτής μπορεί να οφείλεται εν μέρει 

στην ανομοιόμορφη υποκατάσταση των ιόντων Cu εντός των πλεγματικών θέσεων του Ζn, 

SAMPLES Angle (2θ°)
Reflecting 

plane (hkl)

d Spacing 

(nm)
c (A) a=b(A)

Zn-O Bond 

length (A)

Volume Unit 

Cell (A)3

 0,1 M ZnO  30 min 34,31 [002] 2,611 5,221 3,015 1,885 41,094

0,1 M ZnO 0,01 % Cu  

30 min
34,27 [002] 2,614 5,227 3,018 1,888 41,229

 0,1 M ZnO 0,1 % Cu              

30 min
34,30 [002] 2,611 5,222 3,015 1,886 41,114

SAMPLES Angle (2θ°)
Reflecting 

plane (hkl)

d Spacing 

(nm)
c (A) a=b(A)

Zn-O Bond 

length (A)

Volume Unit 

Cell (A)3

0,1 M ZnO  60 min 34,34 [002] 2,613 5,227 3,018 1,887 41,226

0,1 M ZnO 0,01 % Cu    

60 min
34,26 [002] 2,614 5,228 3,018 1,888 41,242

0,1 M ZnO 0,1 % Cu              

60 min
34,26 [002] 2,614 5,228 3,018 1,888 41,254
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δεδομένου ότι η ακτίνα του ιόντος Cu είναι, όπως είπαμε, μικρότερη από αυτή του Zn2+,[19], 

γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερους CuZn-Ο δεσμούς, και σε μικρότερες [CuZn-

Ο4] μονάδες στα ZnO:Cu υμένια.  

Η αύξηση των παραμέτρων πλέγματος θα μπορούσε πιο πιθανά να οφείλεται στην 

ενσωμάτωση του ιόντων Cu σε ενδιάμεσες θέσεις (interstitial incorporation) μέσα στη δομή 

του ZnO ή στο σχηματισμό σύνθετων ατελειών [CuZn-Ζni]
x στα ZnO:Cu υμένια. [13, 20] 

Πάντως, οι πολύ μικρές αλλαγές στην κρυσταλλική δομή που εντοπίστηκαν σε συνδυασμό 

με τα αποτελέσματα από το XRD δεδομένα υποδηλώνουν ότι η πλειοψηφία των ατόμων Cu 

πρέπει να βρίσκεται στο εξαγωνικό πλέγμα wurtzite του ZnO. Αυτό ενισχύεται και από το 

γεγονός ότι στα περισσότερα παρόμοια υλικά της ομάδας II-VI όπως το ZnO, σε μεγάλο 

βαθμό, οι δεσμοί είναι ιοντικοί (Zn2+-Ο2-), κάτι που ευνοεί την ενσωμάτωση του Cu[20].  

 

ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ: Στον πίνακα 6.11 δίνονται οι τιμές των παραμέτρων 

δομής (που υπολογίστηκαν με βάση το παράρτημα 2) των ZnO Ρ01, ZnO D001 και ZnO 

D01 υμενίων  σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min. 
 

Πίνακας 6.11: Οι τιμές των δομικών παραμέτρων των ZnO Ρ01, ZnO D001 και ZnO D01 υμενίων  

σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min αντίστοιχα. 

 

1. Μέγεθος κόκκου (grain size): Το μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών (D) στα ZnO Ρ01, 

ZnO D001 και ZnO D01 υμένια και στους δυο χρόνους εναπόθεσης εκτιμήθηκε από το 

πλήρες πλάτος στο μισό της μέγιστης έντασης (FWHM) της (002) κορυφής 

χρησιμοποιώντας την εξίσωση Scherrer. Οι τιμές που υπολογίστηκαν δίδονται στον Πίνακα 

6.11.  Στον πίνακα αυτό και ειδικότερα στο σχήμα 6.14 φαίνεται καθαρά ότι στα  δείγματα 

με προσμείξεις οι τιμές του μεγέθους  των κόκκων μειώθηκαν, ενώ  οι τιμές της πυκνότητας 

εξαρθρώσεων αυξήθηκαν, σε σχέση με τα καθαρά  δείγματα του ΖnΟ, γεγονός που δείχνει 

την επιδείνωση της κρυσταλλικότητας των υμενίων.  

Η επιδείνωση της κρυσταλλικότητας είναι αρκετά έντονη στα υμένια με το μεγαλύτερο 

ντόπινγκ δηλαδή στα ZnO D01. Η μείωση του μεγέθους των κρυσταλλιτών στα ZnO:Cu 

υμένια και στους δυο χρόνους εναπόθεσης με την αύξηση του ντόπινγκ υποδηλώνει ότι η 

πρόσμιξη Cu δημιουργεί περισσότερα και μικρότερα κέντρα σχηματισμού πυρήνων σε 

σχέση με αυτά των ZnO P01 υμενίων, τα οποία, με τη σειρά τους, αλλάζουν τη μορφολογία 

των υμενίων με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιδεινωθεί η κρυσταλλική τους δομή κυρίως στα 

υψηλότερα επίπεδα προσμίξεων, όπως διαπιστώθηκε αοπ τους F. Paraguay et. al. [21]  

 
 

 

SAMPLES Angle (2θ°)
Reflecting 

plane (hkl)

Crystalline 

Size D (nm)

Dislocation Density              

δ(nm)-2 (x10-3)

Strain ε 

(x10-3)
Stress σ (GPa) Strain η (x10-3)

 0,1 M ZnO  30 min 34,31 [002] 16,454 3,694 0,286 -0,665 7,140

0,1 M ZnO 0,01 % Cu    

30 min
34,27 [002] 16,439 3,700 0,395 -0,920 7,154

 0,1 M ZnO 0,1 % Cu              

30 min
34,30 [002] 9,191 11,837 0,302 -0,702 12,784

SAMPLES Angle (2θ°)
Reflecting 

plane (hkl)

Crystalline 

Size D (nm)

Dislocation Density              

δ(nm)-2 (x10-3)

Strain ε 

(x10-3)
Stress σ (GPa) Strain η (x10-3)

0,1 M ZnO  60 min 34,34 [002] 16,897 3,502 0,393 -0,915 6,960

0,1 M ZnO 0,01 % Cu    

60 min
34,26 [002] 15,707 4,053 0,406 -0,946 5,488

0,1 M ZnO 0,1 % Cu              

60 min
34,26 [002] 11,497 7,566 0,415 -0,967 10,232
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Σχήμα 6.14. Οι υπολογισθείσες τιμές του μεγέθους των κρυσταλλιτών και της πυκνότητας εξαρθρώσεων 

των  ZnO:P01 ZnO:D001 και ZnO:D01 υμενίων σε χρόνους εναπόθεσης 30 και 60 min. Είναι φανερό ότι  

το μέγεθος των κόκκων των υμενίων με προσμίξεις  Cu μειώνεται  σε σχέση με τα χωρίς προσμίξεις υμένια, 

ενώ η πυκνότητα εξαρθρώσεων αυξάνεται. Επομένως, το μέγεθος κόκκου και η πυκνότητα εξαρθρώσεων 

εξαρτάται από την ποσότητα των προσμίξεων στο πλέγμα του ZnO. 

 

2. Μετατόπιση κορυφής και strain-stress στα υμένια: Στον Πίνακα 6.11 βλέπουμε ότι η 

θέση της (002) κορυφής των  ZnO:D001 και ZnO:D01 υμενίων μετατοπίζεται ελαφρά προς 

μικρότερες γωνίες 2θ σε σχέση με τα ZnO:P01  και στους δυο χρόνους εναπόθεσης. Οι  

μικρές αυτές μετατοπίσεις που οφείλονται, όπως είπαμε, στις  στρεβλώσεις του πλέγματος, 

κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης και στο ντόπινγκ λόγω των προσμίξεων Cu, προκαλούν 

με τη σειρά τους παραμόρφωση εφελκυσμού στη δομή του πλέγματος. [22] Όπως έχουμε 

πει, η παραμόρφωση εφελκυσμού “ε” που προκαλείται ουσιαστικά από την επιμήκυνση της 

μοναδιαίας κυψελίδας κατά μήκος του άξονα c έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 

συμπιεστικών τάσεων (compressive stresses) κατά μήκος του (002) επιπέδου των 

υμενίων[23]. Στο σχήμα 6.15 όμως βλέπουμε ότι η εξωγενής παραμόρφωση “η” μεταξύ των 

υμενίων και του υποστρώματος αυξάνεται πολύ περισσότερο σε σχέση με την ενδογενή 

παραμόρφωση “ε” του πλέγματος.     

Σχήμα 6.15. Μεταβολή της ενδογενούς παραμόρφωσης “ε” των κρυσταλλιτών προσανατολισμένων προς 

την (002) κατεύθυνση των ZnO:P01 ZnO:D001 και ZnO:D01 υμενίων και της εξωγενούς παραμόρφωσης 

“η” μεταξύ των υμενίων και του υποστρώματος, υπό τις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης χρονικής 

διάρκειας 30 min και 60 min. Από τα διαγράμματα αυτά προκύπτει ότι, με την αύξηση των προσμίξεων 

Cu, η παραμόρφωση “ε” του πλέγματος παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, ενώ η παραμόρφωση “η” μεταξύ 

του υμενίου και του υποστρώματος αυξάνεται αρκετά.    
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Αυτή η συμπεριφορά δείχνει με σαφήνεια ότι οι προσμίξεις Cu τροποποιούν τα αρχικά 

στάδια σχηματισμού των πυρήνων σε σχέση με αυτά των καθαρών (δηλαδή ουσιαστικά 

τροποποιεί τις διατάξεις των ατόμων ως προς το υπόστρωμα), γεγονός που οδηγεί στη 

μετέπειτα τροποποίηση τόσο του προτιμώμενου προσανατολισμού, όσο και στο μέγεθος 

των κόκκων των ZnO:D001 και ZnO:D01 υμενίων σε σχέση με τα ZnO:P01. Οι 

τροποποιήσεις που προκαλεί το υψηλότερο ντόπινγκ Cu στο πλέγμα του ZnO ενδεχομένως 

να έχει σχέση με το  ότι ο μεταλλικός Cu κρυσταλλώνεται στο FCC πλέγμα, ενώ το ZnO 

στο HCP πλέγμα (Σχήμα 6.13). Αν και τα FCC και HCP πλέγματα έχουν τον ίδιο συντελεστή 

ατομικής πληρώτητας (0,74), εντούτοις η διάταξη των ατόμων στο χώρο είναι διαφορετική 

(το FCC είναι ΑΒΑΒΑ… ενώ το HCP είναι ΑΒCABC… βλέπε παράγραφο 1.2), οπότε αυτό 

θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιες τροποποιήσεις στο πλέγμα του ZnO 

 

6.5.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΑ  ZnO:Cu ΥΜΕΝΙΑ  

 

Τα XRD διαγράμματα δείχνουν ότι η ένταση της (100) κορυφής είναι πολύ μικρότερη από 

εκείνη  (101) στα καθαρά υμένια. Ωστόσο, η (100) κορυφή είναι πιο ευαίσθητη στην 

παρουσία προσμίξεων Cu, αφού στη συγκέντρωση 0,1 at. % Cu η κορυφή αυτή ενισχύεται 

σημαντικά, σε σχέση με την (101), (η τελευταία εμφανίζεται ενισχυμένη μόνο στα καθαρά 

υμένια συγκέντρωσης 0,3Μ, 0,8Μ και 1Μ με χρόνο εναπόθεσης 30 min). Τα αποτελέσματα 

αυτά δείχνουν ότι η (100) κορυφή θα μπορούσε να είναι ένα «δακτυλικό αποτύπωμα» του 

τρόπου ενσωμάτωσης του χαλκού στο πλέγμα του ZnO. Στο σχήμα 6.11 παρατηρούμε 

επίσης ότι με την αύξηση της συγκέντρωσης Cu στο πρόδρομο διάλυμα, η ένταση της (002) 

κορυφής του ΖnΟ μειώνεται, ενώ στον πίνακα 6.10 βλέπουμε τη θέση της 2θ να 

μετατοπίζεται προς μικρότερες τιμές.  

Επομένως, σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι, στις 

επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης, τα ιόντα Cu αντικαθιστούν κατά κύριο λόγο ιόντα Ζn 

στο εξαγωνικό πλέγμα του ZnO. Ο μηχανισμός των προσμίξεων Cu στα ZnO:Cu υμένια  

μπορεί λοιπόν να περιγραφεί θεωρώντας ότι το πλέγμα του ZnO λειτουργεί ως πλέγμα 

υποδοχής (host lattice) ιόντων Cu2+  και Cu1+,  τα οποία αντικαθιστούν ιόντα Zn2+ στις 

πλεγματικές τους θέσεις.  Η ύπαρξη ωστόσο μονοσθενούς ή δισθενούς χαλκού (Cu1+ ή Cu2+) 

στο πλέγμα των υμενίων του ZnO επηρεάζει την ηλεκτρική τους συμπεριφορά (αν στο 

πλέγμα των υμενίων έχει ενσωματωθεί  μονοσθενής χαλκός (Cu1+), τότε η  αγωγιμότητα 

τους θα αυξηθεί). Επομένως, από τις ηλεκτρικές μετρήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο 

επόμενο κεφάλαιο θα φανεί πιο είναι το σθένος του χαλκού που έχει ενσωματωθεί στο 

πλέγμα των ZnO:Cu υμενίων.    
Σε προηγούμενες παραγράφους είδαμε ότι η επιφανειακή πυκνότητα ενέργειας του (002) 

προσανατολισμού είναι  μικρότερη στην εξαγωνική δομή του ZnO. Επομένως, δεδομένου 

ότι οι κόκκοι προτιμούν να αναπτύσσονται προς κρυσταλλογραφικές κατευθύνσεις με τη 

χαμηλότερη επιφανειακή ενέργεια, οι περισσότεροι από αυτούς θα τείνουν να 

προσανατολιστούν προς την (002) κατεύθυνση, καθώς η διαδικασία ανάπτυξης του υμενίου 

προχωρά. Έτσι η διακύμανση του προτιμώμενου προσανατολισμού στα ZnO:Cu υμένια 

μπορεί να εξηγηθεί προφανώς με όρους αύξησης της επιφανειακής πυκνότητας ενέργειας 

πάνω από ένα ορισμένο ποσοστό προσμίξεων Cu. Με άλλα λόγια, το ποσό των προσμίξεων 

τροποποιεί την διαδικασία (το μηχανισμό) ανάπτυξης των υμενίων και, κατά συνέπεια, τη 

μικροδομή τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, οι αρχικοί πυρήνες με διαφορετικούς 

προσανατολισμούς, είναι σε θέση να αυξηθούν με την αύξηση των προσμίξεων Cu σε 

ποσοστό ανώτερο του 0,1 at. %, υπό τις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης. [24] 

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω μπορούμε τώρα να περιγράψουμε τον μηχανισμό 

ανάπτυξης των ZnO:Cu υμενίων. Καταρχήν, η αύξηση της (002) XRD  κορυφής των 

ZnO:D001 σε σχέση με τα ZnO:P01 μπορεί να γίνει κατανοητή, αν ληφθεί υπόψη το  
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μοντέλο της «επιβίωσης του ταχύτερου» (“survival of the fastest”) που προτάθηκε από τον 

Van der Drift[14]. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, κατά τα αρχικά στάδια εναπόθεσης έχουμε 

τη δημιουργία νέων κέντρων πυρηνοποίησης (nucleations), λόγω της προσμίξεως των 

ατόμων Cu, με διάφορους προσανατολισμούς. Ο κάθε πυρήνας «ανταγωνίζεται» τους 

υπόλοιπους στην ανάπτυξη, αλλά μόνο οι πυρήνες που έχουν τον ταχύτερο ρυθμό 

ανάπτυξης μπορούν να επιβιώσουν, δηλαδή ο προσανατολισμός κατά μήκος του άξονα c 

επιτυγχάνεται. [14, 18, 25]. Η επακόλουθη μείωση των εντάσεων της (002) κορυφής στη 

μεγαλύτερη συγκέντρωση των προσμίξεων (0,1 at. %) που παρατηρείται στα ZnO:D01 

υμένια μπορεί να αποδοθεί σε δύο παράγοντες: Πρώτον, στον κορεσμό των νεότερων 

κέντρων πυρήνωσης, κατά τα πρώτα στάδια εναπόθεσης και δεύτερον, λόγω της αλλαγής 

της ενέργειας απορρόφησης κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, και της φυσικο-χημικής 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των πρόσθετων ατόμων (ad-atoms) και του υμενίου.[14, 18, 21, 25] 

Γενικά, είναι γνωστό ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις προϊόντων πυρόλυσης ή / και τα υψηλά 

επίπεδα προσμίξεων στα υμένια εμποδίζουν την ανάπτυξη των κόκκων προς την (002) 

κατεύθυνση. Στην περίπτωση των ZnO:Cu το αυξημένο ντόπινγκ ιόντων Cu έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση του λόγου Ζn/O. Αυτό προκαλεί ενδεχομένως μια αύξηση των 

ατελειών οξυγόνου στο πλέγμα του ΖnΟ, γεγονός που αναμένεται να ευνοήσει την 

κατασκευή Cu-O σύμπλοκων, τα οποία όμως δεν εμφανίζονται στα XRD διαγράμματα λόγω 

ίσως της μικρής ποσότητας των προσμίξεων Cu. [20]   

 

6.6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ   

 

Η μορφολογία της επιφάνειας ή διαφορετικά η επιφανειακή υφή (surface texture) των 

λεπτών υμενίων εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την τεχνική εναπόθεσης που έχει επιλεγεί. 

Επίσης εξαρτάται και από τις επιλεγμένες παραμέτρους ανάπτυξης της εκάστοτε τεχνικής, 

όπως για παράδειγμα στη μέθοδο SP, τη συγκέντρωση ή/και το pΗ του πρόδρομου 

διαλύματος, τη θερμοκρασία του υποστρώματος κλπ.  Σε αυτό το μέρος της εργασίας θα 

εξετάσουμε  πώς οι επιλεγμένες παράμετροι εναπόθεσης, δηλαδή η συγκέντρωση του 

πρόδρομου διαλύματος, ο χρόνος εναπόθεσης και οι προσμίξεις Cu, επηρεάζουν την 

επιφανειακή μορφολογία των ΖnΟ και ΖnΟ:Cu υμενίων.  

Θα ξεκινήσουμε παρατηρώντας ότι τα δείγματα του καθαρού ZnO που παρασκευάστηκαν 

σε αυτήν την εργασία ήταν κατά κύριο λόγο λευκά και ημιδιαφανή στο μάτι, και άρα δεν 

ήταν δύσκολο να διακριθούν από το γυάλινο υπόστρωμα. Οι πολύ μικρές κηλίδες που 

μπορούν επίσης να διακριθούν πάνω στα υμένια (κυρίως σε αυτά μεγαλύτερης 

συγκέντρωσης) είναι πολυκρυσταλλίτες (polycrystals) με διαστάσεις μερικών μm περίπου, 

ή λιγότερο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που μπορούμε να δούμε στην επιφάνεια σχεδόν όλων 

των δειγμάτων είναι μια ελαφριά πορώδης υφή, η οποία έχει διακυμάνσεις από δείγμα σε 

δείγμα. Όσον αφορά στα υμένια του ZnO με προσμίξεις χαλκού (ΖnΟ:Cu), εκείνα των 30 

min χρόνου εναπόθεσης με ποσοστό πρόσμιξης 0,01 % .at ήταν σχεδόν διαφανή ενώ τα 

αντίστοιχα τους σε πρόσμιξη των 60 min είχαν ένα ελαφρύ κιτρινωπό χρώμα. Τα φιλμ με 

ποσοστό πρόσμιξης 0,1 % .at στα 30 min χρόνου εναπόθεσης είχαν ένα καφετί χρώμα, ενώ 

αυτά των 60 min είχαν ένα πιο έντονο καφετί χρώμα σε σχέση με τα αντίστοιχα τους των 

30 min.  

Προκειμένου να μελετηθεί περαιτέρω η επίδραση των παραμέτρων εναπόθεσης στην 

μορφολογία της επιφανείας των δειγμάτων ΖnΟ και ΖnΟ:Cu χρησιμοποιήθηκε ένα 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM JEOL μοντέλο JSM-700F) εξοπλισμένο με ένα 

αναλυτή διασποράς ενέργειας ακτίνων Χ (EDX) που λειτουργεί σε τάσεις που κυμαίνονται 

από 10 έως 30 kV. Όλα τα δείγματα, πριν πάνε στο μικροσκόπιο, επικαλύφθηκαν με ένα 

πολύ λεπτό αγώγιμο στρώμα χρυσού (περίπου 100Å) χρησιμοποιώντας την εξάτμιση υπό 

κενό καθοδικής διασκόρπισης, τεχνική για να αποφευχθεί η φόρτιση των δειγμάτων.  
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6.6.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ 

ΥΜΕΝΙΩΝ TOY ZnO  
 

Το Σχήμα 6.16 δείχνει τις εικόνες SEM των καθαρών υμενίων του ΖnΟ με διαφορετικές 

συγκεντρώσεις του πρόδρομου διαλύματος υπό τις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης 

χρονικής διάρκειας 30 mιn (μεγέθυνσης x600, x30.000) και 60 min (μεγέθυνσης x600, 

x15.000). Οι εικόνες με χαμηλή μεγέθυνση (Σχήμα 6.16A και 6.16C) δείχνουν μια σχετικά 

πυκνή συμπαγής και συνεχή επιφανειακή μορφολογία χωρίς ρωγμές. Επίσης, εμφανίζονται 

προεξοχές, ή/και οπές αλλά και διάφοροι σχηματισμοί με μορφή στάμπας. Η 

παρατηρούμενη μορφολογία της επιφάνειας είναι το μείζον μειονέκτημα στα δείγματα που 

εναποτίθενται με τη SP μέθοδο και άρα ήταν αναμενόμενη[18] 

Α 
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ΣΧ. 6.16. Εικόνες SEM των καθαρών υμενίων του ZnO με διαφορετικές συγκεντρώσεις σε χρόνο 

εναπόθεσης 30 min και 60 min. Στις εικόνες A, C παρατηρούμε ότι η μορφολογία των επιφανειών δεν είναι 

ομοιόμορφη (εμφανίζονται προεξοχές, ή/και οπές αλλά και διάφοροι σχηματισμοί με μορφή στάμπας). Στις 

εικόνες B, D βλέπουμε σωματίδια με στρογγυλό σχήμα, ενώ τα όρια τους είναι σαφή και διακριτά. Αυτό 

σημαίνει ότι ο τρόπος ανάπτυξης των κόκκων του ZnO είναι κυρίως ο κάθετος προς την επιφάνεια του 

υποστρώματος.  

D 
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Στις εικόνες υψηλής ανάλυσης (σχήματα. 6.16B και 6.16D) φαίνονται οι επιφάνειες των 

δειγμάτων να έχουν, γενικά, παρόμοια μορφολογία: αποτελούνται από μικρά σχεδόν 

σφαιρικά σωματίδια (spherical grains) διαφόρων μεγεθών της τάξης των νανομέτρων, τα 

οποία κατανέμονται με μη ομοιόμορφο τρόπο σε όλη την επιφάνεια, ενώ σε αρκετές 

περιπτώσεις εμφανίζονται να είναι σε μια πυκνή και συμπαγή συγκέντρωση (συνάθροιση). 

Με άλλα λόγια, η επιφάνεια όλων των δειγμάτων, υπό τις επιλεγμένες συνθήκες 

εναπόθεσης, φαίνεται να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από πορώδη (κοκκώδη) δομή με  τυχαία 

κατανομή σωματιδίων, ή/και συσσωματώματα σωματιδίων, ενώ τα όρια μεταξύ τους είναι 

εν γένει  διαφορετικά.  

Να σημειωθεί εδώ ότι σε όλες τις εικόνες SEM του σχήματος 6.16 εμφανίζονται λευκές και 

υπόλευκες περιοχές, καθώς και  σκούρες περιοχές. Αυτός ο συνδυασμός άσπρου-μαύρου 

μας δίνει μια προσεγγιστική εκτίμηση ως προς την κλίμακα τραχύτητας της επιφάνειας των 

δειγμάτων. Ειδικότερα, όσο πιο έντονη είναι η διαφορά μεταξύ του άσπρου-μαύρου στις 

εικόνες SEM των υμενίων τόσο υψηλότερη αναμένεται να είναι η τραχύτητα της επιφάνειάς 

τους. Τα μέσα μεγέθη των κατά προσέγγιση 

σφαιρικών σωματιδίων για όλα τα δείγματα του 

ZnO δίνονται στον πίνακα 6.12. Από τον πίνακα 

αυτό μπορεί να φανεί ότι τα μεγέθη των 

σωματιδίων  δεν έχουν μεγάλες διαφορές, καθώς η 

συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος 

αυξάνεται, (είναι χοντρικά μεταξύ 50-300 nm στα 

δείγματα των 30 min και  μεταξύ 50-400 nm στα 

δείγματα των 60 min).  

Οι μέσες διάμετροι όμως των κρυσταλλιτών που 

υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τον τύπο του 

Scherrer, ήταν όλες αισθητά μικρότερες από τις 

διαστάσεις των σωματιδίων που παρατηρήθηκαν στις εικόνες SEM. Επίσης, ενώ οι 

υπολογισμοί με τον τύπο Scherrer έδειξαν, γενικά, μία αύξηση στο μέγεθος των κόκκων με 

την αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος, οι εικόνες SEM δεν εμφάνισαν 

κάποια αξιόλογη μεταβολή στο μέγεθος των σωματιδίων. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

παραπάνω αποκλίσεις και το γεγονός ότι η ανάλυση SEM σε κάθε υμένιο αποκάλυψε 

σχηματισμούς σωματιδίων με διάφορα (κατά προσέγγιση σφαιρικά) σχήματα διαφορετικών 

μεγεθών, φαίνεται σκόπιμο να θεωρήσουμε ότι τα σωματίδια αυτά είναι, στην 

πραγματικότητα, συσσωματώματα κόκκων, δηλαδή μια ομαδοποίηση (ή συνάθροιση) 

προσανατολισμένων κρυσταλλιτών τα οποία δημιουργούν την εμφανιζόμενη υφή (ή 

διαμόρφωση) της επιφάνειας στις εικόνες SEM των δειγμάτων[26].  

 

Επιφανειακή Μορφολογία σε σχέση με τη συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος: Οι 

εικόνες SEM στο Σχήμα 6.16 δείχνουν ότι η μορφολογία της επιφάνειας των υμενίων σε 

χρόνο εναπόθεσης 30 min και 60 min εξαρτάται, γενικά, από τη συγκέντρωση του 

πρόδρομου διαλύματος. Πιο συγκεκριμένα, όπως μπορεί να παρατηρηθεί στις εικόνες 

χαμηλής μεγέθυνσης των δειγμάτων με χρόνο εναπόθεσης 30 min (σχήμα 6.16Α), τα υμένια 

με συγκέντρωση 0,1Μ, 0,3Μ και 0,4Μ εμφανίζουν μια πιο ομοιόμορφη επιφάνεια σε σχέση 

με αυτά συγκέντρωσης 0,2Μ 0,8Μ και 1Μ. Στις εικόνες μεγαλύτερης μεγέθυνσης, τα υμένια 

0,1Μ 0,3Μ και 0,4Μ εμφανίζονται να έχουν μια κατανομή σωματιδίων τοποθετημένων σε  

πιο πυκνή και συμπαγή διάταξη (τα όρια μεταξύ των σωματιδίων είναι μικρότερα, ενώ η 

αντίθεση άσπρου-μαύρου είναι πιο ήπια) σε σχέση με εκείνα συγκέντρωσης 0,2Μ, 0,8Μ και 

1Μ. Επομένως, η μεγαλύτερη ανομοιογένεια στην επιφανειακή μορφολογία, και άρα η 

μεγαλύτερη κατ’ αυτόν τον τρόπο, εκτιμώμενη τραχύτητα εμφανίζεται στα 0,2Μ ,0,8Μ και 

1Μ υμένια. Επίσης, από τις εικόνες SEM παρατηρούμε ότι στα 0,2Μ, 0,8Μ και 1Μ ο 

Πίνακας 6.12. Τα μέσα μεγέθη των 

σφαιρικών σωματιδίων για όλα τα 

δείγματα του ZnO σε χρόνους εναπόθεσης 

30 min και 60 min. 

 Undoped ZnO Samples 30 min 60 min

0,1M ZnO 50-150 100-400

0,2M ZnO 50-300 50-300

0,3M ZnO 50-200 50-400

0,4M ZnO 50-300 50-300

0,8M ZnO 50-300 50-400

1M ZnO 50-300 50-400

Crystalline Size D (nm)
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σχηματισμός των σφαιρικών/ελλειπτικών σωματιδίων είναι πιο δυσδιάκριτος σε σχέση με 

τα υπόλοιπα (εμφανίζονται κυρίως συσσωματώματα διαφόρων μεγεθών και σχημάτων). Η 

εικόνα αυτή ενδεχομένως να έχει σχέση και με το γεγονός ότι στα υμένια αυτά, σύμφωνα 

με τα XRD διαγράμματα, εμφανίζονται δυο κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις, η (101) και η 

(002).   

 

Όσον αφορά στη μορφολογία της επιφάνειας των υμενίων σε χρόνο εναπόθεσης 60 min,  

στις εικόνες χαμηλής μεγέθυνσης αυτό που έχει  συγκέντρωση 0,1Μ εμφανίζει μια συμπαγή 

επιφάνεια με πολλές στάμπες και πολλά σωματίδια διαφόρων μεγεθών διασκορπισμένα σε 

όλη την επιφάνεια. Τα υμένια με συγκέντρωση 0,2Μ, 0,8Μ και 1Μ εμφανίζουν μεταξύ τους 

μια παρόμοια επιφανειακή μορφολογία με πολλές οπές και στάμπες διαφόρων μεγεθών, ενώ 

τέλος,  τα εκείνα με συγκέντρωση 0,3Μ και 0,4Μ εμφανίζουν την πιο ομοιόμορφη επιφάνεια 

σε σχέση με τα υπόλοιπα. Στις εικόνες μεγαλύτερης μεγέθυνσης παρατηρούμε ότι στην 

επιφανειακή μορφολογία  όλων των υμενίων (μακριά από οπές ή σχηματισμούς στάμπας) 

κυριαρχεί μια μη ομοιόμορφη διασπορά  σφαιρικών, κατά προσέγγιση, σωματιδίων 

διαφόρων μεγεθών. Σε όλα τα υμένια ο σχηματισμός των σωματιδίων αυτών είναι αρκετά 

ευδιάκριτος (τα όρια των σωματιδίων είναι σαφή και το σχήμα τους σχεδόν σφαιρικό). 

Αυτό, ενδεχομένως να έχει σχέση και με το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα XRD δεδομένα, τα 

υμένια με χρόνο εναπόθεσης 60 min εμφανίζουν μια κύρια κρυσταλλογραφική διεύθυνση, 

τη (002)[27]. 

Συγκρίνοντας τώρα τα υμένια της ίδιας συγκέντρωσης σε διαφορετικό χρόνο εναπόθεσης 

θα δούμε ότι δεν υπάρχουν μεταξύ τους μεγάλες διαφοροποιήσεις στην επιφανειακή 

μορφολογία (πέρα από αυτές που ήδη αναφέρθηκαν παραπάνω). Είναι, επομένως, φανερό 

ότι ο χρόνος εναπόθεσης δεν παίζει σημαντικό ρόλο στην επιφανειακή μορφολογία των 

υμενίων, φαίνεται όμως να αυξάνει την πυκνότητα επιφανειακής επικάληψης.       

 
Επίδραση των παραμέτρων ανάπτυξης στην μορφολογία της επιφάνειας: Οι εικόνες SEM 

μικρής μεγέθυνσης όλων των υμενίων, υπό τις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης χρονικής 

διάρκειας 30 min και 60 min έδειξαν μια επιφανειακή μορφολογία με αρκετές 

ανομοιογένειες, ενώ εκείνες μεγαλύτερης μεγέθυνσης έδειξαν οι επιφάνειες να 

αποτελούνται από σωματίδια με σχεδόν σφαιρικό σχήμα. Η μορφολογία αυτή των υμενίων 

μπορεί να συσχετιστεί με το μηχανισμό και τον έλεγχο των επιλεγμένων παραμέτρων 

ανάπτυξης της εκάστοτε τεχνικής εναπόθεσης, και συγκεκριμένα, σε αυτή την εργασία, της 

spray pyrolysis. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της πυρολυτικής αποσύνθεσης του 

πρόδρομου διαλύματος πάνω στο θερμαινόμενο γυάλινο υπόστρωμα, συμμετέχουν 

διάφορες ατομικές διαδικασίες αναδιάταξης, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη δομή του 

πλέγματος, και κατ’ επέκταση για τις επιφανειακές μορφολογίες των υμενίων, (η 

οποία,σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες,  έχει σχέση με τη δομή του πλέγματος και τις 

ατέλειες που δημιουργούνται σε αυτό από τις χημικές αντιδράσεις και την επακόλουθη 

ανάπτυξη πυρήνων πάνω στο υπόστρωμα, κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης).  

 

Με βάση τα παραπάνω, οι διάφοροι σχηματισμοί κρατήρων, ή/και μορφές στάμπας 

διαφόρων μεγεθών που εμφανίζονται στις επιφάνειες των υμενίων του ΖnΟ θα μπορούσαν 

να οφείλονται στα διαφορετικά μεγέθη και στις διαφορετικές ταχύτητες των σταγονιδίων 

του πρόδρομου διαλύματος που φθάνουν στο υπόστρωμα, στην επακόλουθη διάσπασή τους 

σε στερεά νανοσωματίδια ορισμένης μορφολογίας, στο σχηματισμό μικροσκοπικών 

φυσαλίδων ή/και στην πιθανή εξάτμιση των προϊόντων (των αερίων) της αντίδρασης που 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εναπόθεσης των υμενίων [13, 28],  

Ο σχηματισμός των μικρών σταγονιδίων και η επακόλουθη διάσπασή τους, είναι κατά κύριο 

λόγο συνάρτηση του τύπου του πρόδρομου διαλύματος και της θερμοκρασίας εναπόθεσης. 
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Επίδραση της θερμοκρασίας του υποστρώματος: Η θερμοκρασία του υποστρώματος 

παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιφανειακή μορφολογία των υμενίων, δεδομένου ότι η 

κινητική των αντιδράσεων ή η χημική κινητική (Chemical kinetics) ελέγχει τη διαδικασία 

ανάπτυξής τους. Τα υμένια που εναποτίθενται στην κρίσιμη θερμοκρασία Tc=180 °C έχουν 

μια άμορφη φάση σαν μοτίβο με κανένα προτιμητέο προσανατολισμό. Αυτά που 

αναπτύσσονται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από  200 °C εμφανίζουν συνήθως μια  σχετικά 

χαμηλή (002) κορυφή, δηλαδή είναι προσανατολισμένα κατά μήκος του καθέτου προς την 

επιφάνεια του υποστρώματος άξονα c, κάτι που επιβεβαιώνεται σε αυτή την εργασία. Η 

εμφάνιση μιας σχετικά χαμηλής (002) κορυφής περίθλασης αποδίδεται στη χαμηλή ατομική 

κινητικότητα, η οποία περιορίζει την ανάπτυξη των κρυσταλλιτών κατά τη διάρκεια της 

εναπόθεσης. Αντίθετα, σε υψηλή θερμοκρασία υποστρώματος (≥ 350 oC) υπάρχει αρκετή 

θερμική ενέργεια, την οποία προμηθεύονται τα άτομα επί του υποστρώματος, γεγονός που 

αυξάνει την κινητικότητά τους στην επιφάνεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια αυξημένη 

ένταση κορυφής στο (002) προσανατολισμένο επίπεδο.[16] 

Στην επιλεγμένη  σε αυτή την εργασία θερμοκρασία υποστρώματος (350 οC) το μεγαλύτερο 

ποσοστό του διαλύτη εξατμίζεται πριν τα σταγονίδια φτάσουν στο υπόστρωμα, οπότε μόνο 

το στερεό (συμπυκνωμένο) πρόδρομο διάλυμα με μορφή μικρών κόκκων φθάνει σε αυτό, 

όπου λαμβάνει χώρα η αποσύνθεση (στην θερμοκρασία αυτή του υποστρώματος, η 

αποσύνθεση των μικρότερων σταγονιδίων του νιτρικού ψευδάργυρου συμβαίνει στην αέρια 

φάση, οπότε μόνο ένας πορώδης, κοίλος φλοιός των αρχικών μικρών σταγονιδίων φθάνει 

στην επιφάνεια).[29]  

 

Επίδραση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος: Είναι γνωστό ότι η χρήση 

νιτρικού διαλύματος ως πρόδρομου, στην SP μέθοδο οδηγεί σε μια μη-ομοιόμορφη 

επιφανειακή μορφολογία. Ειδικότερα, λόγω της υψηλής ενθαλπίας διάσπασης του 

(ZnΝΟ3)2, τα σταγονίδια είναι εύκολο να διαχωριστούν και άρα ο σχηματισμός των 

πυρήνων απαιτεί λιγότερη ενέργεια. Λόγω επίσης της χαμηλής επιφανειακής τάσης του 

(ZnΝΟ3)2, ευνοείται η εξάπλωση των σταγονιδίων πάνω στο υπόστρωμα, γεγονός που 

οδηγεί σε περισσότερες περιοχές πυρήνωσης. Έτσι, πιο ανάγλυφα ή κοκκώδη υμένια με 

πολλές στάμπες μπορούν να σχηματιστούν. Τέλος, λόγω της μεγάλης ειδικής επιφανειακής 

ενέργειας, και των συνθηκών εναπόθεσης, μερικά νανοσωματίδια έχουν μεγαλύτερη τάση 

να σχηματίσουν συμπλέγματα οδηγώντας έτσι στη δημιουργία μεγαλύτερων 

συσσωματωμάτων στην επιφάνεια των υμενίων κατά την διαδικασία της ανάπτυξής τους.  

 

Όταν τώρα η  συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος αυξάνεται, τότε ο αριθμός των 

πυρήνων που αναπτύσσονται, στα πρώτα στάδια ανάπτυξης, πάνω σε όλη την επιφάνεια του 

υποστρώματος θα αυξηθεί λόγω της μεγαλύτερης μεταφοράς ενεργούς μάζας προς το 

υπόστρωμα[30], (υποθέτουμε ότι η αύξηση της συγκέντρωσης επιταχύνει την αντίδραση 

αποσύνθεσης του πρόδρομου διαλύματος, γεγονός που οδηγεί στην ταχύτερη ανάπτυξη των 

πυρήνων στο υμένιο). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των 

κόκκων κατά την διάρκεια της εναπόθεσης. Η γρήγορη ανάπτυξη των κόκκων, κυρίως προς 

ορισμένες κατευθύνσεις, αλλά επίσης και των γεγονότων της συγχώνευσης και της 

ομαδοποίησής τους κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης προκαλεί την αύξηση των σωματιδίων 

που περιέχουν κρυσταλλίτες προσανατολισμένους προς ορισμένες κατευθύνσεις, και άρα 

την αύξηση της τραχύτητας των υμενίων. Η παραπάνω διαδικασία εξηγεί γιατί στις 

υψηλότερες συγκεντρώσεις, η τραχύτητα των υμενίων είναι εντονότερη, όπως 

αποκαλύπτεται στις εικόνες SEM.  

Η αυξημένη τραχύτητα της επιφάνειας στο χαμηλής συγκέντρωσης υμένιο 0,2Μ μπορεί να 

οφείλεται, αφενός στο μεγάλο μήκος διάχυσης των αντιδρώντων που προσροφώνται στην 

επιφάνεια του υποστρώματος (σε χαμηλή συγκέντρωση των προδρόμων ουσιών και σε 
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αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, τα άτομα που προστίθενται (adatoms) διαθέτουν υψηλή 

κινητικότητα πάνω στην επιφάνεια), και αφετέρου στον γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης του 

υμενίου που εμφανίζεται σε αυτή τη συγκέντρωση (το πάχος αυτού του υμενίου είναι το 

μεγαλύτερο από όλα τα υπόλοιπα σε χρόνο εναπόθεσης 30 min) [30]. Επίσης, το XRD 

διάγραμμα του δείγματος αυτού εμφανίζει την ισχυρότερη κορυφή  ανάκλασης από το (002) 

επίπεδο, δηλαδή την καλύτερη  υφή  κατά μήκος του άξονα c, σε σχέση με τα υπόλοιπα 

δείγματα των 30 min. Γενικά, η ένταση της (002) κορυφής περίθλασης στο XRD διάγραμμα 

ενός υμενίου  έχει σχέση με την πυκνότητα κάλυψης των κόκκων και των σφαιρικών 

σωματιδίων που αναπτύχθηκαν σε αυτό κατά την διάρκειά της εναπόθεσης. Μια υψηλότερη 

πυκνότητα κρυσταλλιτών στο δείγμα, οδηγεί επομένως σε υψηλότερη ένταση στα XRD 

διαγράμματα[31]. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η ισχυρή προτιμώμενη ανάπτυξη κατά 

μήκος του c-άξονα, σε συνδυασμό με το αυξημένο πάχος του υμενίου έχει ως αποτέλεσμα 

τη δημιουργία σωματιδίων με επιμήκεις πόρους μεταξύ τους, δηλαδή σε μια πιο τραχιά 

επιφάνεια, συμφώνα με τις εικόνες SEM.  

 

Περιγραφή του πιθανού μηχανισμού ανάπτυξης: Η κατανομή των κατά προσέγγιση 

σφαιρικών σωματιδίων, το διαφορετικό μέγεθός τους, καθώς και τα διαφορετικά όρια 

μεταξύ τους, υποδηλώνουν συγκεκριμένο μηχανισμό σχηματισμού πυρήνων, και άρα μη 

τυχαία προσανατολισμένων κόκκων (δηλαδή η ανάπτυξη των κόκκων δεν  είναι 

ισοτροπική), γεγονός το οποίο οδηγεί στην τραχιά επιφανειακή όψη των υμενίων που 

παρατηρήθηκε στις εικόνες SEM[26]. Με βάση τα όσα ειπώθηκαν παραπάνω, ο μηχανισμός 

επιφανειακής μορφολογίας των υμενίων μπορεί να εξηγηθεί ως εξής: Στα αρχικά στάδια 

εναπόθεσής τους  έχουμε το σχηματισμό ενός σχετικά μικρού αριθμού πυρήνων του ZnO,   

οι οποίοι δημιουργούνται από μια ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ των σταγονιδίων και του 

υποστρώματος (κατά αρχικά στάδια εναπόθεσης, μεμονωμένα σωματίδια ZnO βρίσκουν τις 

θέσεις τους επί του υποστρώματος πιθανότατα με διάφορους τρόπους οι οποίοι 

συζητήθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους[08]). Με άλλα λόγια, μια προσανατολισμένη 

συσσώρευση σωματιδίων του ZnO ξεκινά σε πολλαπλές θέσεις επί του υποστρώματος. 

Επιπλέον, σε ορισμένες θέσεις μπορεί να δημιουργηθούν δομικές ατέλειες (κενές 

πλεγματικές θέσεις, εξαρθρώσεις, κλπ.). Σε  μεγαλύτερους χρόνους εναπόθεσης ξεκινάει η  

συσσώρευση των πυρήνων και η μετέπειτα δημιουργία των κόκκων του ZnO (δηλαδή των 

περιοχών που αποτελούνται από νανοκρυσταλλίτες που έχουν προτιμώμενο 

προσανατολισμό[08]). Κατά το διάστημα αυτό, επίσης οι κόκκοι του ΖnΟ συντήκονται ο 

ένας πάνω στον άλλο (μπορεί δηλαδή να συμβεί συνάθροιση κρυσταλλιτών που μοιράζονται 

κάποιο κοινό προσανατολισμό), γεγονός που οδηγεί στην μεγαλύτερη αύξηση της 

τραχύτητας του υμενίου. Από τα XRD δεδομένα, επιβεβαιώνεται ότι η υφή των υμενίων 

κατά μήκος του άξονα c υπό τις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης, είναι κυρίαρχη, γεγονός 

που σημαίνει  ότι οι περισσότεροι πυρήνες ήταν προσανατολισμένοι κατά μήκος του άξονα 

c. Η παραπάνω διαδικασία είναι σε συμφωνία με την έννοια της ομαδοποίησης των 

σωματιδίων [2000Ban], η οποία περιγράφει την αυτο-συναρμολόγηση των  πρωτογενών 

σωματιδίων σε συσσωμάτωση και την επακόλουθη εσωτερική αναδιάρθρωσή τους, η οποία 

οδηγεί σε μια κρυσταλλογραφικώς συνεχή και οργανωμένη δομή[08] με σφαιρικά 

συσσωματώματα κόκκων, τα οποία εμφανίζονται στις εικόνες SEM των δειγμάτων. Οι 

σχηματισμοί αυτοί συσσωματωμάτων οδηγούν γενικά σε μια συμπαγή και μη τυχαία 

προσανατολισμένη δομή. [16] 
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6.6.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ZnO:Cu 

ΥΜΕΝΙΩΝ 

 

Σε αυτή την παράγραφο θα εξετάσουμε πως η ενσωμάτωση των προσμίξεων Cu στα λεπτά 

υμένια του ZnO επηρεάζει την μορφολογία της επιφάνειάς τους. Το Σχήμα 6.17 δείχνει τις 

εικόνες SEM των ZnO P01, ZnO D001, ZnO D01 σε χρόνους εναπόθεσης 30 min (x600 

x4000 x30.000) και 60 min (x600 x4000 x10.000), αντίστοιχα.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ZnO 0.1M 30 min ZnO:Cu 0.01at% 30 min 

 
ZnO:Cu 0.1at% 30 min 

ZnO:Cu 0.01at% 30 min 

 
ZnO 0.1M 30 min ZnO:Cu 0.1at% 30 min 

ZnO 0.1M 30 min ZnO:Cu 0.01at% 30 min 

 
ZnO:Cu 0.1at% 30 min 
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Σχήμα 6.17. Οι εικόνες SEM της επιφανειακής μορφολογίας των ZnO Ρ01 ZnO D001 και ZnO D01 

δειγμάτων σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min. Όπως μπορεί να φανεί από τις εικόνες SEM, υπάρχει 

μια αισθητή αλλαγή στη μορφολογία της επιφάνειας των ZnO:Cu υμενίων σε σχέση με αυτήν των καθαρών 

ZnO, αφού η επιφανειακή υφή των ZnO:Cu φαίνεται να είναι σχετικά καλύτερη και πιο ομαλή από ό, τι 

στα καθαρά ZnO.   

 

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι γενικά ο τύπος και η συγκέντρωση των ατόμων 

προσμίξεως επηρεάζουν έντονα την επιφανειακή μορφολογία των υμενίων, κάτι που 

επαληθεύεται σε αυτή την εργασία. Πιο συγκεκριμένα, στις εικόνες SEM χαμηλής 

μεγέθυνσης του σχήματος 6.17  βλέπουμε ότι τα ZnO:Cu υμένια εμφανίζουν γενικά 

διαφορετική επιφανειακή μορφολογία σε σχέση με τα καθαρά υμένια ZnO, γεγονός που μας 

ZnO 0.1M 60 min ZnO:Cu 0.01at% 60 min 

 
ZnO:Cu 0.1at% 60 min 

ZnO 0.1M 60 min ZnO:Cu 0.01at% 60 min 

 
ZnO:Cu 0.1at% 60 min 

ZnO 0.1M 60 min ZnO:Cu 0.01at% 60 min 

 
ZnO:Cu 0.1at% 60 min 
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οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ενσωμάτωση των προσμίξεων Cu στη δομή του ZnO 

τροποποιεί την μορφολογία της επιφάνειάς τους.   

Στα ZnO:Cu υμένια δεν εμφανίζονται τόσο έντονα τα κενά, οι στάμπες ή/και οι οπές που 

παρατηρήθηκαν στα αντίστοιχα καθαρά, τα οποία είναι το μείζον μειονέκτημα στα 

πυρολυμένα δείγματα ψεκασμού . Αυτό σημαίνει ότι η ενσωμάτωση του Cu στη δομή του 

ZnO έχει πιο σημαντική επιρροή στην αρχική διαδικασία πυρηνοποίησης και στη μετέπειτα 

ανάπτυξη των υμενίων. Επίσης, παρατηρώντας την αντίθεση άσπρου-μαύρου μπορούμε να 

εκτιμήσουμε ότι η τραχύτητα του καθαρού ZnO είναι πιο έντονη σε σχέση με τα ZnO:Cu 

υμένια, οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι η πρόσμιξη χαλκού στο ZnO, υπό τις 

επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης  δίνει πιο λείες και ομοιόμορφες επιφάνειες.  

 

Στις εικόνες SEM μεγαλύτερης μεγέθυνσης του  Σχ. 6.17  μπορούμε να δούμε ότι στα 

ZnO:Cu δείγματα οι επιφάνειες είναι πυκνά καλυμμένες με σχετικά ομοιόμορφα και 

μικροσκοπικά σωματίδια όπως και στα καθαρά υμένια ZnO. Ειδικότερα, στα ZnO D001 τα 

σφαιρικά σωματίδια είναι πιο καλά διαμορφωμένα με μεγαλύτερα κενά μεταξύ τους σε 

σχέση με τα ZnO Ρ01, ενώ τα ZnO D01 εμφανίζονται με μικρότερα, πιο πυκνά και πιο 

δύσκολα διακριτά σωματίδια (δηλαδή τα όρια μεταξύ τους είναι μικρότερα).   

Χρησιμοποιώντας στην συνέχεια όσα είπαμε για καθαρά  υμένια, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι τα σφαιρικά σωματίδια που εμφανίζονται στις εικόνες SEM,  των 

ZnO:Cu υμενίων σχηματίζονται από πολλά μικρά συσσωματώματα κρυσταλλιτών με 

μεγέθη που κυμαίνονται μεταξύ 50 και 200 nm στα ZnO D001 και μεταξύ 10 και 100 nm 

στα ZnO D01. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ότι το μέγεθος των σωματιδίων μειώνεται 

με την αύξηση των προσμίξεων Cu, ενώ το σχήμα τους παραμένει σε γενικές γραμμές 

σφαιρικό.  

Στην συνέχεια θα συζητηθούν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στις 

εικόνες SEM των ZnO:Cu. Στην επιφάνεια του ZnO D001 με χρόνο εναπόθεσης 30 min 

βλέπουμε διάφορους μονοδιάστατους σχηματισμούς, οι οποίοι φαίνεται να μην συνδέονται 

με την επιφανειακή δομή του.  Επίσης, το ZnO D001 υμένιο σε χρόνο εναπόθεσης 60 min 

έχει επιφανειακή μορφολογία που μοιάζει με ένα “τσαλακωμένο” δίκτυο από γραμμές (κάτι 

που δεν έχει παρατηρηθεί σε κανένα καθαρό υμένιο του ZnO). Αυτό μπορεί να οφείλεται 

στον τρόπο ενσωμάτωσης των προσμίξεων Cu.  

Από την παραπάνω ανάλυση των εικόνων SEM, μπορούμε, γενικά, να συμπεράνουμε ότι η 

ποσότητα του παράγοντα των προσμίξεων τροποποιεί τη διαδικασία ανάπτυξης των υμενίων 

και κατά συνέπεια, τη μικροδομή και την επιφανειακή μορφολογία τους.  

 

Το πάχος των ZnO:Cu υμενίων: Το πάχος των ZnO:Cu προέκυψε από τη μέση τιμή των 

μετρήσεων σε διαφορετικές θέσεις του εύρους της εγκάρσιας διατομής (cross-section) των 

εικόνων SEM που πάρθηκαν με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM JEOL μοντέλο 

JSM-700F), σχήμα 6.18. Όπως βλέπουμε στο Σχήμα 6.18, τα ZnO:Cu έχουν εντελώς 

διαφορετικά πάχη, όπως ακριβώς συνέβη και στα καθαρά του ZnO, τα οποία μετρήθηκαν 

με την μέθοδο ελλειψομετρίας. 

Το ενδιαφέρον όμως αποτέλεσμα σε αυτές τις μετρήσεις ήταν ότι το εύρος στα άκρα των 

υμενίων που προέκυψαν από την πυρόλυση ψεκασμού εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με 

το εύρος στο κέντρο. Επομένως, οι μετρήσεις του πάχους χρησιμοποιώντας την cross-

section τεχνική, έδειξαν ότι το εύρος της διατομής των υμενίων, ξεκινώντας από το κέντρο 

και πηγαίνοντας προς τα άκρα, μειώνεται ακολουθώντας μία κεκλιμένη καμπύλη, η οποία 

χαρακτηρίζεται από συνεχή ανεβοκατεβάσματα. Αυτό σημαίνει ότι στη διαδικασία 

πυρόλυσης ψεκασμού, υπό τις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης, αποκτούνται υμένια, τα 

οποία εμφανίζουν μια σταθερή μείωση του πάχους τους ακολουθώντας την κατεύθυνση από 

το κέντρο προς την άκρη του δείγματος. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι στους 
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διαφορετικούς χρόνους εναπόθεσης τα υμένια έχουν εντελώς διαφορετικά πάχη, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος ψεκασμού στην παρούσα έρευνα δεν έχει άμεση 

επίδραση στο πάχος τους. 

 
Σχήμα. 6.18. Η εγκάρσια διατομή (cross-section) των ZnO:Cu υμενίων. Στο ένθετο της κάθε εικόνας 

δίνεται το εκτιμώμενο πάχος των υμενίων υπολογισμένο από τη διατομή των εικόνων SEM. Το  πάχος που 

ελήφθη είναι η μέση τιμή αρκετών μετρήσεων που έγιναν σε διαφορετικά τμήματα των υμενίων.   
 

Να σημειωθεί τέλος ότι στο Σχήμα 6.18 εμφανίζονται κάποιες φωτεινές περιοχές, και γενικά 

αρκετές διακυμάνσεις στο άσπρο-μαύρο. Αυτές οι διακυμάνσεις οφείλονται στις 

διαφοροποιήσεις  της πυκνότητας στην δομή των υμενίων (όσο πιο λευκές είναι οι περιοχές, 

τόσο χαμηλότερη είναι η πυκνότητά τους). Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στην παρουσία 

των ιόντων Cu, τα οποία αλλάζουν τοπικά την πυκνότητα του υλικού ή/και στον τρόπο 

κοπής κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της διατομής των δειγμάτων [13].  

 
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Η προηγούμενη ανάλυση έδειξε ότι η επιφανειακή 

μορφολογία των δειγμάτων εξαρτάται έντονα από τη συγκέντρωση των ατόμων πρόσμιξης, 

δεδομένου ότι η μόνη διαφορά στην διαδικασία εναπόθεσης των καθαρών ZnO με τα 

ZnO:Cu υμένια είναι τα άτομα της πρόσμιξης Cu. Θα μπορούσαμε επομένως να 

ισχυριστούμε ότι οι προσμίξεις Cu στο πρόδρομο διάλυμα, υπό τις επιλεγμένες συνθήκες 

εναπόθεσης, μειώνει την επιφανειακή κινητικότητα των αντιδρώντων.  Επίσης, όπως έχουμε 

ήδη αναφέρει,  η επιρροή των ατόμων προσμίξεως οδηγεί στον σχηματισμό πυρήνων με 

διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά σε σχέση με αυτούς των καθαρών υμενίων του ZnO. Στη 

συνέχεια, οι αρχικοί αυτοί πυρήνες τείνουν να αναπτύσσονται προς  διάφορες κατευθύνσεις 

σχηματίζοντας τους κόκκους.  

Η επιφανειακή μορφολογία των ZnO D001 δειγμάτων: Το κατά κύριο λόγο σφαιρικό 

σχήμα των σωματιδίων στα ZnO D001 μπορεί να οφείλεται στα Cu-κέντρα σχηματισμού 

πυρήνων προσανατολισμένων κυρίως προς την (002) κατεύθυνση. Σύμφωνα με τα όσα 

ZnO D001 60 min ZnO D01 60 min 

ZnO D001 30 min ZnO D01 30 min   430 nm      2.893 nm 

   2.599 nm  1.400 nm 
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είπαμε στην XRD ανάλυση, ο προτιμώμενος προσανατολισμός  ανάπτυξης εμφανίζεται σε 

κρυσταλλογραφικές κατευθύνσεις με τη χαμηλότερη επιφανειακή ενέργεια. Δεδομένου 

λοιπόν ότι στο ZnO η επιφανειακή ενέργεια του (002) προσανατολισμού είναι η 

χαμηλότερη, συμπεραίνουμε ότι η επιφανειακή μορφολογία των λεπτών  ZnO D001 ίσως 

να οφείλεται αφενός στο ότι τα άτομα έχουν αρκετή ενέργεια διάχυσης, για να καταλάβουν 

τη σωστή θέση στο κρυσταλλικό πλέγμα και αφετέρου στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης 

των κόκκων με τη χαμηλότερη επιφανειακή ενέργεια, δηλαδή των προσανατολισμένων προς 

την (002) κατεύθυνση, λόγω της ύπαρξης των μικρότερων ατόμων Cu, σε συνδυασμό με το 

μικρό ντόπινγκ Cu (ώστε να μην διαταραχθεί αρκετά το κρυσταλλικό πλέγμα).[32]   

Η επιφανειακή μορφολογία των ZnO D01 δειγμάτων: Όσον αφορά στην επιφανειακή 

μορφολογία των ZnO D01, στις εικόνες SEM διαπιστώνεται  ότι αυτή είναι πιο ομοιόμορφη 

και συμπαγής σε σχέση με των ZnO P01 και ZnO D001.  Σύμφωνα επίσης με τα XRD 

δεδομένα τα ZnO D01 δεν εμφανίζουν έναν κύριο προσανατολισμό ανάπτυξης, όπως 

συμβαίνει με τα ZnO P01 και ZnO D001. Η μετάβαση του τρόπου ανάπτυξης από την 

κατακόρυφη προς την πλευρική ανάπτυξη βελτίωσε την ομοιομορφία των ZnO D01 

υμενίων, όπως είδαμε στο σχήμα 6.17, αν και η κρυσταλλικότητά τους είναι πιο φτωχή σε 

σχέση με τα ZnO P01 και ZnO D001. Τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να αποδοθούν 

στο γεγονός ότι η ατομική ακτίνα των ιόντων Cu είναι μικρότερη από τα ιόντα Ζn. 

Επομένως, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ιόντων Cu, τόσο περισσότερα θα είναι τα 

κέντρα σχηματισμού πυρήνων με μικρό μέγεθος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

περισσότερων κόκκων με μικρότερο μέγεθος σε σχέση με τα ZnO P01 και ZnO D001 [05]. 

Να σημειωθεί επίσης ότι η αύξηση των προσμίξεων Cu είναι πιθανό να οδηγήσει στην 

τροποποίηση της διαμόρφωσης του ορίου κόκκων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, η οποία 

συνοδεύει την εμφάνιση νέων κόκκων.  

Επομένως, με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι με την αύξηση των προσμίξεων Cu, 

υπό τις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης, ο αριθμός των κόκκων αυξάνεται, ενώ 

ταυτόχρονα το μέγεθός τους ελαττώνεται, όπως αποδεικνύεται και από το σχήμα 6.17.  

 

Τέλος, θα αναφερθούμε στην εμφάνιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που είδαμε στις 

εικόνες SEM των ZnO:Cu. Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι η αποσύνθεση νιτρικού 

ψευδαργύρου είναι ταχεία σε θερμοκρασίες άνω των 350 °C και αργή σε χαμηλότερες 

θερμοκρασίες. Κατά συνέπεια, είναι σαφές ότι μια πολύ μικρή ποσότητα ενδιάμεσων 

προϊόντων ή/και ενώσεων του στοιχείου πρόσμιξης (όπως π.χ. CuO) μπορούν, ενδεχομένως, 

να παραμείνουν ή/και να σχηματιστούν μετά το τέλος της διαδικασίας εναπόθεσης με την 

SP μέθοδο. Οι σχηματισμοί αυτοί θα μπορούσαν να οφείλονται στην πιθανά μη 

αποτελεσματική εξάτμιση των προϊόντων της αντίδρασης κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης. 

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι σαφές γιατί αυτά τα ενδιάμεσα προϊόντα ή/και οι ενώσεις 

συσσωρεύονται στην επιφάνεια των υμενίων. [33]   

Η δομική και επιφανειακή μελέτη που προηγήθηκε μπορεί να είναι χρήσιμη για την εξήγηση 

των φυσικών, και πιο συγκεκριμένα, των οπτικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων των λεπτών 

υμενίων του ZnO και ZnO:Cu που ακολουθεί στο επόμενο κεφάλαιο. 
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                                                              ΚΕΦΑΛΑΙO  7o   
 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ZnO ΚΑΙ 

ZnO:Cu ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 
 

 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ UV-VIS ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 
 

Ο οπτικός χαρακτηρισμός των λεπτών υμενίων μας δίνει πληροφορίες σχετικά με κάποιες 

φυσικές ιδιότητές τους, την τελειότητα  της σύνθεσης και της ποιότητας των υλικών. [02] 

Στην περίπτωση των ημιαγώγιμων υλικών, για παράδειγμα, οι οπτικές μετρήσεις 

χρησιμοποιούνται εκτενώς για τον προσδιορισμό του ενεργειακού χάσματος, τη δομή των 

ζωνών, τις οπτικά ενεργές ατέλειες του υλικού κλπ.[01]    
Σε αυτή την ερευνητική ενότητα, θα μελετήσουμε τα UV-Vis φάσματα των ZnO και Cu-

ZnO υμενίων που παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο προκειμένου να οδηγηθούμε στο 

χαρακτηρισμό  των οπτικών τους ιδιοτήτων. Επειδή η ενέργεια χάσματος του ZnO είναι ήδη 

γνωστή, ο χαρακτηρισμός αυτός θα μας επιτρέψει να μάθουμε την ποιότητα των ZnO και 

Cu-ZnO που έχουμε ετοιμάσει. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, θα μπορέσουμε στη 

συνέχεια να προσδιορίσουμε τις βέλτιστες συνθήκες πυρόλυσης ψεκασμού (όσον αφορά 

στη συγκέντρωση του νιτρικού ψευδαργύρου, το χρόνο εναπόθεσης και το ντόπινγκ χαλκού) 

για την παραγωγή καλύτερης ποιότητας υμενίων. 

Οι οπτικές ιδιότητες των λεπτών υμενίων ZnO και ZnO:Cu, υπό τις επιλεγμένες συνθήκες 

εναπόθεσης χρονικής διάρκειας 30 min και 60 min, διερευνώνται στις UV/VIS 

(υπεριώδεις/ορατές) περιοχές του Η/Μ φάσματος χρησιμοποιώντας ένα (UV-VIS) 

φασματοφωτόμετρο διπλής δέσμης (Cary 50) σε θερμοκρασία δωματίου. Τα φάσματα που 

καταγράφηκαν ήταν αυτά της απορρόφησης και της διάδοσης (adsorption and transmission 

spectra) των υπό εξέταση δειγμάτων στο εύρος μήκους κύματος 300-800 nm.  

 

7.2 UV-VIS ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ZnO ΥΜΕΝΙΩΝ  
 

Απορρόφηση (absorption) των χωρίς προσμίξεις υμενίων του ZnO: Τα οπτικά φάσματα 

απορρόφησης των καθαρών υμενίων του ZnO ως προς τη συγκέντρωση του πρόδρομου 

διαλύματος και του χρόνου εναπόθεσης δίνονται στο σχήμα 7.1. Στο Σχήμα αυτό βλέπουμε 

ότι οι καμπύλες απορρόφησης μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις περιοχές: 1. Στην ισχυρή 

περιοχή απορρόφησης 300-370 nm, περίπου, 2. Στην περιοχή της αιχμής (δηλαδή της 

απότομης μεταβολής) απορρόφησης των 370-400 nm, περίπου, και, 3. στην αδύναμη 

περιοχή απορρόφησης για μήκη κύματος μεγαλύτερα από 400 nm. Στην ισχυρή περιοχή 

απορρόφησης, το υπεριώδες φως κάτω από τα 370 nm, περίπου απορροφάται 

αποτελεσματικά από τα φιλμ του ZnO. Σε αυτή την περιοχή, ένα ηλεκτρόνιο στη ζώνη 

σθένους απορροφά ενέργεια από κάποιο φωτόνιο, κατά τη διέλευση της δέσμης από το 

υλικό, και μεταβαίνει στη ζώνη αγωγιμότητας αφήνοντας μια οπή στη ζώνη σθένους. Στην 

περιοχή του άκρου απορρόφησης (κοντά στα όρια του ενεργειακού χάσματος) έχουμε τη 

διέλευση ηλεκτρονίων σε ρηχές καταστάσεις κάτω από τη ζώνη αγωγιμότητας, ενώ στην 

τρίτη περιοχή η δέσμη φωτός περνά χωρίς να απορροφάται σχεδόν καθόλου από το υλικό.   
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Σχήμα 7.1. Τα οπτικά φάσματα απορρόφησης των δειγμάτων του ΖnΟ που καταγράφηκαν στην περιοχή 

μήκους κύματος 300-800 nm σε θερμοκρασία δωματίου. Είναι φανερό ότι η απορρόφηση των υμενίων 

είναι υψηλή στα μήκη κύματος με λ<380 nm περίπου και χαμηλή στα μήκη κύματος με λ>380 nm περίπου, 

ενώ το Sharp cut off (δηλαδή, η απότομη μεταβολή της απορρόφησης με το μήκος κύματος) παρατηρείται 

στο λ≈380 nm.  

 

Στο σχήμα 7.1 βλέπουμε ότι η απορρόφηση των υμενίων, γενικά, αυξάνει, καθώς αυξάνεται 

η συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος, ενώ η απορρόφηση όσων έχουν ίδια 

συγκέντρωση με διαφορετικό χρόνο εναπόθεσης δεν παρουσιάζει αξιόλογες 

διαφοροποιήσεις. Επίσης, παρατηρείται  ότι το άκρο απορρόφησης στα ≈380 nm 

μετατοπίζεται ελαφρά προς την κατεύθυνση μεγαλύτερων μηκών κύματος, καθώς η 

συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος αυξάνεται, ενώ, τέλος, στα υμένια των 

μεγαλύτερων συγκεντρώσεων (0,8Μ, 1Μ), το άκρο απορρόφησης γίνεται λιγότερο έντονο. 

 

Είναι γενικά γνωστό ότι μια απότομη μεταβολή της καμπύλης στο φάσμα απορρόφησης 

ή/και η μειωμένη οπτική απορρόφηση σε ένα υμένιο μπορεί να αποδοθεί στην καλή 

κρυσταλλική του ποιότητα (η απορρόφηση του ορατού φωτός γίνεται μέσω ενδιάμεσων 

κενών καταστάσεων που δημιουργούνται από τις παραλλαγές στην στοιχειομετρία του 

υλικού ή/και από τις δομικές ατέλειες όπως για παράδειγμα, κενές θέσεις οξυγόνου Vo, 

ενδιάμεσες πλεγματικές θέσεις ατόμων ψευδαργύρου, Znin κλπ.).[04] Επίσης, προηγούμενες 

μελέτες έχουν δείξει ότι σε πολλές περιπτώσεις, η αύξηση του πάχους των υμενίων προκαλεί 

εν γένει αύξηση στην απορρόφηση τους και λιγότερο ευκρινείς αιχμές απορρόφησης. Αυτή 

η συμπεριφορά μπορεί να οφείλεται στο ότι σε ένα παχύτερο υμένιο λογικά θα υπάρχει 

μεγαλύτερη συγκέντρωση ατελειών.  

Επομένως, η αύξηση της απορρόφησης που παρατηρείται στα δείγματά μας με την αύξηση 

της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος (ή του χρόνου εναπόθεσης) θα μπορούσε, 

ενδεχομένως, να οφείλεται στο ότι όσο αυξάνεται η συγκέντρωση του πρόδρομου 

διαλύματος, εναποτίθεται περισσότερη ενεργός μάζα στο γυάλινο υπόστρωμα, γεγονός που 

οδηγεί σε αυξημένη συγκέντρωση (ενδογενών ή/και εξωγενών) ατελειών στη δομή του 

πλέγματος, αν και η κρυσταλλικότητα του υμενίου προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση 

ενδεχομένως να βελτιώνεται.  

Στην παραπάνω περίπτωση, δηλαδή στην αυξημένη εμφάνιση ατελειών, αποδίδεται και η 

μετατόπιση του άκρου απορρόφησης προς μεγαλύτερο μήκος κύματος, όπως είδαμε στο 

σχήμα 7.1, με την αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος. Τέλος, το γεγονός 

ότι το άκρο απορρόφησης γίνεται λιγότερο έντονο στις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μπορεί 

να οφείλεται στην αύξηση της επιφανειακής τραχύτητας στα ημιαγώγιμα υμένια του ZnO, 

όπως είναι προφανές από τις εικόνες SEM, ή μπορεί να οφείλεται στα μεγαλύτερα μεγέθη 

των κρυσταλλιτών σε αυτά τα υμένια, τα οποία οδηγούν σε μια αξιοσημείωτη διασπορά της 

ακτινοβολίας. [03, 04]  
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Διαπερατότητα (Transmittance) των χωρίς προσμίξεις υμενίων του ZnO: Τα οπτικά 

φάσματα διάδοσης (ή διαπερατότητας) των καθαρών ΖnΟ ως προς τη συγκέντρωση του 

πρόδρομου διαλύματος και του χρόνου εναπόθεσης δίνονται στο σχήμα 7.2.  
 

 

 

 
Σχήμα 7.2. Η UV-Vis διαπερατότητα (ή φάσμα μετάδοσης) των δειγμάτων του ZnO  που καταγράφηκε 

στον περιοχή μήκους κύματος από 300-800 nm. Είναι σαφές ότι η διαπερατότητα των υμενίων μειώνεται 

με την αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος ή του χρόνου εναπόθεσης. Επίσης, με την 

αύξηση των παραμέτρων εναπόθεσης, το άκρο μετάδοσης γίνεται λιγότερο ευκρινές, υποδεικνύοντας 

ενδεχομένως μία επιδείνωση στην συνολική κρυσταλλική δομή των υμενίων.  

  
Τα φάσματα διαπερατότητας στο σχήμα 7.2 δείχνουν ότι τα λεπτά υμένια είναι αδιαφανή (η 

μετάδοση πέφτει σχεδόν στο μηδέν), όταν η ενέργεια των φωτονίων είναι στην περιοχή με 

μήκος κύματος 300-370 nm περίπου και, γενικά, διαφανή στην ορατή περιοχή (400-700 

nm). Μπορεί, επίσης, να παρατηρηθεί μια απότομη μεταβολή της διαπερατότητας με το 

μήκος κύματος στην περιοχή 370-400 nm (για τα δείγματα των 30 min με συγκέντρωση 

0,1Μ και 0,3Μ, και για δείγματα των 60 min με συγκέντρωση 0,1Μ, 0,2Μ, 0,3Μ και 0,4Μ). 

Το άκρο μετάδοσης είναι αρκετά δυσδιάκριτο σε όλα τα υπόλοιπα δείγματα που δεν 

αναφέρονται στην παρένθεση.   

Η οπτική διαπερατότητα στην ορατή περιοχή: Οι μέσες τιμές διάδοσης στην ορατή 

περιοχή για τα υμένια του ZnO δίνονται στον πίνακα 7.1. Στον πίνακα αυτό φαίνεται ότι, 

καθώς η συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος αυξάνεται, και στους δυο χρόνους 

εναπόθεσης, η διαπερατότητα στην ορατή περιοχή του φάσματος μειώνεται.  
 

Η αυξημένη οπτική διαπερατότητα ενός υμενίου 

συνήθως αποδίδεται σε ομοιόμορφες ή λιγότερο 

τραχιές επιφάνειες (λόγω της χαμηλής διασποράς), σε 

διάφορους παράγοντες απορρόφησης, στη μείωση του 

πάχους του υμενίου, και τέλος στην αύξηση της 

δομικής ομοιογένειας (δηλαδή στις καλές 

κρυσταλλογραφικές δομές).[05, 06]  

Στη μελέτη των XRD δεδομένων είδαμε ότι η 

κρυσταλλικότητα των υμενίων του ZnO κατά μήκος 

της (002) κατεύθυνσης, γενικά, ενισχύεται καθώς η 

συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος ή ο χρόνος 

εναπόθεσης αυξάνεται (με εξαίρεση τα 0,3Μ, 0,8Μ 

1Μ σε χρόνο εναπόθεσης 30 min), δηλαδή ουσιαστικά καθώς αυξάνεται το πάχος των 

υμενίων. Επίσης, είδαμε ότι η αύξηση του πάχους τους οδηγεί σε μεγαλύτερα μεγέθη 

κρυσταλλιτών προσανατολισμένων προς την (002) κατεύθυνση.  

 Undoped ZnO Samples 30 min 60 min

0,1M ZnO ~ 82% ~ 65%

0,2M ZnO ~ 60% ~ 70%

0,3M ZnO ~ 90% ~ 82%

0,4M ZnO ~ 55% ~ 73%

0,8M ZnO ~ 48% ~ 61%

1M ZnO ~ 51% ~ 48%

Transmission (600 nm)

Πίνακας 7.1. Το μέσο ποσοστό 

διαπερατότητας στην ορατή περιοχή των 

υμενίων του ZnO και στους δυο χρόνους 

εναπόθεσης. 
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Αυτή η αύξηση ενδεχομένως να προκαλεί μείωση των ορίων των κόκκων, γεγονός που 

οδηγεί σε μειωμένη σκέδαση από αυτά [07]. Συνεπώς, τα φάσματα διάδοσης θα περιμέναμε, 

με βάση τα XRD διαγράμματα, να έχουν ένα πιο αιχμηρό άκρο, καθώς η συγκέντρωση του 

πρόδρομου διαλύματος αυξάνεται, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει εδώ (σχήμα 7.2).[08]  

Ο ρόλος της ανακλαστικότητας της επιφάνειας: Συγκρίνοντας τα διαγράμματα απορρόφησης 

και διάδοσης των υμενίων του ZnO θα δούμε ότι η μειωμένη διαπερατότητα στο ορατό 

φάσμα που εμφανίζεται σ’ εκείνα με μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του πρόδρομου 

διαλύματος δεν οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απορρόφηση των υμενίων (η μείωση της 

διαπερατότητας εμφανίζεται να είναι πιο έντονη σε σχέση με την αύξηση της απορρόφησής 

τους). Η μείωση επομένως της διαφάνειάς τους, με την αύξηση του πάχους, θα πρέπει να 

προκαλείται, κατά κύριο λόγο, από διάφορους άλλους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί 

ενδεχομένως είναι: 1. Η αυξημένη σκέδαση του φωτός στα όρια του συνόλου των κόκκων 

(καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος έχουμε την εμφάνιση 

περισσοτέρων κρυσταλλιτών προσανατολισμένων προς διάφορες κατευθύνσεις), 2. Λόγω 

της ύπαρξης οπών ή/και νανοδομών στην επιφάνεια, ή λόγω της αυξημένης τραχύτητας που 

παρατηρήθηκε στα πιο παχιά υμένια [09, 10]. Επιπλέον, άλλοι παράγοντες ίσως να είναι η  

στοιχειομετρία, καθώς και οι ατέλειες στη δομή του πλέγματος (σε μεγαλύτερα πάχη 

περιμένουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση ατελειών. Αρκετοί από τους παραπάνω παράγοντες 

είναι γνωστό ότι προκαλούν σκέδαση της δέσμης φωτός στα υπό εξέταση υμένια.  

Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνονται επίσης και από το γεγονός ότι στην ανάλυση 

της επιφανειακής μορφολογίας των υμενίων είδαμε ότι τα καθαρά του ZnO είναι λευκά και 

αδιαφανή στο μάτι. Αυτό οφείλεται στο ότι το ZnO δεν απορροφά ορατό φως (ο συνδυασμός 

του φωτός όλων των χρωμάτων που ανακλώνται από το ZnO έχει ως αποτέλεσμα το λευκό 

χρώμα του). Θα πρέπει εδώ όμως να σημειωθεί ότι, αν κάποιο εύρος μηκών κύματος της 

ακτινοβολίας υπερβαίνει αισθητά το μέγεθος του κόκκου, και την τραχύτητα της επιφάνειας 

των υμενίων τότε σε αυτό το εύρος, δεν συμβαίνει σκέδαση στα υμένια και η απώλεια 

διαφάνειας οφείλεται κυρίως στην ανάκλαση του φωτός. Η κακή διαφάνειά τους θα πρέπει 

τότε να αποδοθεί στην ανάκλαση ή/και στην απορρόφησης του φωτός.  

Τα μέχρι τώρα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η αύξηση της συγκέντρωσης του 

πρόδρομου διαλύματος ή/και του χρόνου εναπόθεσης, γενικά, αυξάνει το πάχος των 

υμενίων και την απορρόφησή τους, ενώ μειώνει τη διαπερατότητά τους.  

 

Το ενεργειακό χάσμα των ZnO υμενίων:  Οι εκτιμώμενες τιμές του ενεργειακού χάσματος των 

υμενίων του ZnO, υπό τις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης, χρησιμοποιώντας το 

παράρτημα 2 δίνονται στον Πίνακα 7.2 και παρουσιάζονται γραφικά στο σχήμα 7.3.  

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

Στον Πίνακα 7.2 βλέπουμε ότι το ενεργειακό χάσμα στα δείγματα των 30 min μεταβάλλεται 

από 3,20 eV έως 3,25 eV περίπου ενώ στα δείγματα των 60 min από 3,10 eV έως 3,27 eV, 

δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις, το ενεργειακό χάσμα των υμενίων είναι μικρότερο από την 

τιμή του στοιχειομετρικού bulk ZnO (≈ 3,34 eV). Επίσης από το σχήμα 7.3 βλέπουμε ότι 

Πίνακας 7.2. Το ενεργειακό χάσμα των υμενίων του ZnO με διαφορετικές συγκεντρώσεις 
σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min. 

 
 Undoped ZnO Samples Energy Gap (eV)

0,1M (30 min) 3,234

0,2M (30 min) 3,223

0,3M (30 min) 3,254

0,4M (30 min) 3,207

0,8M (30 min) 3,205

1,0M (30 min) 3,208

 Undoped ZnO Samples Energy Gap (eV)

0,1M (60 min) 3,058

0,2M (60 min) 3,274

0,3M (60 min) 3,208

0,4M (60 min) 3,161

0,8M (60 min) 3,227

1,0M (60 min) 3,265
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υπάρχει μια ελαφρά μείωση στο ενεργειακό χάσμα των υμενίων του ZnO καθώς η 

συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος αυξάνεται και στους δυο χρόνους εναπόθεσης.   
 

 
Σχήμα 7.3. Το ενεργειακό χάσμα των υμενίων του ZnO με διαφορετικές συγκεντρώσεις σε χρόνους 

εναπόθεσης 30 min και 60 min. Όπως φαίνεται, το ενεργειακό χάσμα μειώνεται ελαφρά καθώς η 

συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος αυξάνεται και στους δυο χρόνους εναπόθεσης.  

 

Στο σχήμα 7.1 είδαμε ότι με την αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος το 

άκρο απορρόφησης μετατοπίζεται προς μεγαλύτερα μήκη κύματος. Επίσης στο σχήμα 7.2 

είδαμε ότι το άκρο μετάδοσης φαίνεται να μετατοπίζεται προς υψηλότερα μήκη κύματος με 

την αύξηση της συγκέντρωσης, ενώ στα υμένια των μεγαλύτερων συγκεντρώσεων το άκρο 

αυτό γίνεται δυσδιάκριτο. Αυτές οι μετατοπίσεις δείχνουν μείωση στο ενεργειακό χάσμα 

ζωνών, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται στο σχήμα 7.3. Οι ελαφρές μειώσεις του ενεργειακού 

χάσματος, ουσιαστικά με την αύξηση του πάχους των υμενίων, θα μπορούσε να αποδοθεί 

στην αύξηση του μεγέθους των κόκκων και αυτό γιατί το ενεργειακό χάσμα, γενικά, 

μειώνεται όταν το μέγεθος των κόκκων αυξάνεται (σύμφωνα με τη κβαντική θεωρία,το 

χάσμα ζωνών μεταβάλλεται περίπου με το αντίστροφο τετράγωνο του μεγέθους των 

κρυσταλλιτών) [18, 19].  

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει το ενεργειακό χάσμα είναι η κρυσταλλικότητα των 

υμενίων. Είναι γνωστό ότι το ενεργειακό χάσμα ενός ημιαγωγού είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο 

σε μικρές αλλαγές στα δομικά χαρακτηριστικά, όπως η διαμόρφωση των ορίων των κόκκων, 

η τάση και το stress στην δομή που δημιουργούν οι ατέλειες ή/και οι προσμίξεις κλπ. [20, 

21] Εάν οι δομικές ατέλειες ή οι διαρθρωτικές στρεβλώσεις που δημιουργούνται κατά τη 

διάρκεια της εναπόθεσης των υμενίων προκαλούν τάσεις εφελκυσμού, όπως συμβαίνει με 

τα δείγματα αυτής της εργασίας, θα έχουμε αύξηση του ενεργειακού χάσματος (το 

συμπιεσμένο πλέγμα αναμένεται να παράσχει ένα ευρύτερο χάσμα ζωνών λόγω της 

αυξημένης απώθησης μεταξύ των 2p ζωνών του οξυγόνου και των 4s ζωνών του 

ψευδαργύρου). [02, 09] Η ύπαρξη τάσης όμως από την άλλη πλευρά δημιουργεί 

επιτρεπόμενες καταστάσεις στο ενεργειακό χάσμα λόγω της εμφάνισης ατελειών που 

προκύπτουν κοντά στη ζώνη αγωγιμότητας, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του 

ενεργειακού χάσματος. [19]  

Επομένως, συνοψίζοντας τα παραπάνω, η μετατόπιση του χάσματος προς χαμηλότερες τιμές 

πιθανό να οφείλεται στο συνδυασμό όλων των παραπάνω παραγόντων.  

Το γεγονός  τώρα ότι οι παρατηρούμενες ενέργειες του χάσματος στα υμένια του ZnO είναι 

πάντα χαμηλότερες από αυτή του στοιχειουμετρικού  bulk ZnO, μπορεί να οφείλεται και σε 

διάφορα φαινόμενα ατομικής αλληλεπίδρασης που μπαίνουν στο παιχνίδι από την ιοντική 

κρυσταλλική φύση του πλέγματος[22, 23]. Ειδικότερα, η διαφορά ενέργειας μεταξύ της 
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ζώνης σθένους και της ζώνης αγωγιμότητας διαταράσσεται από διάφορα ηλεκτρονιακά 

χαρακτηριστικά της δομής [24, 25] όπως είναι τα εξής: 

(i) η ενέργεια Madelung που οφείλεται σε αλληλεπιδράσεις φορτίου-φορτίου στο σύστημα,  

(ii) η ενέργεια εναλλαγής που οφείλεται στην ανταλλαγή ηλεκτρονίων μεταξύ των ατόμων,  

(iii) η εσωτερική μεταφορά ενέργειας, λόγω της πλήρωσης των ατομικών τροχιακών και 

ενδο-ατομικών ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου αλληλεπιδράσεων και  

(iv) η μικρής εμβέλειας ενέργεια άπωσης μεταξύ των ατόμων που τα κάνει να μην έρχονται 

κοντά το ένα στο άλλο. 

Να σημειωθεί, τέλος, ότι οι θέσεις των ζωνών και η μέγιστη απορρόφηση εξαρτώνται όχι 

μόνο από τη χημική σύνθεση και τη δομή των υμενίων, αλλά σχετίζεται επίσης και με την 

μορφολογία της επιφάνειας τους. Ειδικότερα, η παρουσία ατελειών επάγει αλλαγές στην 

ηλεκτρονική δομή των επιφανειών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το δυναμικό Madelung στις 

επιφάνειες να αποδυναμώνεται και οδηγεί στη μείωση του κενού μεταξύ των ιόντων, κάτι 

που οδηγεί σε μικρότερο ενεργειακό χάσμα σε σχέση με του bulk. [24, 25] 

 
7.3 UV-VIS ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Cu-ZnO ΥΜΕΝΙΩΝ  
 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παρουσία των προσμίξεων ενός στοιχείου Μ σε κάποιο 

υλικό όπως το ZnO μπορεί να ανιχνευθεί οπτικά, επειδή τα Ζn1-xMxO υλικά έχουν συνήθως 

διαφορετικά χρώματα από το λευκό χρώμα του ZnO. Το ZnO έχει λευκό χρώμα, διότι όπως 

είπαμε, το υλικό αυτό δεν απορροφά ορατό φως (ο συνδυασμός του φωτός όλων των 

χρωμάτων που ανακλώνται από το ZnO έχει ως αποτέλεσμα το λευκό χρώμα του), ενώ, 

αντίθετα, η παρατηρούμενη αλλαγή στο χρώμα ενός Ζn1-xCuxO υμενίου οφείλεται στην εν 
μέρει  επιτυχή απορρόφηση του ορατού φωτός από αυτό. [17]  

Σε αυτή την εργασία τα υμένια του ZnO σε όλες τις συγκεντρώσεις και στους δυο χρόνους 

εναπόθεσης ήταν λευκά, ενώ όσον αφορά στα ZnO με τις προσμίξεις χαλκού (ΖnΟ:Cu), τα 

ZnO D001 ήταν σχεδόν διαφανή με ένα ελαφρύ κιτρινωπό χρώμα, ενώ τα ZnO D01  είχαν 

ένα καφετί χρώμα. Αυτή η διαφοροποίηση του χρώματος των ZnO σε σχέση με τα ZnO:Cu 

οφείλεται στη διαφοροποίηση της απορροφητικότητας των καθαρών υμενίων σε σχέση με 

εκείνα χωρίς προσμείξεις λόγω της πρόσμιξης χαλκού. Να σημειωθεί εδώ ότι σε κανένα 

δείγμα δεν παρατηρήθηκαν δύο ή περισσότερα διαφορετικά χρώματα. Αν συνέβαινε κάτι 

τέτοιο, τότε αυτό θα σήμαινε ότι στα υμένια θα υπήρχαν διαφορετικά υλικά, ή διαφορετικές 

φάσεις υλικών. Ειδικότερα, αν στα ΖnΟ:Cu εντοπίζονταν διαφορετικά χρώματα,  τότε αυτό 

θα σήμαινε ότι το πλέγμα του ZnO θα ήταν ήδη κορεσμένο με Cu, οπότε ένα τμήμα του Cu 

δεν χρησιμοποιείται για να σχηματίσει τα Ζn1-xMxO, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται ούτε από 

τα XRD δεδομένα. [17] 

 

Τα φάσματα απορρόφησης και διαπερατότητας των ZnO:Cu υμενίων: Το φάσματα 

απορρόφησης και της διαπερατότητας των ZnO P01, ZnO D001 και ZnO D01 φαίνονται 

στο Σχήμα 7.4. Από το σχήμα αυτό είναι προφανές ότι η απορρόφηση αυξάνει στην 

υπεριώδη περιοχή και μειώνεται στην ορατή περιοχή για όλα τα δείγματα. Επίσης στο σχήμα 

7.4 φαίνεται το άκρο απορρόφησης των ZnO:Cu να είναι λιγότερο έντονο, και 

μετατοπισμένο προς μεγαλύτερα μήκη κύματος, σε σχέση με τα ZnO P01 και στους δυο 

χρόνους εναπόθεσης, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην απορρόφηση ακτινοβολίας από 

τα ιόντα Cu που βρίσκονται στα ZnO:Cu ή/και στις τροποποιήσεις που επιφέρουν οι 

προσμίξεις Cu στο κρυσταλλικό πλέγμα του ZnO. Πιο συγκεκριμένα, η μετατόπιση του 

άκρου απορρόφησης μπορεί να αποδοθεί στις διαφοροποιήσεις του μεγέθους των κόκκων 

ή/και στη  συγκέντρωση φορέων[04]. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, όσο πιο έντονο είναι 

το άκρο απορρόφησης, τόσο καλύτερη είναι η κρυσταλλικότητα του υμενίου, τότε είναι 
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σαφές από το σχήμα 7.4 ότι η πρόσμιξη των ατόμων Cu, υπό τις επιλεγμένες συνθήκες 

εναπόθεσης, ουσιαστικά επιδεινώνει την κρυσταλλική δομή του ZnO (οι προσμίξεις χαλκού 

διεισδύουν σε ολόκληρο το πλέγμα κατά την διάρκεια της εναπόθεσης, κάτι που μπορεί να 

οδηγήσει στο σχηματισμό διάφορων σύνθετων κέντρων ή σύμπλοκων, όπως για παράδειγμα 

(CuZn, Cui)). [04]. 

Σχήμα 7.4. Μεταβολή της απορρόφησης Α(%) και της διαπερατότητας Τ(%) αντίστοιχα ως προς το μήκος 

κύματος στη UV/VIS περιοχή του φάσματος (από 300 nm ως 800 nm) των ZnO P01, ZnO D001 και ZnO 

D01 υμενίων σε χρόνους εναπόθεσης 30 και 60 min.  

 

Στο σχήμα 7.4 και στον πίνακα 7.3 βλέπουμε επίσης ότι η διαπερατότητα των ZnO:Cu 

υμενίων στην υπεριώδη περιοχή του φάσματος βρίσκεται κοντά στο μηδέν, όπως και στα 

ZnO υμένια, ενώ στην ορατή περιοχή (400-700 nm) μειώνεται ελάχιστα  στα ZnO D001  και 

δραματικά στα ZnO D01, σε σχέση με τα ZnO Ρ01.  Επομένως, η αύξηση της συγκέντρωσης 

των προσμίξεων χαλκού στη δομή του ZnO και στους δυο χρόνους εναπόθεσης, προκαλεί 

μείωση της διαφάνειας των υμενίων. Αυτή η μείωση μπορεί να οφείλεται στην αύξηση των 

κέντρων σκέδασης και στα περισσότερα όρια κόκκων που σχηματίζονται από την επίδραση 

των προσμίξεων Cu. [15] Κυρίως όμως, θα μπορούσε να εξηγηθεί από την επιδείνωση  της 

κρυσταλλικής δομής του ZnO λόγω της προσθήκης ατόμων χαλκού.  
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Συγκρίνοντας τώρα τα διαγράμματα απορρόφησης και διάδοσης των ZnO P01, ZnO D001 

και ZnO D01 του σχήματος 7.4 θα δούμε ότι η μειωμένη διαπερατότητα στο ορατό φάσμα 

που εμφανίζεται στα ZnO D01 δεν οφείλεται μόνο στην απορρόφηση των υμενίων, αφού η 

μείωση της διαπερατότητας είναι πιο έντονη σε σχέση με την αύξηση της απορρόφησής 

τους. Η μείωση όσον αφορά στη διαφάνεια των υμενίων, επομένως, με την αύξηση της 

συγκέντρωσης των προσμίξεων θα πρέπει να προκαλείται επιπλέον και από άλλους 

παράγοντες. Στον πίνακα 7.4 βλέπουμε ότι τα πάχη των ZnO:Cu (που εκτιμήθηκαν από την 

εγκάρσια τομή των εικόνων SEM) δεν επηρεάζουν την UV/VIS συμπεριφορά τους. 

Σύμφωνα, όμως, με τα XRD δεδομένα των ZnO D01 υμενίων υπάρχει μια αξιοσημείωτη 

μετάβαση από την (002) κατεύθυνση προς τις (100) και (101) κατευθύνσεις λόγω της 

ενσωμάτωσης των ιόντων Cu. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα οτι η σκέδαση φωτός 

αυξάνεται με την αύξηση των προσμίξεων Cu λόγω της ανάπτυξης πιο τυχαία 

προσανατολισμένων υμενίων, κάτι που ηδηγεί στην παρατηρούμενη μειωμένη 

διαπερατότητα στο ορατό φάσμα των ZnO D01. 
 

Το ενεργειακό χάσμα των ZnO:Cu υμενίων: Στο σχήμα 7.5 φαίνεται πως η συγκέντρωση x των 

προσμίξεων ενός στοιχείου Μ στα Ζn1-xΜxO υμένια μπορεί να επηρεάσει τα UV-Vis 

φάσματα τους λόγω των τροποποιήσεων που επιφέρουν στο ενεργειακό τους χάσμα. Εάν η 

ενσωμάτωση του στοιχείου M στο πλέγμα του ZnO μειώνει πράγματι το ενεργειακό χάσμα 

του ZnO, θα παρατηρήσουμε μια μετατόπιση του άκρου απορρόφησης στη γραφική 

παράσταση του (αhν)2 vs (hν) προς χαμηλότερη ενέργεια (Σχήμα 7.5b). Μια άλλη πιθανή 

αλλαγή στα UV-Vis φάσματα που προκαλείται από την παρουσία του Μ στο πλέγμα του 

Ζn1-xΜxO είναι η εμφάνιση των κορυφών απορρόφησης στην ορατή περιοχή. Η παρουσία 

αυτών των κορυφών δείχνει ότι υπάρχουν νέες ηλεκτρονιακές καταστάσεις που 

δημιουργούνται από το M μεταξύ της ζώνης σθένους και της ζώνης αγωγιμότητας του ZnO 

(Σχήμα 9.6c)[17].   

 

Σε αυτή την ενότητα, θα επικεντρωθούμε στην επίδραση των  προσμίξεων χαλκού στο 

ενεργειακό χάσμα των ZnO:Cu υμενίων, δηλαδή στα ZnO D001 και ZnO D01. Το άκρο 

απορρόφησης  των ZnO:Cu έδειξε μια μετατόπιση προς μεγαλύτερα μήκη κύματος, που 

σημαίνει ότι το ενεργειακό τους χάσμα μειώνεται καθώς αυξάνει η συγκέντρωση των 

προσμίξεων χαλκού.[15] Επίσης, η μείωση της οπτικής μετάδοσης των ZnO:Cu μπορεί να 

σχετίζεται με τη δομική τροποποίησή τους, όπως είδαμε στα XRD διαγράμματα (τα ZnO 

D01 λεπτά υμένια σε γυάλινο υπόστρωμα, υπό τις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης είναι 

πολυκρυσταλλικά προσανατολισμένα κυρίως κατά μήκος των (100), (101) και (002) 

κατευθύνσεων με ένα ελαφρύ καφέ χρώμα. Η αυξημένη απορρόφηση γύρω από το άκρο 

ζώνης των ZnO D01 έκαναν τα συγκεκριμένα υμένια να φαίνονται καφέ).  

 

Samples 30 min 60 min

ZnO D001 430 nm 2.599 nm

ZnO D01 2.893 nm 1.400 nm

Thickness

Πίνακας 7.4. Τα πάχη των ZnO D001 και 

ZnO D01 υμενίων και στους δυο χρόνους 

εναπόθεσης. 

Samples 30 min 60 min

ZnO P01 ~ 85% ~ 65%

ZnO D001 ~ 80% ~ 60%

ZnO D01 ~ 59% ~ 30%

Transmission (600 nm)

Πίνακας 7.3. Το μέσο ποσοστό διαπερατότητας 

στην ορατή περιοχή, των ZnO P01, ZnO D001 και 

ZnO D01 υμενίων και στους δυο χρόνους 

εναπόθεσης. 
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Σχήμα 7.5. UV-Vis φάσματα για τις πιθανές τροποποιήσεις της δομής ζωνών του ZnO. (α) καθαρό ZnO, 

(b) στερεό διάλυμα που περιέχει Zn και κάποιο άλλο μέταλλο Μ, σε αυτή την περίπτωση παρατηρούμε 

μεταβολή στο άκρο απορρόφησης (c) μίγμα Ζn1-xΜxO όπου το Μ είναι σε πάρα πολύ υψηλή συγκέντρωση 

στον σχηματισμό στερεού διαλύματος[17]. 

 

Στον πίνακα 7.5 δίνονται τα ενεργειακά χάσματα των 

ZnO D001 και ZnO D01 λεπτών υμενίων και στους 

δυο χρόνους εναπόθεσης. Στον πίνακα αυτό 

βλέπουμε ότι το ενεργειακό χάσμα τους μειώνεται με 

την αύξηση των προσμίξεων Cu και του χρόνου 

εναπόθεσης. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να 

αποδοθεί στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα χαλκού 

ενσωματώνονται στο πλέγμα των ZnO:Cu. Αν τα 

ιόντα Cu ενσωματώνονταν στις πλεγματικές θέσεις 

του οξυγόνου, τότε οι παράμετροι πλέγματος του 

ZnO δεν θα επηρεάζονταν σχεδόν καθόλου[26]. Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, 

προσθέτοντας κάποιες προσμίξεις ή προκαλώντας ατέλειες στη δομή του πλέγματος ή με 

κάποιους άλλους τρόπους μπορεί να σχηματιστούν  τοπικά ενεργειακά επίπεδα (local energy 

levels) ή παγίδες (traping levels) σε ένα υλικό. Από τα XRD δεδομένα αυτής της εργασίας, 

είναι φανερό ότι τα άτομα των προσμίξεων Cu προκαλούν μεταβολές στην κρυσταλλική 

δομή του ZnO.  Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης τα 

ιόντα Cu μπορούν να αντικαταστήσουν (υποκαταστήσουν) ιόντα Zn ή να καταλάβουν 

ενδιάμεσες θέσεις στο πλέγμα του ZnO δημιουργώντας μια δομική παραμόρφωση.[26] 

Αυτή η δομική παραμόρφωση ενδεχομένως να εισάγει μερικά πρόσθετα επίπεδα ενέργειας 

στο χάσμα του ZnO κοντά στο άκρο της ζώνης σθένους. 

Επίσης, είναι λογικό να αναμένεται μια μείωση του ενεργειακού χάσματος του  ZnO καθώς 

αυξάνεται η συγκέντρωση Cu, στο πλέγμα του  επειδή το ενεργειακό χάσμα του CuΟ ( bulk 

τιμή 1,4 eV) είναι μικρότερο από εκείνο του  ZnO (bulk τιμή 3,34 eV). Επομένως, στο παρόν 

πλαίσιο, η  παρατήρηση μιας συστηματικής μείωσης στο ενεργειακό χάσμα ενός υμενίου 

ΖnΟ ως συνάρτηση της περιεκτικότητας σε Cu είναι μια ένδειξη ότι ο Cu έχει  όντως 

ενσωματωθεί κατά ένα ποσοστό στο πλέγμα του ZnO[15], κάτι που επιβεβαιώνεται επίσης 

και από τα XRD δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση η κύρια συνεισφορά στη μείωση του 

χάσματος στα ZnO:Cu θεωρείται ότι προέρχεται από φυσικό-χημικές και μαγνητικές 

επιδράσεις, αφού τα άτομα Ζn και Cu  έχουν μια πολύ μικρή αναντιστοιχία στο μέγεθος 

ηλεκτραρνητικότητας (strong weak mismatch in electronegativity size) [15]. 

Samples 30 min 60 min

ZnO D001 3,207 eV 3,157 eV

ZnO D01 3,135 eV 3.020 eV

Energy Gap

Πίνακας 7.5. Οι τιμές του ενεργειακού 

χάσματος (Eg) των ZnO D001 και ZnO 

D01 υμενίων σε διαφορετικό χρόνο 

εναπόθεσης. 
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Σε μικροσκοπικό επίπεδο η μείωση στο ενεργειακό χάσμα Eg των ZnO:Cu υμενίων μπορεί 

να γίνει κατανοητή χρησιμοποιώντας την κβαντομηχανική. [04]  Σύμφωνά με κάποιους 

ερευνητές (Yan et al.) το 3d τροχιακό του Cu είναι πολύ μικρότερο από το 3d τροχιακό του 

Zn. Όταν λοιπόν ένα άτομο Cu καταλαμβάνει μια πλεγματική θέση του  Zn στο κρυσταλλικό 

πλέγμα του ZnO, εισάγει ταυτόχρονα δύο κύριες επιπτώσεις: (1), την ισχυρή d-p σύζευξη 

μεταξύ Cu και O η οποία οδηγεί στη μετακίνηση των ατόμων του O, γεγονός που περιορίζει 

το άμεσο χάσμα του ZnO και (2) το 3d τροχιακό του Cu δημιουργεί ζώνες προσμίξεων 

(impurity bands) πάνω από τη ζώνη σθένους (valance band) του ZnO. Επομένως, 

συνοψίζοντας τα παραπάνω το ενεργειακό χάσμα των  ZnO:Cu επηρεάζεται από δυο 

παράγοντες: ο ένας παράγεται από τον περιορισμό του άμεσου ενεργειακού χάσματος, ενώ 

ο άλλος προήλθε από τη δημιουργία μιας μικτής ζώνης εντός του ενεργειακού χάσματος 

λόγω των προσμίξεων. [27] 

 

7.4 ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 

 

7.4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υμενίων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πάχος τους, τη 

δομή τους (όπως π.χ. από τις διακυμάνσεις στο σχήμα και στο μέγεθος των κόκκων, τις 

ατέλειες του πλέγματος κλπ.), το ύψος των φραγμάτων δυναμικού στα όρια των κόκκων, 

την καθαρότητα της δομής τους (δηλαδή από τη συγκέντρωση προσμίξεων και από την 

ικανότητα απορρόφησης π.χ. αεριών, υγρασίας, κλπ.), το επίπεδο των προσμίξεων και 

γενικά από τις συνθήκες προετοιμασίας και παρασκευής. 

Όταν τα XRD δεδομένα ενός ημιαγώγιμου πολυκρυσταλλικού υμενίου υποδεικνύουν 

αύξηση στο μέγεθος των κόκκων προσανατολισμένων προς την κυρίαρχη κατεύθυνση και 

βελτίωση στην κρυσταλλικότητα του, αναμένεται  μείωση στην ειδική του αντίσταση και 

αύξηση στη συγκέντρωση και στην κινητικότητα των φορέων, δηλαδή στο ηλεκτρικό ρεύμα 

που το διαρρέει [04]. Η αύξηση στο ρεύμα προκύπτει από τη μείωση των διαδικασιών 

σκέδασης των φορέων στις πλεγματικές ατέλειες ή/και στα φράγματα στα όρια των κόκκων 

ή/και στις δομικές εξαρθρώσεις. Στο σχήμα 7.6 δίνονται διάφορες περιπτώσεις σκεδάσεων 

των φορέων ρεύματος.                           

                                 (Α)                                                                                       (Β) 
Σχήμα 7.6.. A) Δυο διαφορετικοί τύποι διαδικασιών σκέδασης. Η μια αναφέρεται σε σκέδαση λόγω των 

προσμίξεων και η άλλη σε σκέδαση λόγω των θερμικών ταλαντώσεων. B) Τα ηλεκτρόνια σκεδάζονται στα 

όρια των κόκκων και έτσι αυξάνεται η ειδική αντίσταση (στα πολυκρυσταλλικά στερεά η μέση ελεύθερη 

διαδρομή ισούται περίπου με τη μέση διάμετρο των κόκκων)[29]. 
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Η αύξηση στο ρεύμα (στην αγωγιμότητα) μπορεί επίσης να προέλθει και από τη μείωση των 

καταστάσεων παγίδευσης φορέων και των κέντρων επανασύνδεσης φορέων μέσα στο 

ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού, τα οποία μειώνουν τη συγκέντρωση και τη διάρκεια ζωής 

τους.[22, 23, 30, 31] Οι καταστάσεις παγίδευσης φορέων ουσιαστικά οδηγούν στην 

ακινητοποίησή τους, δηλαδή μειώνουν τον αριθμό των διαθέσιμων ελεύθερων φορέων για 

την ηλεκτρική αγωγιμότητα. 

Ο ρόλος των εγγενών ατελειών: Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία[32], οι ατέλειες που 

ευνοούνται υπό συνθήκες πλούσιες σε Zn (οι κενές θέσεις οξυγόνου (VO), οι ενδιάμεσες 

θέσεις ψευδαργύρου (Zni) (Σχήμα 7.7) και η υποκατάσταση θέσεων οξυγόνου από Zn (ZnO)) 

δρουν ως δότες, ενώ εκείνες που ευνοούνται υπό συνθήκες πλούσιες σε O (οι κενές θέσεις 

ψευδαργύρου (VZn), οι διάμεσες θέσεις οξυγόνου (Oi), και η υποκατάσταση θέσεων Zn από 

οξυγόνο (OZn)) δρουν ως δέκτες.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7.7. Οι ατέλειες που ευνοούνται υπό συνθήκες πλούσιες σε Zn είναι οι κενές θέσεις οξυγόνου (VO), 

οι ενδιάμεσες θέσεις ψευδαργύρου (Zni) και η υποκατάσταση θέσεων οξυγόνου από Zn (ZnO). Εδώ 

παριστάνονται σχηματικά οι περιπτώσεις των VO και Zni ατελειών[33, 34]. 

 

Μεταξύ των ατελειών που συνδέονται με μια πιθανή περίσσεια οξυγόνου σε ένα υμένιο, 

(VZn, Oi και OZn), η VZn παρουσιάζει τη χαμηλότερη ενέργεια σχηματισμού, οπότε 

λειτουργεί ως ένας ρηχός δέκτης. Η VZn, επομένως, υπό συνθήκες περιβάλλοντος πλούσιες 

σε O2 καθίσταται άφθονη και είναι η πιο κυρίαρχη εγγενή ατέλεια[32].  

Έαν υπάρχει περίσσεια Ζn σε ένα υμένιο ZnO, οι κενές θέσεις οξυγόνου VO εμφανίζουν τη 

χαμηλότερη ενέργεια σχηματισμού και ενεργούν ως δότες. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι "Εάν 

μια κενή θέση οξυγόνου δημιουργηθεί σε ένα τέλειο κρύσταλλο, τότε δύο ηλεκτρόνια 

ελευθερώνονται στον κρύσταλλο", δηλαδή οι κενές θέσεις οξυγόνου συμβάλλουν ως 

ιονισμένοι δότες (μια υψηλή συγκέντρωση κενών θέσεων οξυγόνου στο υμένιο, συνεπάγει, 

γενικά, χαμηλές τιμές στην αντίστασή του). "Αλλά, αν υπάρχει πάρα πολύ οξυγόνο, τότε 

στα υμένια δημιουργούνται, υποξείδια, τα οποία προκαλούν αύξηση στην αντίστασή του." 

Επιπλέον, ο μεγάλος αριθμός ιόντων Zn2+ στα υψηλής συγκέντρωσης πρόδρομα διαλύματα 

διαταράσσει γενικά το λόγο Ζn/Ο, ο οποίος είναι κρίσιμος για την απόκτηση υμενίων ZnO 

με υψηλή αγωγιμότητα και διαφάνεια[32].  

Η n-τύπου αγωγιμότητα του ZnO: Τα λεπτά υμένια ZnO είναι συνήθως n-τύπου στη φύση 

-τα οποία πιστεύεται ότι προέρχονται από εγγενείς ατέλειες δοτών, όπως οι ενδιάμεσες 

θέσεις ψευδαργύρου Zni και οι κενές θέσεις οξυγόνου Vo, αφού τα ηλεκτρόνια που 

ελευθερώνονται από τις ατέλειες αυτές βρίσκονται στη ζώνη αγωγιμότητας ή / και σε ρηχές 

παγίδες.[35]. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η προέλευση της n-τύπου αγωγιμότητας 

έχει προκαλέσει διαφωνίες σε παγκόσμιο ερευνητικό επίπεδο. Το βασικό συμπέρασμα που 

έχει προκύψει από τις πιο πρόσφατες μελέτες είναι ότι οι εγγενείς σημειακές ατέλειες δεν 

μπορούν να εξηγήσουν τη συχνά παρατηρούμενη n-τύπου αγωγιμότητα, αλλά ότι η 

τελευταία είναι πιθανόν να προκαλείται από την ακούσια ενσωμάτωση εξωγενών 

προσμίξεων κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης, όπως π.χ. υδρογόνου. Ενδέχεται να πάρει 

κάποιο χρόνο στην επιστημονική κοινότητα, ώστε να αποφασιστεί πια μπορεί να είναι η 

επικρατέστερη.  
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Σε αυτή την εργασία μετρήθηκε το επιφανειακό ρεύμα των υμενίων με τη βοήθεια 

μετρήσεων διπλής επαφής χρησιμοποιώντας ένα Keithley 220 ως πηγή ρεύματος και ένα 

Keithley 614 ως ηλεκτρόμετρο. Για τις μετρήσεις αυτές, στα δείγματα έγιναν επαφές με 2 

λωρίδες από αγώγιμο υλικό πλάτους 2 mm τοποθετημένες στις δυο απέναντι πλευρές του 

δείγματος. Όλες οι μετρήσεις διεξήχθησαν σε θερμοκρασία δωματίου ως εξής: Σε χρόνο t=0 

sec εφαρμόζουμε τη διαφορά δυναμικού. Μετά από 30 sec ανοίγουμε την λάμπα UV για 90 

sec (δηλαδή στο χρονικό διάστημα 30 sec – 2 min). Στην συνέχεια κλίνουμε την λάμπα UV 

για 7 min (ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου) και μετά την ξανανοίγουμε για 90 sec και την 

κλίνουμε πάλι για 7 min (ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου) κλπ. Σε αυτή την εργασία η 

παραπάνω διαδικασία επαναλήφθηκε 3 φορές (δηλαδή πραγματοποιήθηκαν 3 κύκλοι 

μέτρησης). Στον πίνακα 7.6 παρουσιάζεται το επιφανειακό ρεύμα που διαρρέει τα καθαρά 

ZnO υμένια μεταβάλλοντας τη συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος και το χρόνο 

εναπόθεσης σε δυο περιπτώσεις: 1) στο σκοτάδι και 2) υπό την επίδραση της UV 

ακτινοβολίας. Οι τιμές του πίνακα 7.6 έχουν προέρθει από τον δεύτερο κύκλο μετρήσεων.    
Στον Πίνακα αυτό παρατηρείται μεγάλη διασπορά των τιμών, η οποία θα πρέπει να συνδεθεί 

κυρίως με τις διαφοροποιήσεις  των επιλεγμένων παραμέτρων αλλά και των συνθηκών που 

επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εναπόθεσης. Οι διαφοροποιήσεις αυτές 

είναι σημαντικές, γιατί διαμορφώνουν το πάχος και την τελική δομή των υμενίων, τις 

εγγενείς ατέλειες αλλά και το ποσοστό ενσωμάτωσης εξωγενών ατελειών λόγω προσμίξεων 

στο πλέγμα τους.  
 

Πίνακας 7.6. Το επιφανειακό ρεύμα που διαρρέει τα υμένια 1) στο σκοτάδι και 2) υπό την 

επίδραση UV ακτινοβολίας, μεταβάλλοντας τη συγκέντρωση του προδρόμου διαλύματος και το 

χρόνο εναπόθεσης (μετρήσεις από τον δεύτερο κύκλο).  

 

7.4.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΗΡΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 

ΥΜΕΝΙΩΝ ZnO  

 

Επιδράσεις των συνθηκών εναπόθεσης: Συνήθως, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

εναπόθεσης ενός υμενίου, συνυπάρχουν διαφορετικοί μηχανισμοί, οι οποίοι βρίσκονται σε 

ανταγωνισμό και οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Στην περίπτωση των υμενίων που 

παρασκευάζονται με τη μέθοδο της πυρόλυσης ψεκασμού στον ατμοσφαιρικό αέρα με 

υψηλές θερμοκρασίες υποστρώματος, έχει διαπιστωθεί ότι συνήθως έχουν χαμηλή 

αγωγιμότητα, η οποία μπορεί να οφείλεται στις επιδράσεις των ορίων των κόκκων ή/και 

λόγω της προσρόφησης προσμίξεων από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Το οξυγόνο σε αυτή την 

περίπτωση, γίνεται μια από τις πιο σημαντικές προσμείξεις, οι οποίες είναι εύκολο να 

διαχυθούν μέσα στο κρυσταλλικό πλέγμα κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης. Οι προσμίξεις 

οξυγόνου, προσροφώνται κυρίως στα όρια των κόκκων και στην επιφάνεια των λεπτών 

υμενίων, οπότε μπορούν να μεταβάλουν τη μικροδομή και το μέγεθος τους κατά τη διάρκεια 

εναπόθεσης τροποποιώντας έτσι σημαντικά τις ιδιότητές τους. Το προσροφημένο οξυγόνο 

στην επιφάνεια και στα όρια των κόκκων δρα ως παγίδα φορέων. Οι παγίδες αυτές 

Without UV Under UV Without UV Under UV

0,1 M ZnO 342 910 131 644

0,2 M ZnO 11 269 4 289

0,3 M ZnO 6 232 73 712

0,4 M ZnO 7 171 19 464

0,8 M ZnO 26 332 53 494

1 M ZnO 12 267 7 273

Electric Current I (μΑ)

Samples
30 min 60 min
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δημιουργούν ένα φράγμα δυναμικού, το οποίο επηρεάζει την κινητικότητα των φορέων 

προκαλώντας μία περεταίρω μείωση στην αγωγιμότητα των υμενίων (Joseph et al. 

1999)[10]. Τα ενεργειακά επίπεδα αυτών των παγίδων, ωστόσο, είναι κοντά στην ζώνη 

αγωγιμότητας, οπότε τα παγιδευμένα ηλεκτρόνια που βρίσκονται σε αυτές μπορούν εύκολα 

να ξεφύγουν με ένα πολύ μικρό ποσό ενέργειας, το οποίο μπορεί να βρεθεί μέσω της 

θέρμανσης ή/και της ακτινοβόλησης του υμενίου.[30] 

 

Στην περίπτωση των καθαρών υμενίων του ΖnΟ, ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί, από 

προηγούμενες εργασίες, ότι συνήθως  εμφανίζουν μια χαρακτηριστικά υψηλή αντίσταση 

λόγω της χαμηλής συγκέντρωσης φορέων. Αυτό επιβεβαιώνεται και σε αυτή την εργασία, 

όπου τα υμένια του ΖnΟ υπό τις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης εμφάνισαν πολύ μεγάλες 

τιμές στην αντίστασή τους (γεγονός που δεν μας επέτρεψε να κάνουμε μετρήσεις Hall, ώστε 

να προσδιορίσουμε αν τα υμένια είναι n-τύπου). Το αποτέλεσμα αυτό ίσως να οφείλεται στο 

ότι η εναπόθεση των υμενίων έγινε σε ατμοσφαιρικό αέρα, δηλαδή σε συνθήκες οι οποίες 

μπορούν να θεωρηθούν ότι ήταν πλούσιες σε οξυγόνο. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στις 

συνθήκες αυτές σχηματίζονται ατέλειες (VZn, Oi και OZn), οι οποίες δρουν ως δέκτες, δηλαδή 

δεσμεύουν ελεύθερους φορείς ρεύματος, ενώ ταυτόχρονα η χαμηλή συγκέντρωση κενών 

θέσεων οξυγόνου (που συνδέονται με συνθήκες πλούσιες σε Ζn), συνεπάγεται  τις πολύ 

μεγάλες τιμές στην αντίστασή τους[32]. Επιπλέον, σύμφωνα με κάποια πειραματικά 

δεδομένα η ειδική αντίσταση ενός ZnO μειώνεται, εάν η θερμοκρασία υποστρώματος 

αυξηθεί από τους 100 oC έως τους 200 oC, ενώ αν αυξηθεί από τους 200 oC στους 500 oC, η 

ειδική αντίσταση αυξάνεται. Έτσι, πιστεύεται ότι καθώς η θερμοκρασία του υποστρώματος 

αυξάνεται, ο αριθμός των ατόμων οξυγόνου που απορροφάται από το υμένιο θα αυξηθεί, 

προκαλώντας μείωση της πυκνότητας ατελειών οξυγόνου, δηλαδή περαιτέρω μείωση στη 

συγκέντρωση φορέων. Επομένως, το αποτέλεσμα αυτό δεικνύει ότι στην επιλεγμένη, σε 

αυτή την εργασία, θερμοκρασία υποστρώματος των 350 οC περιμένουμε τα υμένια του ΖnΟ 

να κινηθούν πιο κοντά στην στοιχειομετρική σύνθεση, δηλαδή να εμφανίσουν μεγάλη ειδική 

αντίσταση και μικρή διέλευση ρεύματος.[36]. 

 

Πάντως, εισάγοντας μερικές τροποποιήσεις στις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης θα 

μπορούσαμε να πάρουμε υμένια με μικρότερη αντίσταση (κάτι που δεν έχει γίνει σε αυτή 

την εργασία). Η ηλεκτρική αντίσταση (ρ) των λεπτών υμενίων ΖnΟ προσδιορίζεται γενικά 

από την συγκέντρωση (Ν) και την κινητικότητα των φορέων (μ), χρησιμοποιώντας την 

σχέση:[04] 

                                                     ρ = 1 / (Ne μ)  

 

όπου e είναι το φορτίο του ηλεκτρονίου. Δεδομένου ότι το e είναι μια σταθερά, θα πρέπει 

προκειμένου να μειωθεί η αντίσταση των λεπτών υμενίων, να αυξηθεί η συγκέντρωση (Ν) 

ή/και η κινητικότητα των φορέων (μ). Οι περισσότερες έρευνες έχουν προτείνει ότι η 

μέθοδος για την επίτευξη μεγίστης συγκέντρωσης φορέων είναι οι κενές θέσεις οξυγόνου 

και οι προσμίξεις. Οι κενές θέσεις οξυγόνου μπορούν να δημιουργηθούν με τον έλεγχο των 

συνθηκών εναπόθεσης, όπως π.χ. στην περίπτωση της SP μεθόδου, τη θερμοκρασία 

υποστρώματος ή το φέρον αέριο των σταγονιδίων στο υπόστρωμα. Οι προσμίξεις επίσης 

μπορεί να αλλάξει την ηλεκτρική αγωγιμότητα ενός υμενίου, αν τα ιόντα του αρχικού 

πλέγματος υποκαθίστανται από στοιχεία μεγαλύτερου σθένους, δημιουργώντας επιπλέον 

ηλεκτρόνια τα οποία μπορούν να γίνουν ηλεκτρόνια αγωγιμότητας. Όμως, οι Johson et al. 

[37] ανέφεραν ότι η αύξηση της πυκνότητας φορέων μέσω των προσμίξεων ή των κενών 

θέσεων οξυγόνου είναι αυτοπεριοριζόμενη, επειδή η αύξηση του αριθμού των ελεύθερων 

φορέων μειώνει την κινητικότητα τους λόγω των σκεδάσεων μεταξύ φορέα-φορέα. Ως εκ 

τούτου, υπάρχει ένα σημείο ισοροπίας (trade-off) μεταξύ της πυκνότητας φορέων και της 
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κινητικότητάς τους για την απόκτηση χαμηλής αντίστασης. Ένας άλλος παράγοντας που 

επηρεάζει τις ηλεκτρικές ιδιότητες των υμενίων, εκτός από τους παραπάνω, είναι και ο 

χρόνος εναπόθεσης (δηλαδή το πάχος τους).[04]  

 
Επίδραση του πάχους: Έχει παρατηρηθεί ότι η ειδική αντίσταση πολλών μεταλλικών 

στρωμάτων είναι μεγαλύτερη από την ειδική αντίσταση που έχουν τα ίδια τα υλικά σε 

τρισδιάστατη (bulk) μορφή. Επιπλέον, η ειδική αντίσταση των μεταλλικών στρωμάτων 

γίνεται μεγαλύτερη όσο μικρότερο είναι το πάχος τους. Αυτό συμβαίνει για δυο λόγους. 

Πρώτον, λόγω της διαδικασίας εναπόθεσης, η δομή του λεπτού στρώματος είναι εν γένει 

πιο ακανόνιστη, ή κοκκώδης, και έχει μικρότερους κόκκους, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη 

πυκνότητα διαταραχών και ατελειών. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα ηλεκτρόνια μπορούν 

επίσης να σκεδαστούν από τις επιφάνειες του υλικού (σχήμα 7.8). [29].  
 

 

 

 

 
Σχήμα 7.8. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια σκεδάζονται στις επιφάνειες των υμενίων με μικρό πάχος [29].   

 

Όσον αφορά στα λεπτά υμένια οξειδίων των μετάλλων όπως το 

ZnO, προηγούμενες μελέτες έχουν αναφέρει ότι, λόγω της 

τυχαίας δομής των υμενίων μικρού πάχους, το μεγαλύτερο 

ποσοστό του οξυγόνου που ενσωματώνεται στη μάζα του 

υμενίου, προσροφάται χημικά κατά μήκος των ορίων των 

κόκκων και στην επιφάνεια. Δηλαδή όσο πιο λεπτά είναι τα 

υμένια τόσο πιο ωμική συμπεριφορά θα έχουν. Έχει 

διαπιστωθεί ότι αυτό οδηγεί στο σχηματισμό παγίδων που 

καταστρέφουν τη συγκέντρωση των ηλεκτρονίων της ζώνης 

αγωγιμότητας. Το πιθανό αποτέλεσμα αυτού είναι ότι τα λεπτά 

ZnO είναι περισσότερο στοιχειομετρικά και, συνεπώς, 

περισσότερο μονωτικά, επειδή το οξυγόνο είναι σε θέση να 

διαχέεται  σε όλο το υμένιο[38]. Ωστόσο, όταν το πάχος του 

αυξηθεί, αυτό το στοιχειομετρικό στρώμα περιορίζεται στην 

επιφάνεια, δεδομένου ότι το οξυγόνο δεν μπορεί πλέον να 

διαχέεται μέσα σε ολόκληρο το υμένιο. Συνεπώς, οι ηλεκτρικές 

ιδιότητες των υμενίων του ίδιου υλικού με διαφορετικά πάχη 

είναι δυνατό να επηρεάζονται περισσότερο ή λιγότερο από τις επιφανειακές ιδιότητες 

ανάλογα με το πάχος του υμενίου, και από τις συνθήκες παρασκευής (παρουσία ή απουσία 

οξυγόνου) αλλά και από το αν οι προσμίξεις είναι παρόν ή όχι[38].  Τα υμένια ZnO  που 

παρασκευάστηκαν σε αυτή την εργασία με συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος 0,1Μ 

εμφανίζουν τις υψηλότερες τιμές επιφανειακού ρεύματος στο σκοτάδι (μετά το πέρας της 

πρώτης UV ακτινοβόλησης) σε σχέση με τα υμένια όλων των υπόλοιπων συγκεντρώσεων, 

και στους δύο χρόνους εναπόθεσης (Πίνακας 7.6). Στον πίνακα 7.7 επίσης παρατηρούμε ότι 

τα υμένια αυτά έχουν και τα μικρότερα πάχη από όλα τα υπόλοιπα. Μεταξύ τώρα των 

υμενίων με συγκέντρωση 0,1Μ εκείνο σε χρόνο εναπόθεσης 30 min έχει το τριπλάσιο 

επιφανειακό ρεύμα και το μισό πάχος περίπου σε σχέση με αυτό των 60 min. Σύμφωνα με 

τα XRD δεδομένα και τα δυο υμένια είναι προσανατολισμένα κυρίως κατά μήκος της (002) 

κατεύθυνσης, δηλαδή κάθετα προς την επιφάνεια του υποστρώματος, ενώ οι εικόνες SEM  

έδειξαν ότι η τραχύτητα της επιφάνειας τους δεν εμφανίζει σημαντικές διαφοροποιήσεις.  

 Undoped ZnO Samples Thickness

0,1M (30 min) 147 nm

0,2M (30 min) 635 nm

0,3M (30 min) 335 nm

0,4M (30 min) 410 nm

0,8M (30 min) 606 nm

1,0M (30 min) 616 nm

 Undoped ZnO Samples Thickness

0,1M (60 min) 282 nm

0,2M (60 min) 636 nm

0,3M (60 min) 591 nm

0,4M (60 min) 526 nm

0,8M (60 min) 853 nm

1,0M (60 min) 647 nm

Πίνακας 7.7. Τα πάχη των υμενίων 
διαφορετικών συγκεντρώσεων σε 
χρόνους εναπόθεσης 30 min και 
60 min.  
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Με βάση τα παραπάνω, επομένως, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ένα υμένιο, υπό τις 

επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης, με πάχος μεταξύ 100-200 nm περίπου, εμφανίζει μεγάλο 

παραμένον επιφανειακό ρεύμα (μετά την πρώτη UV ακτινοβόληση για 90 sec) λόγω της 

καλής κρυσταλλικότητας σε συνδυασμό με το μικρό ποσοστό ατελειών και δομικών 

διαταραχών εξαιτίας του μικρού πάχους (αλλά όχι τόσο μικρού ώστε οι επιδράσεις που 

προκαλούνται λόγω του μικρού πάχους να γίνουν σημαντικές). Στα υμένια των υπόλοιπων 

συγκεντρώσεων και στους δυο χρόνους εναπόθεσης το παραμένον επιφανειακό ρεύμα 

μειώνεται αρκετά, ενώ τα πάχη τους αυξάνονται σε σχέση με αυτά συγκέντρωσης 0,1Μ. 

Ωστόσο, από τους πίνακες 7.6 και 7.7 φαίνεται να μην υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα πάχη 

των υμενίων και του παραμένοντος επιφανειακού ρεύματος που τα διαρρέει. Αυτό ίσως να 

οφείλεται στις ιδιαιτερότητες των συνθηκών εναπόθεσης, οι οποίες προκαλούν 

διαφοροποιήσεις στις δομές των υμενίων που, τουλάχιστον σε αυτή την εργασία, δεν 

μπορούν να προσδιοριστούν.            

 
Η επίδραση της UV ακτινοβολίας: Η φωτοαγωγιμότητα, σε γενικές γραμμές, αποδίδεται 

στην δημιουργία ελεύθερων φορέων φορτίου λόγω της απορρόφησης φωτονίων ή/και στη 

μείωση της αντίστασης, δηλαδή στην υπερπήδηση από τους ελεύθερους φορείς ρεύματος 

των φραγμάτων δυναμικού στα όρια των κρυσταλλιτών του υλικού, επιτρέποντας έτσι τη 

μεγαλύτερη ροή του υπάρχοντος φορτίου μεταξύ των διαφορετικών περιοχών του. [39, 40, 

41].  Το μετρούμενο επιφανειακό ρεύμα των ZnO στο σκοτάδι σε σχέση με αυτό υπό την 

επίδραση της υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας (πίνακας 7.6) δείχνει ότι τα λεπτά υμένια είναι 

ευαίσθητα στο υπεριώδες φως, (σε μια συγκεκριμένη τάση, για όλα τα υμένια, το 

επιφανειακό ρεύμα κάτω από υπεριώδη φωτισμό είναι μεγαλύτερο από ότι υπό σκοτεινές 

συνθήκες). Αυτό υποδεικνύει ότι η UV-ακτινοβολία αυξάνει την παραγωγή ζευγών 

ηλεκτρονίου-οπής στα υμένια, τα οποία διαχωρίζονται από το ηλεκτρικό πεδίο ή/και 

επιτρέπει την υπερπήδηση των υπαρχόντων ελεύθερων φορέων ρεύματος των φραγμάτων  

στα όρια των κόκκων. Στον πίνακα 7.8 δίνεται η απόκριση των υμενίων του ZnO 

διαφορετικών συγκεντρώσεων σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min υπό την επίδραση 

UV ακτινοβολίας, ενώ στο σχήμα 7.9 παριστάνονται γραφικά οι τιμές του πίνακα 7.8.     

 
Πίνακας 7.8. Η μεταβολή του ρεύματος ΔΙ (=ΙUnder UV – ΙWithout UV) που διαρρέει τα υμένια του ZnO 

διαφορετικών συγκεντρώσεων σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min λόγω της επίδρασης 

της UV ακτινοβολίας (μετρήσεις από τον δεύτερο κύκλο). 

 

Στον πίνακα 7.8 βλέπουμε ότι από τα υμένια της ίδιας συγκέντρωσης με διαφορετικό χρόνο 

εναπόθεσης, αυτά με συγκέντρωση 0,1Μ, 0,2Μ και 1Μ έχουν παρεμφερείς τιμές στο ΔΙ 

(και παρεμφερή πάχη με εξαίρεση τα 0,1Μ), ενώ αυτά συγκέντρωσης 0,3Μ, 0,4Μ και 0,8Μ 

έχουν εντελώς διαφορετικές τιμές στο ΔΙ (και διαφορετικά πάχη). Επίσης παρατηρούμε ότι, 

γενικά, οι τιμές του ΔΙ στα υμένια με χρόνο εναπόθεσης 30 min είναι μικρότερες από τις 

αντίστοιχες τιμές των υμενίων με χρόνο εναπόθεσης 60 min.  

Τα παραπάνω αποτελέσματα ίσως να σχετίζονται με τη δομή των υμενίων. Όπως προκύπτει 

από τα XRD δεδομένα, με την αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος και 

0,1 M ZnO

0,2 M ZnO

0,3 M ZnO
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0,8 M ZnO
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στους δυο χρόνους εναπόθεσης, εμφανίζονται όλο και περισσότεροι κρυσταλλίτες 

διαφορετικών μεγεθών προσανατολισμένοι προς διάφορες κατευθύνσεις (εμφανίζονται όλο 

και περισσότερες κορυφές). Στον πίνακα 7.8 βλέπουμε ότι το 0,3Μ έχει το μεγαλύτερο ΔΙ 

από όλα τα υπόλοιπα και στους δυο χρόνους εναπόθεσης, ενώ το 1Μ έχει από τα μικρότερα 

ΔΙ. Επιπλέον, τα πάχη των υμενίων αυτών δεν εμφανίζουν σημαντική απόκλιση. Η πιο 

σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των δυο εντοπίζεται στο ότι στα XRD διαγράμματα τους 

το 0,3Μ εμφανίζεται να έχει λιγότερες κορυφές, ενώ οι εντάσεις όσων κορυφών 

εμφανίζονται είναι μικρότερες σε σχέση με του 1Μ. Με άλλα λόγια, οι τιμές του ΔΙ στην 

περίπτωση των υμενίων που εμφανίζουν παρόμοια πάχη, εξαρτώνται κυρίως από τα δομικά 

τους χαρακτηριστικά.  

Ωστόσο από τον πίνακα 7.8 είναι προφανές ότι, γενικά, η απόκριση ΔΙ των υμενίων στην 

UV ακτινοβολία εξαρτάται εν γένει και από το πάχος τους (τα υμένια με διαφορετικά πάχη 

έχουν διαφορετικό ΔΙ, ενώ αυτά με παρόμοια πάχη έχουν παρεμφερή ΔΙ). Στο σχήμα 7.9 

φαίνεται επίσης ότι ο ρυθμός μεταβολής της απόκρισής των υμενίων στην UV ακτινοβολία 

ελαττώνεται με την αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος και στους δυο 

χρόνους εναπόθεσης.  

 

Σχήμα 7.9. Η μεταβολή του ρεύματος ΔΙ που διαρρέει τα υμένια του ZnO υπό την επίδραση UV 

ακτινοβολίας, μεταβάλλοντας τη συγκέντρωση του προδρόμου διαλύματος και το χρόνο εναπόθεσης. 

 

Το αποτέλεσμα αυτό σε συνδυασμό με το ότι το πάχος των υμενίων αυξάνεται με την 

αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος και στους δυο χρόνους εναπόθεσης 

μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, όσο αυξάνεται το πάχος ενός υμενίου, ελαττώνεται η 

απόκρισή του στην UV ακτινοβολία.   

Να σημειωθεί ωστόσο ότι αν και, σύμφωνα με τα XRD δεδομένα, το μέγεθος των κόκκων 

προσανατολισμένων προς την (002) κατεύθυνση αυξάνεται με την αύξηση της 

συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος και στους δυο χρόνους εναπόθεσης, εντούτοις 

δεν παρατηρείται αύξηση στην αγωγιμότητα. Επιπλέον, στα υμένια υπάρχει, λογικά, και 

διαφορετικός αριθμός ιόντων Zn λόγω της διαφορετικής συγκέντρωσης στα πρόδρομα 

διαλύματα. Με την αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος περιμένουμε οι 

συνθήκες εναπόθεσης να είναι πιο πλούσιες σε Zn, δηλαδή περιμένουμε περισσότερες κενές 

θέσεις οξυγόνου VO και άρα μεγαλύτερη αγωγιμότητα στα υμένια, κάτι που όμως δεν 

επιβεβαιώνεται σε αυτή την εργασία. Αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι η αύξηση στο μέγεθος 

των κόκκων και στη συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος δεν είναι σε θέση να 

αντισταθμίσουν την επίδραση των υπολοίπων παραμέτρων που εμπλέκονται, όπως το 

περιβάλλον εναπόθεσης, τη θερμοκρασία υποστρώματος και το πάχος των υμενίων.           

Δεν θα πρέπει πάντως να μείνει ασχολίαστη και η μεγάλη διασπορά των τιμών στις 

μετρήσεις του επιφανειακού ρεύματος, (η μεγάλη διασπορά των τιμών των διαφόρων 

ποσοτήτων σε αυτή την εργασία είναι ο κανόνας). Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε 
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διάφορους λόγους (να κάνουμε κάποιες εικασίες) που να οδηγούν σε αυτή τη διασπορά των 

τιμών. Ωστόσο κάτι τέτοιο θα ήταν παρακινδυνευμένο, διότι δεν ξέρουμε αν τα παραπάνω 

αποτελέσματα επαναλαμβάνονται ή όχι.     

 
7.4.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ZnO:Cu ΥΜΕΝΙΩΝ 

 

Οι οπτο-ηλεκτρονικές ιδιότητες των λεπτών υμενίων ZnO εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 

τις συνθήκες εναπόθεσης και τις προσμίξεις, γιατί αυτές οι ιδιότητες αλλάζουν σημαντικά, 

(Ι) με την προσρόφηση του οξυγόνου (Ο) που λαμβάνει χώρα κατά τη διαδικασία της 

εναπόθεσης και, (ΙΙ) με τη φύση του επιλεγέντος στοιχειού πρόσμιξης.  

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι τα ZnO:Cu έχουν πολύ μεγάλη ηλεκτρική αντίσταση 

υποδεικνύοντας ότι οι προσμίξεις Cu συμπεριφέρονται ως δέκτες [ 42-45]. Σύμφωνα με 

θεωρητικούς υπολογισμούς από τους Yan et al. [46] σχετικά με την ηλεκτρονική δομή των 

ZnO:Cu υμενίων, ο Cu καταλαμβάνει πλεγματικές θέσεις του Zn, γεγονός το οποίο 

δημιουργεί μια κατάσταση δέκτη (a single-acceptor state) πάνω από την ζώνη σθένους Ev 

του ZnO. [46]  Κάποιοι ερευνητές (Zhou et al.) μελετώντας τις επιπτώσεις των προσμίξεων 

Cu στην ηλεκτρική αγωγιμότητα του ZnO επιβεβαίωσαν ότι ο Cu δρα ως πρόσμειξη δέκτη 

στο n-τύπου ZnO, γεγονός το οποίο έχει σημαντικές επιπτώσεις στις ηλεκτρικές και οπτικές 

ιδιότητες του. Οι Akio et al. διερευνώντας τα επίπεδα των παγίδων ηλεκτρονίων του ZnO 

με προσμείξεις Cu διαπίστωσαν ότι η ειδική αντίσταση των υμενίων αυτών ήταν υψηλή, η 

οποία αυξάνεται με την αύξηση της συγκέντρωσης Cu [45]. Οι Heitz et al. ανέφεραν ότι οι 

προσμίξεις μετάλλων μετάπτωσης, όπως του Cu, σχηματίζουν βαθιές καταστάσεις δέκτη 

εντός του χάσματος των II -VI ενώσεων [47-51]. οι οποίες παγιδεύουν τα ηλεκτρόνια από 

τη ζώνη αγωγιμότητας[52]. Αναμένουμε επομένως ότι η χρήση του Cu ως πρόσμιξη στο 

ZnO θα μπορούσε να μειώσει δραματικά τη συγκέντρωση ελεύθερων ηλεκτρονίων 

μειώνοντας την n-τύπου αγωγιμότητα. Αυτό το αποτέλεσμα ενδεχομενως να μας οδηγήσει 

στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος του χαλκού στο ZnO είναι να ενισχυθεί το p-τύπου ντόπινγκ. 

Ωστόσο, αυτή η πρόβλεψη δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς, διότι δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθεί με ακρίβεια η θέση των προσμίξεων σε συμβατικές μεθόδους προσμίξεων.[53]. 

Είναι γνωστό παρόλα αυτά ότι τα μεταλλικά στοιχεία της ομάδας Ib του περιοδικού πίνακα, 

όπως ο Cu,  διαχέονται γρήγορα σε σύνθετους ημιαγωγούς, όπως το ZnO. Τα άτομα Cu στο 

ΖnΟ κατά την διάρκεια της εναπόθεσης μπορούν να αντικαταστήσουν (να 

υποκαταστήσουν) άτομα Zn ή να καταλάβουν ενδιάμεσες θέσεις στο πλέγμα ZnO 

δημιουργώντας δομικές παραμορφώσεις [46]. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα μελέτες, στην 

τετραεδρικού τύπου δομή (four co-ordinated) τα κατιόντα Zn2+ , Cu1+ και Cu2+ έχουν 

ιοντικές ακτίνες 0,06 , 0,06 και 0.057 nm αντίστοιχα, με σταθερή ηλεκτρονική διαμόρφωση, 

Zn2+ (3d10) , Cu2+ (3d9) και Cu1+ (3d10)[54]. Η διάχυση των ατόμων Cu σε υψηλή 

θερμοκρασία υποστρώματος μπορεί να οδηγήσει στην υποκατάσταση κατιόντων Zn2+ από 

κατιόντα Cu στη μοναδιαία κυψελίδα της δομής wurtzite του ΖnΟ. Ωστόσο για να γίνει ο 

Cu δέκτης (acceptor) φορέων, μετά την αντικατάσταση του Zn σε μία πλεγματική θέση, θα 

πρέπει να έχει σθένος +1.[27] Επομένως, για να συμβάλουν τα Cu2+   ιόντα στη μείωση της 

αγωγιμότητας, μέσω της παγίδευσης ηλεκτρονίων από τις Cu3d καταστάσεις οπών του Cu2+, 

θα πρέπει αυτά να καταλαμβάνουν ενδιάμεσες πλεγματικές θέσεις μέσα στη δομή του 

υμενίου. [54]. Επιπλέον, η σταθερότητα στις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται, μέσω 

δυνάμεων coulomb, μεταξύ των ατελειών δέκτη (Cu 1+
Ζn) και των εγγενών δοτών του ZnO 

(Ζni ή Vo) μπορεί να επιτευχθεί με τη σύλληψη ενός ηλεκτρονίου από το πλέγμα, 

συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο επίσης στη μείωση της αγωγιμότητας[32]. Τέλος, οι 

προσμίξεις Cu μπορούν να προκαλέσουν σε ορισμένες περιπτώσεις το σχηματισμό 

διαφόρων σύνθετων κέντρων, όπως π.χ. (CuZn, Cui), τα οποία μπορεί να συμβάλουν στην 

αύξηση του ύψους των φραγμάτων δυναμικού. Επομένως, αυτές οι δομικές τροποποιήσεις 
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ενός υμενίου ZnO μπορούν επίσης να μειώσουν δραστικά τη συγκέντρωση φορέων ή/και 

την κινητικότητά τους.  

 

Στον Πίνακα 7.9 δίνονται οι τιμές του επιφανειακού ρεύματος που διαρρέει τα ZnO Ρ01, 

ZnO D001 και ZnO D01 υμένια και στους δυο χρόνους εναπόθεσης σε δυο περιπτώσεις: 1) 

στο σκοτάδι και 2) υπό την επίδραση UV ακτινοβολίας.  

 
Πίνακας 7.9. Το επιφανειακό ρεύμα που διαρρέει τα ZnO Ρ01 ZnO D001 και ZnO D01 υμένια 1) 

στο σκοτάδι και 2) υπό την επίδραση UV ακτινοβολίας σε  χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 

min.  

 

Από τον πίνακα 7.9 είναι φανερό ότι το μετρούμενο επιφανειακό ρεύμα των ZnO D001 και 

ZnO D01 υμενίων είναι αρκετές τάξεις μεγέθους μικρότερο από τα ZnO Ρ01 και στους δυο 

χρόνους εναπόθεσης. Επίσης, με την αύξηση της συγκέντρωσης των προσμίξεων Cu, το 

επιφανειακό ρεύμα μειώνεται αρκετά με και χωρίς UV και στους δυο χρόνους εναπόθεσης. 

Επομένως, είναι σαφές ότι οι προσμίξεις Cu επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις ηλεκτρικές 

ιδιότητες των ZnO, αφού μειώνει δραστικά το επιφανειακό ρεύμα λόγω κυρίως της μείωσης 

της συγκέντρωσης φορέων ή/και της κινητικότητας τους.  

Ο δομικός χαρακτηρισμός των ZnO:Cu που παρασκευάστηκαν σε αυτήν την εργασία 

χρησιμοποιώντας τα XRD δεδομένα, έδειξε ότι τα εν λόγω υμένια ήταν πολυκρυσταλλικά 

με δομή wurtzite. Με την αύξηση της συγκέντρωσης των προσμίξεων Cu, επίσης βρέθηκε 

ότι το μέγεθος των κρυσταλλιτών μειώθηκε, το FWHM της (002) κορυφής έγινε ευρύτερο, 

ενώ ο προσανατολισμός φτωχότερος (η ένταση της (002) κορυφής μειώθηκε, στα ZnO D01 

ενώ ταυτόχρονα εμφανίστηκαν και οι (101), (100) ως κύριες κορυφές). Οι αλλαγές αυτές 

σχετίζονται με τη χαμηλή κρυσταλλικότητα, δηλαδή με στρεβλώσεις, εξαρθρώσεις, . . . 

κ.λπ., δηλαδή περιοχών που αποτελούνται από λίγα ατομικά στρώματα στα οποία υπάρχουν 

τυχαία διασκορπισμένα άτομα (disordered atoms) οδηγώντας σε μια απώλεια της 

περιοδικότητας των ZnO στρωμάτων. Με άλλα λόγια υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 

ατελειών που οφείλονται στην ελλιπή ατομική διασύνδεση. Αυτό προκαλεί μια μείωση στην 

συγκέντρωση και στην κινητικότητα των φορέων φορτίου, ή μια αύξηση στην 

αντίσταση[55].  

Αν θεωρήσουμε ότι η μείωση της πυκνότητας φορέων στα ZnO: Cu μπορεί να προκληθεί 

από την ελάττωση των κενών θέσεων οξυγόνου, τότε αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι σε αυτά 

υπάρχουν ελάχιστες κενές θέσεις οξυγόνου.[04] (οι επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης δεν 

ευνοούν το σχηματισμό αυτού του τύπου ατελειών). Επίσης, τα μικρότερα σωματίδια που 

εμφανίζονται στις εικόνες SEM των ZnO: Cu έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια / bulk αναλογία 

και άρα περισσότερες επιφανειακές καταστάσεις, οι οποίες δεσμεύουν φορείς.[15, 30] Αυτά 

τα αποτελέσματα δείχνουν σαφώς ότι η μείωση του μεγέθους των κόκκων και η 

ομαδοποίηση τους (νανοσωματίδια) στα ZnO: Cu επάγουν ατέλειες, οι οποίες μπορούν να 

προκαλέσουν μεταβολές στις πυκνότητες των παγίδων και αλλαγές στις ηλεκτρικά ενεργές 

καταστάσεις.  

Όσον αφορά στην απόκριση των ZnO: Cu στη UV ακτινοβολία, από τον πίνακα 7.9 είναι 

φανερό ότι το επιφανειακό ρεύμα αυξάνεται 1-3 τάξης μεγέθους υπό την επίδραση της UV 

ακτινοβολία (στα ZnO D001 με  χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min, το επιφανειακό 

Without UV Under UV Without UV Under UV

0,1 M ZnO 342 910 131 644

0,1 M ZnO with 0,01% Cu 0,3 15 0,04 6

0,1 M ZnO with 0,1% Cu 0,006 2 0,003 0,5

Samples

Electric Current I (μΑ)

30 min 60 min
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ρεύμα αυξάνεται κατά 1 και 2 τάξης μεγέθους, ενώ στα ZnO D01 υμένια με  χρόνους 

εναπόθεσης 30 min και 60 min αυξάνεται κατά 3 και 2 τάξης μεγέθους, αντίστοιχα). Αυτά 

τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η UV-ακτινοβολία δημιουργεί ζεύγη ηλεκτρονίου-οπής 

στα ZnO: Cu (αν και πολύ λιγότερα σε σχέση με τα καθαρά, για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν παραπάνω) τα οποία διαχωρίζονται από το ηλεκτρικό πεδίο ή/και επιτρέπει 

την υπερπήδηση των φραγμάτων  δυναμικού των υπαρχόντων ελεύθερων φορέων ρεύματος 

στα όρια των κόκκων. 

 

7.4.4 ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ SP 

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ  
 

Παραπάνω αναφέρθηκε ότι τα ΖnΟ υπό τις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης εμφάνισαν 

πολύ μεγάλες τιμές στην αντίστασή τους (γεγονός που δεν μας επέτρεψε να κάνουμε 

μετρήσεις Hall, ώστε να προσδιορίσουμε αν τα υμένια είναι n-τύπου). Σύμφωνα όμως με 

προηγούμενες μελέτες, τα ZnO που παρασκευάζονται με διάφορες τεχνικές είναι συνήθως 

n-τύπου, ενώ η επίτευξη υμενίων p-τύπου του ZnO είναι πολύ δύσκολη (και συνήθως 

αμφισβητήσιμη, όταν γίνεται εφικτή). Αυτό μας επιτρέπει να υποθέσουμε, χωρίς μεγάλο 

ρίσκο, ότι τα υμένια που παρασκευάστηκαν σε αυτή την εργασία είναι n-τύπου. Υπάρχει 

ωστόσο μια διαμάχη στο γιατί τα υμένια του ZnO είναι n-τύπου. Η επικρατούσα μέχρι 

πρόσφατα άποψη ήταν ότι η n-τύπου αγωγιμότητα προέρχεται από τις εγγενείς ατέλειες, και 

πιο συγκεκριμένα από τις κενές θέσεις οξυγόνου (VO), και τις ενδιάμεσες θέσεις 

ψευδαργύρου (Zni), οι οποίες ευνοούνται υπό συνθήκες πλούσιες σε Zn. Σε αυτή την 

εργασία όμως η εναπόθεση των υμενίων έγινε σε ατμοσφαιρικό αέρα, δηλαδή σε συνθήκες 

οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ότι ήταν πλούσιες σε οξυγόνο. Στις συνθήκες αυτές 

σχηματίζονται ατέλειες (VZn, Oi και OZn), οι οποίες δρουν ως δέκτες δηλαδή δεσμεύουν 

ελεύθερους φορείς ρεύματος, ενώ ταυτόχρονα αναμένουμε χαμηλή συγκέντρωση κενών 

θέσεων οξυγόνου και ενδιάμεσων θέσεων ψευδαργύρου, δηλαδή των ατελειών που 

προκαλούν την n-τύπου αγωγιμότητα. Είναι επομένως προφανές ότι αν όντως τα υμένια του 

ZnO που παρασκευάστηκαν σε αυτή την εργασία είναι n-τύπου, τότε αυτή δεν προέρχεται 

μόνο από τις εγγενείςς ατέλειες του πλέγματος.  

Τα παραπάνω συμφωνούν με το βασικό συμπέρασμα από πρόσφατες μελέτες σύμφωνα με 

τις οποίες, σε πολλές περιπτώσεις, οι εγγενείς σημειακές ατέλειες δεν μπορούν να 

εξηγήσουν τη συχνά παρατηρούμενη n-τύπου αγωγιμότητα, οπότε η τελευταία είναι πιθανόν 

να προκαλείται και από την ενσωμάτωση προσμίξεων κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης. 

Είναι γνωστό ότι κατά τις SP διαδικασίες εναπόθεσης είναι πιθανόν να εισάγονται 

προσμείξεις από το περιβάλλον. Αυτό επιβεβαιώνεται από μετρήσεις EDX που έγιναν στα 

ΖnΟ και ZnO: Cu υμένια που παρασκευάστηκαν σε αυτή την εργασία υπό τις επιλεγμένες 

συνθήκες εναπόθεσης, οι οποίες έδειξαν ότι στα περισσότερα από αυτά (σχεδόν σε όλα) 

υπάρχουν διάφορα στοιχεία που μπορούν να αποδοθούν στο γυάλινο υπόστρωμα, 

αυξημένες ποσότητες οξυγόνου άλλα επίσης και άνθρακας, στοιχεία τα οποία μπορεί να 

προέρχονται από τον ατμοσφαιρικό αέρα (παράρτημα 3). Γενικά, οι συγκεντρώσεις 

υδρογόνου και διοξειδίου του άνθρακα που βρίσκονται στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

επηρεάζονται έντονα από τη θερμοκρασία εναπόθεσης. Αυτή η παρατήρηση υποδεικνύει 

ότι τα στοιχεία  αυτά ενδεχομένως να εισάγονται ως προσμίξεις στη δομή των υμενίων κατά 

τη διαδικασία εναπόθεσης. Επομένως, ένας από τους πιθανούς λόγους που επηρεάζουν την 

n-τύπου αγωγιμότητα των υμενίων ίσως να οφείλεται σε κάποιο ποσοστό στην αυξημένη 

επίδραση των εξωγενών προσμείξεων.[56] Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω λεπτομερής 

μελέτη σχετικά με αυτό το θέμα.  
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                                                              ΚΕΦΑΛΑΙO  8o   
 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΤΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ZnO ΚΑΙ ZnO:Cu ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 

 
8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  

 
Το νερό παίζει γενικά πολύ σημαντικό ρόλο σε πολλές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα 

στην επιφάνεια των μεταλλικών οξειδίων, αφού πολλά από αυτά απορροφούν χημικά από 

την ατμόσφαιρα μόρια νερού, όταν αυτό είναι δυνατόν. Επομένως, είναι σημαντικό να 

κατανοήσουμε πώς το νερό αλληλεπιδρά με την επιφάνεια των μεταλλικών οξειδίων, 

δηλαδή τη διαβρεξιμότητά τους.  

Η διαβρεξιμότητα γενικά είναι ένα φαινόμενο στο οποίο η τραχύτητα και η χημική σύνθεση 

της επιφάνειας ενός στερεού συνδυάζονται για να παράγουν τα αποτελέσματα της 

αλληλεπίδρασης που δημιουργείται, όταν αυτή έρθει σε επαφή με το νερό.[01]. Ειδικότερα, 

η διαβροχή ενός στερεού με το νερό, όπου ο αέρας είναι το περιβάλλον μέσο, εξαρτάται από 

τη σχέση μεταξύ των διεπιφανειακών δυνάμεων νερού / αέρα, νερού / στερεού και στερεού 

/ αέρα. Η αναλογία μεταξύ αυτών των δυνάμεων καθορίζει τη γωνία επαφής «θ» της 

επιφάνειας με τα σταγονιδία του νερού, δηλαδή το πόσο υδρόφιλη ή υδρόφοβη είναι η 

επιφάνεια. [02].  

Ο κύριος στόχος σε αυτή την ενότητα είναι η μελέτη της μεταβολής της διαβρεξιμότητας 

των επιφανειών, αρχικά των λεπτών υμενίων ZnO με τη μεταβολή της συγκέντρωσης του 

πρόδρομου διαλύματος και του χρόνου εναπόθεσης, και στην συνέχεια των υμενίων ZnO:Cu 

μεταβάλλοντας το χρόνο εναπόθεσης και των προσμίξεων Cu.   

Η διαβρεξιμότητα των δειγμάτων χαρακτηρίστηκε μέσω στατικών μετρήσεων της γωνίας 

επαφής, χρησιμοποιώντας ένα CAM 200 οπτικό μετρητή γωνίας επαφής, με την SDM 

μέθοδο (Sessile Drop Method). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, οι μετρήσεις 

πραγματοποιούνται  εισάγοντας αρχικά μια σταγόνα απιονισμένου νερού ορισμένου όγκου 

με μικροσύριγγα πάνω στην επιφάνεια των υμενίων και στη συνέχεια  καταγράφοντας και 

αποθηκεύοντας τις οπτικές εικόνες τους. Η γωνία επαφής θ που σχηματίζεται στην 

διεπιφάνεια υγρού / στερεού μετριέται μέσω των εικόνων αυτών χρησιμοποιώντας κάποιο 

λογισμικό, όπως π.χ. σε αυτή την εργασία το imagej. Ο όγκος των σταγονιδίων που 

επιλέχθηκε ήταν 5 ml, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν αφενός μεγάλα σταγονίδια νερού με 

μέγεθος που υπερβαίνει σημαντικά το μέγεθος των νανοσωματιδίων που εμφανίστηκαν στις 

εικόνες SEM και αφετέρου έτσι, ώστε τα βαρυτικά αποτελέσματα να μπορούν ουσιαστικά 

να αγνοηθούν[03]. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία των μετρήσεων της γωνίας επαφής 

τοποθετήσαμε τα υπό εξέταση υμένια σε απόλυτα επίπεδη βάση μέσα στο θάλαμο της 

συσκευής μέτρησης, στον οποίο προηγουμένως είχαμε βεβαιωθεί ότι υπάρχει κορεσμένη σε 

υγρασία ατμόσφαιρα, ώστε η μεταβολή της γωνίας επαφής της σταγόνας του νερού με τις 

υπό εξέταση επιφάνειες να οφείλεται αποκλειστικά στην μορφολογία των επιφανειών και 

όχι στα φαινόμενα εξάτμισης της σταγόνας νερού. 

Η διαβρεξιμότητα όλων των δειγμάτων μετρήθηκε σε τρία σημεία (κάτω-αριστερά, κέντρο, 

πάνω-δεξιά) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, ενώ οι τιμές τους, που αναφέρονται στους 

πίνακες παρακάτω, είναι οι μέσοι όροι των τριών αυτών μετρήσεων. Να σημειωθεί ότι πριν 

από τις μετρήσεις της γωνίας, όλα τα δείγματα αφέθηκαν σε συνθήκες περιβάλλοντος για 

περίπου μια εβδομάδα μετά την παρασκευή τους. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε και  μια λάμπα 

UV για να μελετηθεί η επίδραση της υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας στη διαβρεξιμότητα 

των ZnO και ZnO:Cu υμενίων.  



130 | Σ ε λ ί δ α   
 

8.2 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ZnO  
 

Οι μέσες τιμές της γωνίας επαφής των σταγονιδίων νερού όγκου 5 ml με τις επιφάνειες των 

υμενίων του ZnO, μεταβάλλοντας τη συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος και το χρόνο 

εναπόθεσης δίνονται στον πίνακα 8.1, ενώ παριστάνονται γραφικά στο Σχήμα 8.1. Στον 

πίνακα 8.1 βλέπουμε ότι όλα τα δείγματα είναι περίπου υδρόφοβα στη φύση με μια γωνία 

επαφής μεγαλύτερη από 84°, ενώ από το σχήμα 8.1 είναι προφανές ότι υπάρχει μια πτωτική 

τάση της γωνίας επαφής με την αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος και 

στους δυο χρόνους εναπόθεσης.  

 
Πίνακας 8.1. Οι μέσες τιμές της γωνίας επαφής των σταγονιδίων νερού όγκου 5 ml με τις 

επιφάνειες των υμενίων του ZnO, συγκέντρωσης 0,1Μ-1Μ προδρόμου διαλύματος, σε χρόνους 

εναπόθεσης 30 min και 60 min. 

 

 

 
Σχήμα 8.1. Η μεταβολή της γωνίας επαφής των δειγμάτων του ZnO σε σχέση με τη συγκέντρωση του 

πρόδρομου διαλύματος σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min. Είναι φανερό ότι η υδροφοβία των 

υμενίων ελαττώνεται με την αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος και στους δύο χρόνους 

εναπόθεσης.   

 

Όπως ειπώθηκε στην αρχή, η διαβρεξιμότητα των υμενίων επηρεάζεται κυρίως από δυο 

παράγοντες: την τραχύτητα και τη χημική σύνθεση της επιφάνειας.  

Επίδραση της επιφανειακής τραχύτητας: Η επιφανειακή τραχύτητα μπορεί να επηρεάσει 

το βαθμό διαβρεξιμότητας ενός υλικού, αφού η μεσολάβησή της στις διαδικασίες 

διαβρεξιμότητας μπορεί να ενισχύσει ή να μειώσει τον υπάρχοντα χαρακτήρα διαβροχής 

ενός υμενίου. Γενικά, όταν η τραχύτητα αυξάνεται, μία υδρόφιλη ουσία γίνεται ακόμη 

περισσότερο υδρόφιλη, ενώ μια υδρόφοβη μπορεί γίνει υπερυδρόφοβη. Όταν η τραχύτητα 

μιας υδρόφοβης επιφάνειας αυξηθεί πέρα από ένα ορισμένο επίπεδο, το σύστημα εισέρχεται 

σε ένα καθεστώς στο οποίο το υγρό δεν μπορεί να διεισδύσει μέσα σε όλους τους πόρους, 

με αποτέλεσμα αυτό να παραμείνει στις προεξοχές του ανάγλυφου της επιφάνειας 

(Nakajima et al. 2000 2001b) [04]. Η μετάβαση λοιπόν μιας υδρόφοβης ουσίας σε μια 

Average Value X
Deviation of the 

Mean Value σ x

Average Value X
Deviation of the 

Mean Value σ x

0,1 M ZnO 107,59 3,12 104,21 1,28

0,2 M ZnO 108,38 3,93 106,45 2,44

0,3 M ZnO 93,93 1,51 94,87 1,98

0,4 M ZnO 104,29 1,17 107,18 0,72

0,8 M ZnO 89,42 4,00 89,24 2,55

1 M ZnO 84,31 4,41 86,82 1,96

30 min 60 min

Samples
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υπερυδρόφοβη κατάσταση αποδίδεται στο ότι όσο ασθενέστερη είναι η αλληλεπίδραση των 

μορίων ενός υγρού με την επιφάνεια ενός στερεού υλικού (δηλαδή όσο πιο τραχιά είναι η 

επιφάνεια του), τόσο υψηλότερη είναι η υδροφοβικότητα του (βλ., π.χ., Bakaev και Steele 

1999). Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο θεωρητικό μέρος, οι διαδικασίες διαβρεξιμότητας 

των επιφανειών μπορούν γενικά να περιγραφούν σύμφωνα με τα μοντέλα Wenzel ή Cassier-

Baxter (Σχ. 8.2) [05, 06]. Σε πραγματικές συνθήκες, η επαφή στερεού / υγρού θα μπορούσε 

να αλλάξει από την Cassie κατάσταση στην Wenzel, κάτω από διαφορετικές συνθήκες 

πίεσης, κρούσης ή κραδασμών στο σταγονίδιο [07, 08]. 

 
Σχήμα 8.2. Εικόνες SEM του προφίλ (α) του μονοκρυσταλλικού (bulk) ΖnΟ, και (β) του νανοδομημένου 

ΖnΟ. Τα ένθετα αντιπροσωπεύουν το σχηματικό σχέδιο του Wenzel και Cassie-Baxter μοντέλου 

διαβροχής[09]. 

 

Διαβρεξιμότητα των επιφανειών με τραχύτητα στη μικρο- και τη νανοκλίμακα: Αν ένα 

σταγονίδιο νερού τοποθετηθεί σε μια επίπεδη επιφάνεια ενός λεπτού υμενίου, τότε τα μόρια 

του υγρού και του στερεού υλικού αλληλεπιδρούν σε ολόκληρη την περιοχή της επαφής. 

Αντίθετα, στην περίπτωση των νανοϋλικών οι αλληλεπιδράσεις εμφανίζονται μόνο κοντά 

σε προεξοχές των μεμονωμένων νανοσωματιδίων ή συσσωματωμάτων τους (η πραγματική 

επιφάνεια επαφής  μεταξύ του υγρού και των μορίων ενός νανοϋλικού είναι πολύ λιγότερη 

από ό,τι η ορατή επιφάνεια επαφής). Με άλλα λόγια, η μέση ενέργεια αλληλεπίδρασης των 

μορίων του νερού στη βάση του σταγονιδίου είναι ασθενέστερη στα νανοϋλικά, από ό, τι 

στα λεπτά υμένια με επίπεδη επιφάνεια, δηλαδή η τραχύτητα στην περιοχή της 

νανοκλίμακας συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της υδροφοβικότητας. Το γεγονός αυτό 

μας επιτρέπει να εξηγήσουμε τη διαφορά που παρατηρείται στη διαβρεξιμότητα των 

υμενίων με ομοιόμορφη επιφάνεια (Sabaev et αl. 2008) και των νανοϋλικών που έχουν την 

ίδια χημική δομή. Η διαβρεξιμότητα των υδρόφοβων επιφανειών με τραχύτητα στην 

περιοχή της μικροκλίμακας εμφανίζει μια ενδιάμεση συμπεριφορά μεταξύ αυτής στα λεπτά 

υμένια με επίπεδη επιφάνεια και αυτής με τραχύτητα στην περιοχή της νανοκλίμακας. Να 

σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι η συσχέτιση μεταξύ της τραχύτητας στην περιοχή τόσο της 

μικρο- όσο και της νανοκλίμακας δεν ενισχύει σημαντικά την υδροφοβικότητα του υλικού, 

αφού ο υψηλότερος βαθμός υδροφοβικότητας σε υδρόφοβα υλικά δεν εμφανίζεται σε 

πολύπλοκες επιφανειακές δομές, (που περιέχουν τόσο της μικρο- όσο και της νανοκλίμακας 

επιφανειακά χαρακτηριστικά), αλλά κυρίως σε επιφάνειες στην περιοχή της 

νανοκλίμακας.[09] 

 

Επίδραση της μορφολογίας της επιφάνειας των υμενίων του ZnO: Δεδομένου ότι το 

μέγεθος της σταγόνας του νερού που έχει επιλεγεί είναι τεράστιο σε σχέση με την κατά 

κύριο λόγο νανοπορώδη δομή των υμενίων, ο αέρας που εγκλωβίζεται αρχικά δεν μπορεί 

να ξεφύγει αμέσως. Η πίεση του παγιδευμένου αέρα εξισορροπεί τη βαρύτητα του 

σταγονιδίου, ενώ η επιφανειακή τάση του νερού προσπαθεί να κρατήσει το σχήμα του 
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σφαιρικό. Η υδρόφοβη λοιπόν συμπεριφορά που εμφανίζουν οι επιφάνειες των δειγμάτων 

του ZnO, υπό τις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης, ίσως να οφείλεται σε ένα ποσοστό στο 

ότι ο αέρας μπορεί να παγιδευτεί στις νανοπορώδεις δομές της επιφάνειας των υμενίων.  

Με βάση τώρα τα όσα ειπώθηκαν παραπάνω, η μείωση της υδροφοβικότητας των υμενίων 

του ZnO με την αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος και στους δύο 

χρόνους εναπόθεσης θα μπορούσε να αποδοθεί στη μείωση της τραχύτητας των επιφανειών 

τους. Από τις τιμές της γωνίας επαφής και τις εικόνες SEM, μπορούμε λοιπόν να δούμε αν 

όντως η τιμή της γωνίας επαφής συσχετίζεται άμεσα με την επιφανειακή δομή των υμενίων.   

Όπως είδαμε στη σχετική συζήτηση του κεφαλαίου 6 (παράγραφος 6.6.1), στις εικόνες SEM 

χαμηλής μεγέθυνσης των δειγμάτων με χρόνο εναπόθεσης 30 min, τα υμένια με 

συγκέντρωση 0,1Μ, 0,3Μ και 0,4Μ εμφάνισαν μια πιο ομοιόμορφη (ή λιγότερο τραχιά) 

επιφάνεια σε σχέση με αυτά συγκέντρωσης 0,2Μ, 0,8Μ και 1Μ. Όσον αφορά στη 

μορφολογία της επιφάνειας των υμενίων σε χρόνο εναπόθεσης 60 min,  στις εικόνες 

χαμηλής μεγέθυνσης το υμένιο με συγκέντρωση 0,1Μ εμφάνισε μια συμπαγή επιφάνεια με 

πολλές στάμπες και πολλά σωματίδια διαφόρων μεγεθών διασκορπισμένα σε όλη την 

επιφάνεια. Τα υμένια με συγκέντρωση 0,2Μ ,0,8Μ και 1Μ εμφάνισαν μεταξύ τους μια 

παρόμοια επιφανειακή μορφολογία με πολλές οπές και στάμπες διαφόρων μεγεθών, ενώ 

τέλος,  τα υμένια με συγκέντρωση 0,3Μ και 0,4Μ εμφάνισαν την πιο ομοιόμορφη (την 

λιγότερο τραχιά) επιφάνεια σε σχέση με τα υπόλοιπα. Σε κάθε περίπτωση, η τραχύτητα των 

επιφανειών φαίνεται να αυξάνεται στις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του πρόδρομου 

διαλύματος, και στους δυο χρόνους εναπόθεσης.   

Οι διαφοροποιήσεις πάντως στις επιφανειακές μορφολογίες των υμενίων σε όλες τις 

συγκεντρώσεις και στους δυο χρόνους εναπόθεσης που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν είναι 

αρκετά έντονες, ή τουλάχιστον δεν είναι τέτοιες, ώστε να μπορέσουν να δικαιολογήσουν 

πιθανώς έντονες διαφοροποιήσεις στη διαβρεξιμότητά τους. Ο παραπάνω ισχυρισμός 

ενισχύεται και από τις εικόνες SEM μεγαλύτερης μεγέθυνσης.   

Στις εικόνες αυτές είδαμε ότι στην επιφανειακή 

μορφολογία  όλων των υμενίων κυριαρχεί μια 

πυκνή, συμπαγή και μη ομοιόμορφη διασπορά 

σφαιρικών, κατά προσέγγιση, σωματιδίων 

διαφόρων μεγεθών. Ο σχηματισμός των 

σωματιδίων αυτών είναι ευδιάκριτος (τα όρια 

τους είναι σαφή και το σχήμα τους σχεδόν 

σφαιρικό), αν και σε κάποια δείγματα (0,3Μ, 

0,8Μ και 1Μ με χρόνο εναπόθεσης 30 min) ο 

σχηματισμός  τους είναι πιο δυσδιάκριτος. 

Ειδικότερα, τα μέσα μεγέθη των κατά 

προσέγγιση σφαιρικών σωματιδίων για όλα τα 

δείγματα του ZnO, όπως μπορεί να φανεί στον πίνακα 8.2, δεν έχουν μεγάλες διαφορές, με 

την αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος και στους δυο χρόνους 

εναπόθεσης, (είναι χοντρικά μεταξύ 50-300 nm στα δείγματα των 30 min και  μεταξύ 50-

400 nm στα δείγματα των 60 min). Σύμφωνα λοιπόν με τις εικόνες SEM, των υμενίων του 

ZnO, υπό τις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης, η επιφανειακή τους τραχύτητα, χωρίς να 

παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις είναι σύνθετη, δηλαδή βρίσκεται τόσο στην περιοχή της 

μικρο- όσο και  της νανοκλίμακας, με την τελευταία να είναι η επικρατέστερη. Τα  

επιφανειακά χαρακτηριστικά της μικροκλίμακας εντοπίζονται κυρίως στις περιοχές όπου 

υπάρχουν προεξοχές, οπές αλλά και οι διάφοροι σχηματισμοί με μορφή στάμπας. 

Από τις εικόνες SEM είναι λοιπόν προφανές ότι οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στη 

διαβρεξιμότητα των υμενίων, δηλαδή η μείωση στις τιμές της CA που καταγράφονται με 

την αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος και στους δύο χρόνους 

 Undoped ZnO Samples 30 min 60 min

0,1M ZnO 50-150 100-400

0,2M ZnO 50-300 50-300

0,3M ZnO 50-200 50-400

0,4M ZnO 50-300 50-300

0,8M ZnO 50-300 50-400

1M ZnO 50-300 50-400

Crystalline Size D (nm)

Πίνακας 8.2: Τα μέσα μεγέθη των 

σφαιρικών σωματιδίων για όλα τα 

δείγματα του ZnO σε χρόνους 

εναπόθεσης 30 min και 60 min. 



133 | Σ ε λ ί δ α   
 

εναπόθεσης, οφείλονται όχι μόνο στις μορφολογικές αλλαγές, αλλά επίσης και στις χημικές 

αλλαγές που λαμβάνουν χώρα, στην επιφάνεια του ΖnΟ. Η χημική σύνθεση της επιφάνειας 

των υμενίων του ZnO θα μπορούσε σε κάποιο ποσοστό να διαφοροποιηθεί λόγω της 

μεταβολής στη συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος (δηλαδή λόγω των περισσότερων 

ιόντων Zn που μεταφέρονται στο υπόστρωμα). Για να δοθεί όμως κάποιος θεωρητικός 

μηχανισμός που να οδηγεί στα παραπάνω αποτελέσματα θα πρέπει πρώτα τα πειράματα να 

επαναληφθούν, ώστε να βεβαιωθούμε ότι τα εν λόγω αποτελέσματα δεν αλλάζουν, δηλαδή 

ότι όντως υπάρχει κάποιος μηχανισμός.  

 
Επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας: Για να διερευνηθεί η επίδραση της υπεριώδους 

ακτινοβολίας στη διαβρεξιμότητα της επιφάνειας των υμενίων του ZnO, τα δείγματα 

τοποθετήθηκαν κάτω από λάμπα υδραργύρου, η οποία εκπέμπει υπεριώδες φως με κεντρικό 

μήκος κύματος 254,6 nm το οποίο παρέχει φωτόνια ενέργειας μεγαλύτερης από το 

ενεργειακό χάσμα του ΖnΟ (~ 3,4 eV), ενώ η ένταση του φωτός διατηρήθηκε σε περίπου 

4,5 mW/cm2.  Να σημειωθεί εδώ ότι η υπεριώδης ακτινοβολία δεν δημιουργεί καμία 

θερμότητα ούτε αύξάνει τη θερμοκρασία στα δείγματα.  

Στον πίνακα 8.3 δίνονται οι τιμές της γωνίας επαφής (θ) των υμενίων του  ZnO 

διαφορετικών συγκεντρώσεων πρόδρομου διαλύματος σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 

60 min κάτω από UV ακτινοβολία για 20 min, ενώ το Σχήμα 8.3 δείχνει την εξέλιξη (την 

γραφική παράσταση) των τιμών αυτών (η διαβρεξιμότητα των δειγμάτων μετρήθηκε κάθε 

5 λεπτά). 

 
Πίνακας 8.3. Οι τιμές της γωνίας επαφής (θ) των υμενίων του ZnO διαφορετικών συγκεντρώσεων 

πρόδρομου διαλύματος σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min ως προς το χρόνο έκθεσης 

τους στη UV ακτινοβολία.  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τον πίνακα 8.3 και το σχήμα 8.3 είναι σαφές ότι η γωνία επαφής θ μειώνεται με την 

αύξηση του χρόνου έκθεσης, δηλαδή η φύση της επιφάνειας των υμενίων του ZnO αλλάζει 

από υδρόφοβη σε υδρόφιλη μετά την έκθεση τους στη UV ακτινοβολία (η οποία, ωστόσο, 

ήταν αναστρέψιμη, όπως θα δούμε παρακάτω). Η απώλεια της υδροφοβικότητας θα 

μπορούσε να αποδοθεί εν μέρει στο ότι η UV ακτινοβολία διαταράσσει τη βέλτιστη 

πυκνότητα των θυλάκων αέρα που έχουν δημιουργηθεί λόγω της τραχύτητας της 

επιφάνειας. Η υδρόφοβη σε υδρόφιλη μετάβαση όμως οφείλεται κυρίως, στις χημικές 

αλλαγές που λαμβάνουν χώρα, στην επιφάνεια του ΖnΟ και όχι τόσο στις μορφολογικές 

αλλαγές που συμβαίνουν υπό την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας.  

0 min 5 min 10 min 15 min 20 min

0,1 M ZnO 84,2 66,3 50,8 36,3 22,1

0,2 M ZnO 107 66,7 66,5 66,1 64,5

0,3 M ZnO 88,2 79,3 76,7 75,4 73,1

0,4 M ZnO 96,6 73,6 73 68,5 58,8

0,8 M ZnO 84,4 78,8 78,2 77,8 77,6

1 M ZnO 84,3 78,2 61,4 44,6 35,4

Pure ZnO Samples for 30 min

0 min 5 min 10 min 15 min 20 min

0,1 M ZnO 89,2 64,5 51,1 35,4 17,5

0,2 M ZnO 99,8 74,9 72,8 72,3 71,2

0,3 M ZnO 104,2 82,5 65,5 53,6 41,7

0,4 M ZnO 103,8 103,5 103,1 53,5 40,7

0,8 M ZnO 126 117 108,6 102,7 98,2

1 M ZnO 84,2 68,4 46,8 32,9 20,7

Pure ZnO Samples for 60 min
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Σχήμα 8.3. Μεταβολή της γωνίας επαφής (θ) με το χρόνο της UV ακτινοβόλησης των υμενίων του  ZnO 

διαφορετικών συγκεντρώσεων πρόδρομου διαλύματος σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min. Στο 

σχήμα αυτό φαίνεται ότι η UV ακτινοβολία μετατρέπει την επιφάνεια των υμενίων από υδρόφοβη σε 

υδρόφιλη. 

 

Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή του παρατηρούμενου χαρακτήρα διαβροχής οφείλεται στην 

ημιαγώγιμη φύση του ZnO (παρόμοιες συμπεριφορές έχουν παρατηρηθεί και σε άλλα υλικά 

όπως π.χ. το TiO2 [11, 12]), η οποία μπορεί να αποδοθεί από τον ακόλουθο μηχανισμό: Υπό 

την επίδραση της UV ακτινοβολίας αρκετά ηλεκτρόνια (e-) από τη ζώνη σθένους 

μεταβαίνουν στην ζώνη αγωγιμότητας, ενώ ταυτόχρονα ένας ίδιος αριθμός οπών (h+) 

δημιουργείται στη ζώνη σθένους, δηλαδή η UV ακτινοβολία δημιουργεί ζεύγη 

ηλεκτρονίων-οπών (η ενέργεια των φωτονίων πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από το 

διάκενο ζώνης του ΖnΟ ώστε να δημιουργηθούν ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών):   

                                                                                  
Αυτά τα ζεύγη μπορούν είτε να επανενωθούν εντός του κρυσταλλικού πλέγματος ή να 

κινηθούν προς την επιφάνεια του υμενίου. Στην τελευταία περίπτωση μερικές από τις οπές 

μπορεί να αντιδράσουν με το οξυγόνο του πλέγματος (Ο2-) σχηματίζοντας επιφανειακές 

κενές θέσεις οξυγόνου O1- (surface trapped hole), ή/και κενές θέσεις οξυγόνου (oxygen 

vacancy, VO), ενώ ορισμένα από τα ηλεκτρόνια αντιδρούν με τα μεταλλικά ιόντα (Zn2+) 

σχηματίζοντας επιφανειακές πλεγματικές ατέλειες Zns
+ (surface trapped electron) [13-15]: 

                                    
Στην συνέχεια, αυτές οι πλεγματικές ατέλειες συμβάλλουν στη διασπαστική προσρόφηση 

του νερού και του οξυγόνου, οι οποίες μπορεί να ανταγωνίζονται η μια την άλλη. Τα μόρια 

του νερού μπορούν να καταλάβουν τις κενές θέσεις οξυγόνου (VO), οι οποίες προκαλούν 

την διασπαστική προσρόφησή τους πάνω στην επιφάνεια, ενώ την ίδια στιγμή τα 

επιφανειακά παγιδευμένα ηλεκτρόνια (ZnS
+) έχουν την τάση να αντιδρούν με τα μόρια 

οξυγόνου που είναι προσροφημένα πάνω στην επιφάνεια: 
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Οι πλεγματικές ατέλειες είναι κινητικά πιο ευνοϊκές για ομάδες προσρόφησης υδροξυλίου 

(ΟΗ-) (hydroxyl groups (ΟΗ-)) σε σχέση με την προσρόφηση οξυγόνου. O σχηματισμός των 

ιόντων υδροξυλίου από το οξυγόνο και το νερό μπορεί να περιγραφεί ως εξής [16]: 

                                            

 

 

Η παραπάνω διαδικασία προωθεί μια αυξημένη 

προσρόφηση νερού στην επιφάνεια του  

ακτινοβολούμενου ΖnΟ. Έτσι, η υδροφιλικότητα της 

επιφάνειας του ΖnΟ βελτιώνεται σημαντικά και η γωνία 

επαφής CA του νερού με την επιφάνεια μειώνεται 

δραστικά [03, 09, 17]. Ο παραπάνω μηχανισμός αλλαγής 

της διαβρεξιμότητας ισχύει τόσο για bulk όσο και για 

νανοδομημένα υλικά.  

 

Ωστόσο, στις πιο πολύπλοκες δομές, οι οποίες περιέχουν 

τόσο μικρο- όσο και νανοκλίμακας χαρακτηριστικά, 

υπάρχουν μερικές επιπλέον αντιθέσεις. Πρώτα από όλα, 

κατά τη διάρκεια της UV ακτινοβόλησης η μεταβολή της 

υδρόφοβης προς υδρόφιλη κατάσταση ακολουθείται από 

την αλλαγή της Cassie–Baxter κατάστασης στην Wenzel 

κατάσταση, επειδή οι θύλακες αέρος δεν είναι πλέον 

θερμοδυναμικά σταθεροί, (το μέτωπο της σταγόνας νερού, 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επιφανειακή του 

ενέργεια, διεισδύει στο εσωτερικό των νανοδομών, μέχρις 

ότου να φτάσει στα άκρα, δημιουργώντας μια κατάσταση 

σαν μανιτάρι (Σχήμα 8.4), δηλαδή στην κατάσταση Wenzel[09]. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό 

προάγει την υδροφιλικότητα των νανοδομών της επιφάνειας του ZnO. Στη συνέχεια, μετά 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η σταγόνα εξαπλώνεται περαιτέρω έτσι, ώστε η 

τραχύτητα της επιφάνειας του υμενίου να λειανθεί πλήρως, οπότε το μοντέλο Wenzel παύει 

πλέον να ισχύει. Αυτό εξηγεί την υπερυδρόφιλη κατάσταση που επιτυγχάνεται μετά από ένα 

ορισμένο χρόνο ακτινοβόλησης όλων των πολύπλοκων δομών του ZnO με UV ακτινοβολία. 

Η παρατηρούμενη λοιπόν μετάβαση από την κατάσταση υδροφοβικότητας των 

επιφανειακών δομών του ZnO σε μια κατάσταση υδροφιλικότητας μετά από UV 

ακτινοβόληση για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να εξηγηθεί από τις ημιαγώγιμες 

ιδιότητες (τη φύση) του ZnO καθώς και από την αυξημένη επίδραση της χημείας των 

επιφανειών στις μικρο- και νανοδομές.  

Ωστόσο, ο χρόνος της  υδρόφοβης / υδρόφιλης μετάβασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

το πόσο αυξημένη είναι η επίδραση της χημείας των επιφανειών λόγω της UV 

ακτινοβόλησης, δηλαδή από το πόσο γρήγορα δημιουργούνται ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών.  

Στον πίνακα 8.4 ο οποίος πάρθηκε από την ενότητα των ηλεκτρικών μετρήσεων φαίνεται η 

απόκριση του ηλεκτρικού ρεύματος των υμενίων υπό την επίδραση της UV ακτινοβολίας. 

Οι μεταβολές που δίνονται στον πίνακα αυτό πραγματοποιούνται σε ίσα περίπου χρονικά 

διαστήματα για όλα τα υμένια. Επομένως, όσο μεγαλύτερες είναι οι τιμές του πίνακα 8.4 

τόσο περισσότερο ρεύμα διαρρέει το υμένιο, δηλαδή τόσο περισσότεροι φορείς ρεύματος 

δημιουργούνται ή/και μπορούν να κινηθούν λόγω της επίδρασης της UV ακτινοβολίας.      

 

Σχήμα 8.4. Λόγω της UV ακτινοβολίας οι 

θύλακες αέρος δεν είναι πλέον 

θερμοδυναμικά σταθεροί οπότε το υγρό 

αρχίζει να διεισδύσει στο εσωτερικό των 

νανοδομών, δημιουργώντας μια κατάσταση 

σαν μανιτάρι[03] 
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Πίνακας 8.4. Η μεταβολή του ρεύματος ΔΙ (=ΙUnder UV – ΙWithout UV) που διαρρέει τα υμένια του ZnO 

διαφορετικών συγκεντρώσεων σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min λόγω της επίδρασης της UV 

ακτινοβολίας. 

 

Αντιπαραβάλλοντας τον πίνακα 8.4 και το σχήμα 8.3 μπορούμε να δούμε ότι: Από τα υμένια 

με χρόνο εναπόθεσης 30 min αυτό με συγκέντρωση 0,1Μ έχει την μεγαλύτερη μεταβολή 

τόσο στο ΔΙ όσο και στη γωνία επαφής θ. Στα υμένια με συγκέντρωση 0,2Μ, 0,3Μ, 0,4Μ 

και 0,8Μ δεν παρατηρείται αξιόλογη μεταβολή στην γωνία επαφής, ενώ το ΔΙ είναι πολύ 

μικρότερο από το ΔΙ του 0,1Μ υμενίου. Το υμένιο 1Μ, αν και έχει ένα χαμηλό ΔΙ, εντούτοις 

η γωνία επαφής του παρουσιάζει μια αξιόλογη μεταβολή.  

Όσον αφορά σε αυτά των 60 min εκείνο με συγκέντρωση 0,1Μ έχει την μεγαλύτερη 

μεταβολή στην γωνία επαφής και το δεύτερο μεγαλύτερο ΔΙ. Η μεγαλύτερη μεταβολή του 

ΔΙ εμφανίζεται στο υμένιο με συγκέντρωση 0,3Μ, ενώ η μεταβολή της γωνίας επαφής είναι 

σχεδόν η ίδια με αυτή του 0,1Μ. Όσα έχουν συγκεντρώσεις 0,4Μ και 0,8Μ, έχουν σχεδόν 

το ίδιο ΔΙ αλλά η γωνία επαφής τους δεν έχει την ίδια συμπεριφορά. Τέλος, τα υμένια 

συγκεντρώσεων 0,2Μ και 1Μ έχουν παρόμοιο ΔΙ, αλλά η γωνία επαφής του 0,2Μ 

σταθεροποιείται μετά τα πρώτα 5 min, ενώ αυτή του 1Μ μεταβάλλεται όπως αυτή όσων 

έχουν συγκέντρωση 0,8Μ και 0,1Μ.  

Από την παραπάνω ανάλυση είναι προφανές ότι ο χρόνος της  υδρόφοβης / υδρόφιλης 

μετάβασης εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό και από τη μορφολογία της επιφάνειας – 

μικρά μορφολογικά χαρακτηριστικά και αντίστοιχα μεγάλη επιφάνεια δίδουν ταχύτερη 

μετάβαση από την υδρόφοβη στην υδρόφιλη κατάσταση [09]. Εν ολίγοις, από τα παραπάνω 

αποτελέσματα προκύπτει ότι υπάρχει ένας αμφίρροπος ανταγωνισμός ανάμεσα στην 

τραχύτητα και τη χημική σύνθεση της επιφάνειας, στον οποίο άλλοτε επικρατεί η τραχύτητα 

και άλλοτε η χημική σύνθεση της επιφάνειας.  

Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι τα παραπάνω αποτελέσματα ίσως να 

επηρεάζονται και από μια ιδιαιτερότητα που παρατηρήθηκε στα υμένια που 

παρασκευάστηκαν με την SP μέθοδο, (χωρίς ωστόσο να μπορεί να εκτιμηθεί το ποσοστό 

επίδρασης της). Η ιδιαιτερότητα αυτή είναι η μείωση του πάχους των υμενίων καθώς 

πηγαίνουμε από το κέντρο προς τα άκρα τους. Η μείωση του πάχους εισάγει μια κλίση στην 

επιφάνεια,  η οποία ίσως να ευνοεί την υδρόφοβη / υδρόφιλη μετάβαση. Η τελευταία αυτή 

περίπτωση παρατηρήθηκε και πειραματικά,  αφού σε ορισμένα δείγματα φάνηκε η γωνία 

επαφής της σταγόνας να μειώνεται λόγω ολίσθησής  της προς μια μόνο κατεύθυνση. 

 

8.3 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ZnO:Cu  
 

Σε αυτή την παράγραφο μελετώνται οι γωνίες επαφής των  ZnO P01, ZnO D001 και ZnO 

D01 υμενίων για να δούμε την επίδραση των προσμίξεων Cu στη διαβρεξιμότητά τους. Οι 

μέσες τιμές των γωνιών επαφής που μετρήθηκαν σε διαφορετικές επιφανειακές θέσεις 

(αριστερά, κέντρο, δεξιά) παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.5, ενώ στο Σχήμα 8.5, δίνεται η 

γραφική παράσταση των τιμών αυτών.  

0,1 M ZnO

0,2 M ZnO

0,3 M ZnO

0,4 M ZnO

0,8 M ZnO

1 M ZnO

ΔΙ (=Ι Under UV  - Ι Without UV ) ΔΙ (=Ι Under UV  - Ι Without UV )

60 min

255

513

285

639

445

441

568

258

226

164

306

266

Electric Current I (μΑ)

Samples
30 min
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Πίνακας 8.5. Οι μέσες τιμές της γωνίας επαφής των σταγονιδίων νερού όγκου 5 ml με τις επιφάνειες των  

ZnO P01 ZnO D001 και ZnO D01 υμενίων, σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min. 

 

     
 

                         
 
Σχήμα 8.5. Η μεταβολή της γωνίας επαφής των  ZnO P01, ZnO D001 και ZnO D01 υμενίων σε χρόνους 

εναπόθεσης 30 min και 60 min. Είναι φανερό ότι η υδροφοβία των υμενίων ελαττώνεται με την αύξηση 

των προσμίξεων Cu και στους δύο χρόνους εναπόθεσης.   

 

Είναι φανερό ότι όλα τα υμένια έχουν έναν υδρόφοβο χαρακτήρα, με γωνίες επαφής 

μεγαλύτερες από 85ο, ενώ στα ZnO D001 και ZnO D01 υμένια, και στους δυο χρόνους 

εναπόθεσης, ο βαθμός υδροφοβίας είναι μικρότερος σε σχέση με τα ZnO P01. Επομένως, η 

διαβρεξιμότητα επηρεάζεται από τη συγκέντρωση του χαλκού που προστίθενται στα υμένια.  

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα μπορούσαν να συσχετιστούν κυρίως με τη μορφολογία των 

επιφανειών των υμενίων. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα 7.5 είδαμε ότι στις εικόνες SEM 

χαμηλής μεγέθυνσης τα ZnO:Cu εμφανίζουν γενικά διαφορετική επιφανειακή μορφολογία 

σε σχέση με τα καθαρά ZnO, δηλαδή η ενσωμάτωση των προσμίξεων Cu στα λεπτά υμένια 

του ZnO τροποποιεί την μορφολογία της επιφάνειάς τους.  Στα ZnO:Cu δεν εμφανίζονται 

τόσο έντονα τα κενά, οι στάμπες ή/και οι οπές που παρατηρήθηκαν στα καθαρά φιλμ. 

Επίσης, παρατηρώντας την αντίθεση άσπρου-μαύρου εκτιμήσαμε ότι η τραχύτητα του ZnO 

είναι πιο έντονη σε σχέση με τα ZnO:Cu , δηλαδή η πρόσμιξη χαλκού στο ZnO, υπό τις 

επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης  δίνει πιο λείες και ομοιόμορφες επιφάνειες.  

Στις εικόνες SEM μεγαλύτερης μεγέθυνσης είδαμε ότι στα ZnO:Cu δείγματα οι επιφάνειες 

είναι πυκνά καλυμμένες με σχετικά ομοιόμορφα και μικροσκοπικά σφαιρικά σωματίδια 

όπως και τα καθαρά ZnO. Ειδικότερα, τα σωματίδια που εμφανίζονται στις εικόνες SEM, 

των ZnO:Cu  σχηματίζονται από πολλά μικρά συσσωματώματα κρυσταλλιτών με μεγέθη 

που κυμαίνονται μεταξύ 50 και 200 nm στα ZnO D001 και μεταξύ 10 και 100 nm στα ZnO 

D01. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ότι το μέγεθος των σωματιδίων μειώνεται με την 

αύξηση των προσμίξεων Cu, ενώ το σχήμα τους παραμένει σε γενικές γραμμές σφαιρικό.  

Η μεγαλύτερη τιμή της γωνίας επαφής στην περίπτωση των  ZnO P01 μπορεί ενδεχομένως 

να αποδοθεί στον υψηλότερο όγκο αέρα που παγιδεύεται στην επιφάνειά τους σε σχέση  με 

τα ZnO D001 και ZnO D01 και στους δυο χρόνους εναπόθεσης. Με άλλα λόγια, στην 

Average Value X
Deviation of the 

Mean Value σ x

Average Value X
Deviation of the 

Mean Value σ x

0,1 M ZnO 107,59 3,12 104,21 1,28

0,1 M ZnO with 0,01% Cu 89,44 3,93 90,14 1,96

0,1 M ZnO with 0,1% Cu 88,78 2,78 89,57 2,28

30 min 60 min

Samples
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περίπτωση των ZnO Ρ01 ίσως να επικρατεί το μοντέλο διαβροχής Cassie-Baxter, ενώ στην 

περίπτωση των ZnO:Cu το μοντέλο Wenzel.    

 
Επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας: Ο Πίνακας 8.6 δείχνει τις τιμές της γωνίας 

επαφής των  ZnO P01, ZnO D001 και ZnO D01 υμενίων σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 

60 min, ενώ το Σχήμα 8.6 δείχνει την εξέλιξη της, με το χρόνο έκθεσης στη UV ακτινοβολία. 
 

Πίνακας 8.6. Οι τιμές της γωνίας επαφής (θ) με το χρόνο της UV ακτινοβόλησης των  ZnO P01 

ZnO D001 και ZnO D01 υμενίων σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min. 

 

 
 

 

Σχήμα 8.6. Μεταβολή της γωνίας επαφής (θ) με το χρόνο έκθεσης σε UV ακτινοβολία των ZnO P01 ZnO 

D001 και ZnO D01 υμενίων  σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min. Όπως βλέπουμε στο σχήμα αυτό 

η UV ακτινοβολία μετατρέπει την επιφάνεια των υμενίων από υδρόφοβη σε υδρόφιλη. 

 

Να σημειωθεί εδώ ότι οι αποκλίσεις των τιμών που παρατηρούνται στους πίνακες 8.5 και 

8.6 (στα 0 min) οφείλονται, αφενός στο ότι στον πίνακα 8.5 δίνονται οι μέσες τιμές τριών 

διαφορετικών μετρήσεων, ενώ στον πίνακα 8.6 είναι η τιμή μιας μέτρησης, και αφετέρου σε 

κάποιες παραμέτρους όπως  οι διαφορετικές χρονικές στιγμές που μετρήθηκαν τα ZnO:Cu, 

δείγματα στον πίνακα 8.6 υπό την επίδραση της UV ακτινοβολίας. Ούτως η άλλως αυτό που 

μας ενδιαφέρει στην περίπτωση του πίνακα 8.6 δεν είναι οι αρχικές γωνίες (σε χρόνο 0 min),  

αλλά το πώς αυτές μεταβάλλονται με τον χρόνο έκθεσης των δειγμάτων στη UV 

ακτινοβολία. 

Στο σχήμα 8.6 βλέπουμε ότι ουσιαστικά η μεταβολή της γωνίας επαφής των ZnO P01, ZnO 

D001 και ZnO D01 υμενίων και στους δυο χρόνους εναπόθεσης, δεν έχει μεγάλες διαφορές 

όταν εκτίθενται στη UV ακτινοβολία.     

0 min 5 min 10 min 15 min 20 min

0,1 M ZnO 84,2 66,3 50,8 36,3 22,1

0,1 M ZnO 0,01% Cu 61,9 48,7 38,3 28,2 15

0,1 M ZnO 0,1% Cu 113,2 76,7 73,6 67,1 55,9

Doped ZnO Samples for 30 min

0 min 5 min 10 min 15 min 20 min

0,1 M ZnO 89,2 64,5 51,1 35,4 17,5

0,1 M ZnO 0,01% Cu 66,5 66,1 45,9 29,8 16,6

0,1 M ZnO 0,1% Cu 83,1 62,4 45,8 34,9 27,4

Doped ZnO Samples for 60 min
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Τα αποτέλεσματα της μεταβολής της διαβρεξιμότητας των υμενίων επηρεάζονται όπως 

είπαμε κυρίως από δυο παράγοντες: την τραχύτητα και τη χημική σύνθεση της επιφάνειας. 

Για την τραχύτητα των επιφανειών μιλήσαμε προηγουμένως. Όσον αφορά στις χημικές 

αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια των υμενίων, στον πίνακα 8.7 φαίνεται η 

απόκριση του επιφανειακού ρεύματος των ZnO P01, ZnO D001 και ZnO D01 υμενίων και 

στους δυο χρόνους εναπόθεσης υπό την επίδραση της UV ακτινοβολίας. Όσο μεγαλύτερες 

είναι οι τιμές του πίνακα 8.7 τόσο περισσότερο ρεύμα διαρρέει το υμένιο, δηλαδή τόσο 

περισσότεροι φορείς ρεύματος δημιουργούνται ή/και μπορούν να κινηθούν λόγω της 

επίδρασης της UV ακτινοβολίας.       

 
Πίνακας 8.7. Το ρεύμα, στο σκοτάδι και υπό την επίδραση της UV ακτινοβολίας καθώς και η 

μεταβολή του ρεύματος ΔΙ (=ΙUnder UV – ΙWithout UV) που διαρρέει τα ZnO P01 ZnO D001 και ZnO 

D01 υμένια σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min, λόγω της επίδρασης της UV ακτινοβολίας. 

 

 
 

 
 

Εκείνο που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στα δεδομένα του πίνακα 8.7 είναι οι αρκετά 

μειωμένες τιμές των ZnO:Cu σε σχέση με τα ZnO P01 και στους δυο χρόνους εναπόθεσης. 

Η μείωση του επιφανειακού ρεύματος είναι μεγαλύτερη στα ZnO D01 σε σχέση με τα  ZnO 

D001. Τα δεδομένα λοιπόν του πίνακα 8.7 μας λένε ότι οι χημικές αλλαγές που συμβαίνουν 

στην επιφάνεια των ZnO:Cu είναι σχετικά μικρές, ώστε να μπορέσουν να προκαλέσουν 

αξιόλογες μεταβολές στη διαβρεξιμότητά τους (λόγω μικρής δημιουργίας ζευγών 

ηλεκτρονίων-οπών). Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιφάνειες των ZnO:Cu είναι 

αρκετά πιο ομοιόμορφες σε σχέση με τα ZnO P01  και επίσης ότι το ενεργειακό χάσμα των 

πρώτων είναι μικρότερο από αυτό των δεύτερων, συμπεραίνεται  ότι οι μικρές αλλαγές στη 

χημεία της επιφάνειας των ZnO:Cu υμενίων μπορούν να την αλλάξουν από υδρόφοβη σε 

υδρόφιλη μετά την έκθεση τους στη UV ακτινοβολία    
Όσον αφορά στο χρόνο της  υδρόφοβης / υδρόφιλης μετάβασης, αν και τα ZnO P01 και 

ZnO:Cu υμένια έχουν διαφορετικές αφετηρίες  ως προς την τραχύτητα και τη χημική 

σύνθεση των επιφανειών τους, εντούτοις δίνουν σχεδόν την ίδια χρονική μεταβολή στη 

γωνία επαφής τους. Αυτή η σύμπτωση των πειραματικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν 

από διαφορετικές αρχικές συνθήκες είναι επιτρεπτή, αν και το πιο λογικό (και συνηθισμένο) 

είναι τα αποτελέσματα να ήταν διαφορετικά.  

 

 
 

 

 

Without UV Under UV Without UV Under UV

0,1 M ZnO 342 910 131 644

0,1 M ZnO with 0,01% Cu 0,3 15 0,04 6

0,1 M ZnO with 0,1% Cu 0,006 2 0,003 0,5

Samples

Electric Current I (μΑ)

30 min 60 min

0,1 M ZnO 

0,1 M ZnO with 0,01% Cu

0,1 M ZnO with 0,1% Cu

Electric Current I (μΑ)

Samples
30 min 60 min

ΔΙ (=Ι Under UV  - Ι Without UV ) ΔΙ (=Ι Under UV  - Ι Without UV )

568

14,7

1,994

513

5,96

0,497
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8.4 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗΣ ΔΙΑΒΡΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  
 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η υδρόφιλη φύση των υδρόφοβων υμενίων ZnO που 

προκαλείται με την  έκθεση τους σε UV ακτινοβολία δεν είναι μόνιμη (δηλαδή, η 

επιφανειακή τροποποίηση που επάγεται λόγω της UV ακτινοβολίας είναι αναστρέψιμη). Το 

φαινόμενο της αναστρέψιμης διαβρεξιμότητας έχει περιγραφεί λεπτομερώς από τους Lu et 

al. και [10].  

Χρησιμοποιώντας την ίδια λογική, μπορούμε να εξηγήσουμε την αναστρέψιμη 

διαβρεξιμότητα των υμενίων που παρατηρήθηκε σε αυτή την εργασία. Σύμφωνα με το 

μηχανισμό μετάβασης από την υδρόφοβη στην υδρόφιλη κατάσταση που αναφέρθηκε 

παραπάνω, η UV ακτινοβολία δημιουργεί ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών στην επιφάνεια του 

ΖnΟ. Τα ηλεκτρόνια που παράγονται με αυτό τον τρόπο μπορούν στην συνέχεια να 

αντιδράσουν με τα μεταλλικά ιόντα του πλέγματος και να σχηματίσουν πλεγματικές 

ατέλειες Ζn+ που είναι ευνοϊκές στην προσρόφηση υδροξυλίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

την αύξηση της υδροφιλικότητας της επιφάνειας. Ωστόσο, η επαγόμενη υδρόφιλη 

κατάσταση του ΖnΟ είναι ασταθής με το χρόνο, οπότε μετά από κάποιο διάστημα το υμένιο 

μπορεί να επιστρέψει στην αρχική υδρόφοβη κατάστασή του. Επίσης, επειδή η προσρόφηση 

οξυγόνου ευνοείται θερμοδυναμικά, το οξυγόνο είναι πιο έντονα συνδεδεμένο στις θέσεις 

των ατελειών από ό, τι με τις ομάδες υδροξυλίου. Κατά συνέπεια,  μετά την ακτινοβόληση, 

η ασταθής επιφάνεια χάνει βαθμιαία την υδροφιλικότητα της, αφού οι προηγουμένως 

προσροφημένες ομάδες υδροξυλίου αντικαθίστανται σταδιακά από άτομα οξυγόνου. Η 

θερμική επεξεργασία μπορεί να επιταχύνει την αποβολή των ομάδων υδροξυλίου της 

επιφάνειας. Με άλλα λόγια, μια επιφάνεια μπορεί να επανέλθει πίσω στην αρχική 

κατάσταση διαβρεξιμότητας (πριν από την UV ακτινοβόληση) μέσω της σκοτεινής 

αποθήκευσης ή της θερμικής επεξεργασίας.[09].  

 

Σε αυτή την εργασία, προκειμένου οι επιφάνειες των υμενίων να επανέλθουν εκ νέου από 

την υδρόφιλη στην υδρόφοβη κατάσταση, μετά την έκθεση τους σε UV ακτινοβολία (λόγω 

μετρήσεων διαβρεξιμότητας και φωτοκατάλυσης), χρησιμοποιήθηκαν και οι δυο παραπάνω 

τρόποι, δηλαδή τα δείγματα αποθηκεύτηκαν στο σκοτάδι σε ατμόσφαιρα και θερμοκρασία 

δωματίου για αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά επίσης υπέστησαν και θερμική επεξεργασία 

σε θερμοκρασίες όμως μικρότερες από την θερμοκρασία εναπόθεσης.  

Στην περίπτωση όπου τα δείγματα αποθηκεύτηκαν στο σκοτάδι βρέθηκε ότι μετά από 

μερικές ημέρες σχεδόν όλα είχαν πάνω-κάτω την ίδια υδρόφοβη συμπεριφορά με την αρχική 

(οι διαφορές στη γωνία επαφής θ ήταν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους μέσα σε ένα διάστημα 

±15ο). Ένα τέτοιο μεγάλο χρονικό διάστημα αποκατάστασης μπορεί να εξηγηθεί από το 

πορώδες των δειγμάτων, μέσα στο οποίο το νερό είχε εισχωρήσει κατά τη διάρκεια της 

υδρόφιλης κατάστασης. [09] Στην περίπτωση της θερμικής επεξεργασίας επίσης δεν 

παρατηρήθηκαν μεγάλες διαφορές στη γωνία επαφής θ, δηλαδή όλα τα δείγματα είχαν 

επανέλθει στην υδρόφοβη κατάσταση.  

Υπάρχουν ωστόσο κάποιες περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά, 

διότι τα υμένια εμφάνισαν μια γωνία επαφής θ αρκετά διαφορετική από αυτή που έδιναν 

συνήθως. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής: Ένα υμένιο με συγκέντρωση πρόδρομου 

διαλύματος 0,8Μ και χρόνο εναπόθεσης 60 min, μία βδομάδα περίπου μετά την εναπόθεση 

του έδωσε μια θ=73,5ο, ενώ αφού αφέθηκε για περίπου 1 έτος σε συνθήκες περιβάλλοντος 

χωρίς να χρησιμοποιηθεί, έδωσε μια θ=126ο. 2. Πολλά από τα υμένια μετά από μετρήσεις 

φωτοκατάλυσης εμφάνισαν ένα ελαφρύ χρωματισμό λόγω των χρωστικών. Προκειμένου 

λοιπόν τα δείγματα να καθαριστούν από τις χρωστικές, τοποθετήθηκαν σε φούρνο 

θερμοκρασίας 200 οC για 8 ώρες. Στην συνέχεια, αφού αφέθηκαν στο περιβάλλον για 

περίπου μια βδομάδα μετρήθηκε η  διαβρεξιμότητά τους. Όλα τα δείγματα έδωσαν μια 
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γωνία επαφής θ μικρότερη από 30ο, ένα μη αναμενόμενο αποτέλεσμα με βάση την ανάλυση 

που προηγήθηκε. Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εδώ, αφού μετά το πέρας της 

ερευνητικής δραστηριότητας αποφασίστηκε να διερευνηθεί η χαμηλή CA που είχαν τα 

δείγματα μετά από 8 ώρες φούρνισμα. Έτσι, αφού τα δείγματα τοποθετήθηκαν εκ νέου στο 

φούρνο για 2 ώρες στους 100 οC, την επόμενη μέρα μετρήθηκε η CA τους. Τα αποτελέσματα 

δίνονται στο σχήμα 8.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Σχήμα 8.7. Οι γωνίες επαφής όλων των υμενίων οι οποίες μετρήθηκαν την επόμενη μέρα της 

τοποθέτησης τους στο φούρνο για 2 ώρες στους 100 οC. 
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Είναι προφανές από το σχήμα 8.7 ότι οι γωνίες επαφής εμφανίζονται αρκετά αυξημένες 

(προσεγγίζουν την υπερυδροφοβικότητα) σε σχέση με όλες τις άλλες περιπτώσεις. 

Προκειμένου να δούμε αν η μη αναμενόμενη αυτή συμπεριφορά οφείλεται σε επιφανειακές 

μεταβολές των υμενίων πήραμε εκ νέου εικόνες SEM, ώστε να τις συγκρίνουμε με τις 

αρχικές εικόνες (Σχήμα 8.8).       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Σχήμα 8.8. Εικόνες SEM των επιφανειών ορισμένων υμενίων πριν ξεκινήσουν οι μετρήσεις 

διαβρεξιμότητας και φωτοκατάλυσης (στα αριστερά) και μετά το πέρας της ερευνητικής δραστηριότητας 

(στα δεξιά) ώστε να τις συγκρίνουμε.       

 

Στο σχήμα 8.8 βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στις επιφάνειες των 

υμενίων (οι όποιες μεταβολές που υπάρχουν δεν είναι σε θέση να αιτιολογήσουν τις μεγάλες 

αλλαγές στην γωνία επαφής θ των υμενίων). Επομένως, η παρατηρούμενη συμπεριφορά θα 

μπορούσε να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στις διαφοροποιήσεις στη χημεία των επιφανειών.  

Όπως και να ΄χει, η διερεύνηση των αιτίων των αποτελεσμάτων αυτών, αλλά και του αν 

είναι τυχαία ή όχι, ξεφεύγει από τους σκοπούς αυτής της εργασίας.  Πάντως, αν τελικά η 

όλη διερεύνηση δώσει ότι, κάτω από ορισμένες διαδικασίες, ένα υλικό μπορεί να επανέλθει 

στην αρχική ή σε καλύτερη κατάσταση, τότε το αποτέλεσμα θα είναι σημαντικό, γιατί ο 

τομέας της έρευνας θα μπορούσε να επεκταθεί στην διερεύνηση συνθηκών ή/και 

διαδικασιών που θα μπορούσαν να επαναφέρουν συσκευές στην αρχική λειτουργική τους 

κατάστασης.   
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 8.5 ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ZnO ΥΜΕΝΙΩΝ ΣΤΟ 

METHYLENE BLUE  
 

Σε αυτό το εργαστηριακό πείραμα, θα δοκιμαστεί η ικανότητα των ZnO και ZnO:Cu 

υμενίων να αποσυνθέτουν οργανικά μόρια χρωστικών (και συγκεκριμένα methylene blue) 

χρησιμοποιώντας υπεριώδες (UV) και ορατή (VIS) Η/Μ ακτινοβολία.  

Επειδή το ZnO με μορφή σκόνης έχει βρεθεί ότι είναι ένας ημιαγωγός με μεγάλη 

φωτοκαταλυτική δράση στην αποδόμηση οργανικών ενώσεων, συχνά χρησιμοποιείται στις 

φωτοκαταλυτικές διεργασίες. Το οξείδιο του ψευδαργύρου είναι ημιαγωγός n-τύπου, και 

ενεργοποιείται στην περιοχή της υπεριώδους ακτινοβολίας του Η/Μ φάσματος. Αυτό 

οφείλεται στο ενεργειακό του χάσμα (3,4 eV σε θερμοκρασία δωματίου). Όταν το ZnO 

ακτινοβολείται με ενέργεια μεγαλύτερη από ή ίση με το ενεργειακό χάσμα του (δηλαδή με 

υπεριώδη (UV) ακτινοβολία), ηλεκτρόνια από τη ζώνη σθένους μπορεί να μεταβούν στη 

ζώνη αγωγιμότητας παράγοντας ταυτόχρονα τον ίδιο αριθμό οπών στην ζώνη σθένους 

(Σχήμα 8.11). Ορισμένα από τα ηλεκτρόνια και οι οπές που δημιουργήθηκαν θα 

μεταναστεύσουν στην επιφάνεια του ZnO ξεκινώντας τις αντιδράσεις οξειδοαναγωγής με 

το νερό και το οξυγόνο για την παραγωγή εξαιρετικά αντιδραστικών ριζών υδροξυλίου και 

οξυγόνου (Zhao et αl., 1998), οι οποίες στη συνέχεια αντιδρούν με τα μόρια των ρύπων 

οδηγώντας τα στην αποσύνθεσή τους. [30]. 

Σχήμα 8.11. Η φωτοκαταλυτική δράση του ZnO: Το ZnO διεγείρεται από την απορρόφηση φωτονίων στην 

UV περιοχή  (hν>Eg) και έτσι δημιουργούνται ζεύγη ηλεκτρονίων (e-) - οπών (h+). Τα ηλεκτρόνια και οπές 

αντιδρούν με το νερό και το οξυγόνο για την παραγωγή οξειδοαναγωγικών ριζών υδροξυλίου και οξυγόνου. 

Οι ρίζες αυτές στη συνέχεια αντιδρούν πολύ γρήγορα με οργανικά μόρια, και παράγουν αέριο διοξείδιο του 

άνθρακα ως υποπροϊόν. 

 

Η φωτοκαταλυτική δράση του ZnO στην περίπτωση ειδικότερα όπου αυτό βρίσκεται μέσα 

σε διάλυμα με ορισμένη συγκέντρωση χρωστικής ουσίας είναι η εξής[31]: 

 

                 
 

Σε αυτή την παράγραφο μελετάται η επίδραση της δομής και της επιφανειακής μορφολογίας 

των ZnO και ZnO:Cu υμενίων στη φωτοκαταλυτική αποδόμηση του methylene blue (Σχήμα 

8.12). 

Σχήμα 8.12. Χημική ένωση και χαρακτηριστικά του οργανικού ρύπου methylene blue[32].                        
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Επειδή το methylene blue διαλύεται σε νερό, για να κάνει ένα πολύχρωμο διάλυμα, η 

ποσότητα της χρωστικής στο διάλυμα μπορεί να παρακολουθείται χρησιμοποιώντας UV-

Vis φασματοσκοπία. Επομένως, η απόδοση των ZnO και ZnO:Cu  στη φωτοκαταλυτική 

αποδόμηση του methylene blue μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα με μετρήσεις των UV-Vis 

φασμάτων των διαλυμάτων methylene blue πριν και μετά την ακτινοβόληση.  

Προκειμένου να μελετήσουμε την επίδραση του χρόνου ακτινοβόλησης των υμενίων στη 

συγκέντρωση της χρωστικής, διεξήχθησαν μια σειρά πειραμάτων. Τα πειράματα έγιναν 

τοποθετώντας τα υμένια σε πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 30 ml με διάμετρο 10 cm και 

ύψος 5 cm. Το αρχικό διάλυμα που χρησιμοποιήθηκε για να γεμίσουν τα δοχεία ήταν όγκου 

100 ml το οποίο περιείχε 5 mgr της χρωστικής ουσίας, δηλαδή η συγκέντρωση του 

methylene blue στο διάλυμα ήταν 5 ppm.   

Για το φωτισμό των διαλυμάτων χρησιμοποιήθηκαν 2 λαμπτήρες εκπομπής ορατής 

ακτινοβολίας και 2 λάμπες πρακτικά μόνο υπεριώδους ακτινοβολίας με το μέγιστο στα 365 

nm μήκους κύματος κατάλληλο για την ενεργοποίηση των ημιαγώγιμων καταλυτών. 

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, η ένταση της UV ακτινοβολίας είναι 4.78 mW/ cm2. Οι 

λαμπτήρες τοποθετήθηκαν επάνω από το δοχείο που περιείχε το υμένιο σε απόσταση 5 cm. 

Όλα τα πειράματα κάτω από σκοτεινές συνθήκες και συνθήκες ακτινοβόλησης, έγιναν μέσα 

σε ένα μεταλλικό κουτί. Τα υμένια εκτέθηκαν σε ακτινοβολία συνολικά για 3 ώρες, ενώ οι 

μετρήσεις γίνονταν ανά 30 min. Η απομένουσα χρωστική στο διάλυμα ανά 30 min χρόνο 

έκθεσης στη UV-Vis ακτινοβολία μετρήθηκε με ένα UV-Vis φασματοφωτόμετρο (PG 

Instruments Ltd).  

 

Αρχικά έγιναν τα εξής πειράματα: (α) μετρήσεις χωρίς φωτισμό του διαλύματος χρωστικής 

χωρίς υμένιο για συνολικά 3 ώρες (7 μετρήσεις  ανά 30 min) και (β) μετρήσεις υπό την 

επίδραση ακτινοβολίας του διαλύματος χωρίς  υμένιο για συνολικά επίσης 3 ώρες (7 

μετρήσεις  ανά 30 min). Στην πρώτη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι πρακτικά η συγκέντρωση 

της χρωστικής ουσίας παρέμεινε σταθερή. 'Άρα η απουσία ακτινοβολίας καθιστά αδύνατη 

τη διάσπαση της ουσίας. Στη δεύτερη περίπτωση το πείραμα έδειξε ότι η χρωστική 

αποδομείται πολύ λίγο (1%-3%) υπό την επίδραση ορατής ακτινοβολίας, ενώ υπό την 

επίδραση της UV ακτινοβολίας εμφάνισε μια αποδόμηση γύρω στο 65% ±10% περίπου μετά 

από 3 ώρες έκθεσης. Το ±10% προέκυψε μετά από μερικές μετρήσεις του alone (χωρίς 

υμένιο) διαλύματος υπό την επίδραση της UV ακτινοβολίας. Η απόκλιση αυτή δεν είναι 

σαφές από πού προέρχεται (η πειραματική διάταξη ήταν συγκεκριμένη σε όλες τις 

μετρήσεις). Ίσως να οφείλεται στο ότι οι συγκεκριμένοι UV λαμπτήρες δεν αποκλείεται να 

είχαν μήκη κύματος της UV ακτινοβολίας με λ <300 nm, η οποία αφ' ενός ενεργοποιεί 

ανεπιθύμητες φωτοχημικές αντιδράσεις, και αφ' ετέρου είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την 

όραση. Σύμφωνα με τα παραπάνω αρχικά πειράματα, οι αντιδράσεις φωτοαποδόμησης 

γενικά ξεκινούν όταν το διάλυμα (χωρίς υμένιο) εκτίθεται στην UV ακτινοβολία. Μετά το 

πέρας των αρχικών πειραμάτων επαναλήφθηκε η παραπάνω διαδικασία μετρήσεων 

τοποθετώντας κάθε φορά μέσα στο δοχείο με το διάλυμα ένα υμένιο.  

 

Μετρήσεις στο ορατό (VIS) φάσμα: Οι μετρήσεις όλων των ZnO και ZnO:Cu υμενίων και 

στους δυο χρόνους εναπόθεσης υπό την επίδραση της ορατής (Vis) ακτινοβολίας έδειξαν 

μια απόκλιση ±3% σε σχέση με το alone. Το αποτέλεσμα αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι η ακτινοβολία στο ορατό φάσμα δεν έχει σχεδόν καμία καταλυτική δράση, δηλαδή δεν 

είναι σε θέση να ενεργοποιήσει τις φωτοκαταλυτικές διεργασίες, ώστε στην συνέχεια να 

αποδομηθεί το methylene blue. Αυτό, σύμφωνα με τα παραπάνω, οφείλεται στο ότι το ZnO 

δεν απορροφά ορατή ακτινοβολία (λόγω του ευρύ ενεργειακού χάσματος), ώστε να 

δημιουργηθούν ζεύγη ηλεκτρονίων (e-) - οπών (h+) τα οποία είναι απαραίτητα για τις 

φωτοκαταλυτικές διεργασίες.   
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Μετρήσεις στο υπεριώδες (UV) φάσμα: Στο Σχήμα 8.13 δίνεται μια εικόνα της εξάρτησης 

της συγκέντρωσης του 
 

διαλύματος (με και χωρίς υμένιο) από το μήκος κύματος της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας μετά από UV φωτισμό στις διάφορες χρονικές στιγμές.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Σχήμα 8.13. Η εξάρτηση της συγκέντρωσης του 

 

διαλύματος methylene blue (με και χωρίς δείγματα) από 

το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας (η φωτοκαταλυτική αποδόμηση) λόγω της έκθεσης 

του στη UV ακτινοβολία σε χρονικά διαστήματα των 30 min. 

 

Η έντονη απορρόφηση που παρουσιάζει το διάλυμα στη περιοχή 500-700 nm οφείλεται στη 

χρωμοφόρο ομάδα της χρωστικής. Από το Σχ. 8.13 φαίνεται ότι μετά από φωτισμό για 3 ώρες 

επέρχεται πρακτικά αποχρωματισμός του διαλύματος, κάτι που γίνεται αισθητό και δια γυμνού 

οφθαλμού. Χρησιμοποιώντας τα UV-Vis φάσματα που λαμβάνονται, καθορίζουμε στην 

συνέχεια την κορυφή του μήκους κύματος απορρόφησης των διαλυμάτων του methylene 

blue (με και χωρίς υμένιο) τη χρονική στιγμή t=0. Στη συνέχεια καταγράφουμε την κορυφή 

απορρόφησης των διαλυμάτων σε αυτό το μήκος κύματος ανά 30 min χρόνου 

ακτινοβόλησης. Η απόδοση (η ποσοστιαία μεταβολή στην απορρόφηση) της 

φωτοαποδόμησης του διαλύματος methylene blue των ZnO και ZnO:Cu υμενίων και στους 

δυο χρόνους εναπόθεσης και του alone υπό την έκθεση τους σε υπεριώδη ακτινοβολία 

υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση: 
 

                                          

 

 

όπου C0 και C αντιπροσωπεύουν τις αρχικές (τη χρονική στιγμή t=0) και τις μεταβαλλόμενες 

με τον χρόνο (ανά 30 min) συγκεντρώσεις, methylene blue στο διάλυμα αντίστοιχα. Στο 

σχήμα 8.14 δίνεται η φωτοαποδόμηση του διαλύματος methylene blue των ZnO 

μεταβάλλοντας τη συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος  και στους δυο χρόνους 

εναπόθεσης σε σχέση με αυτή του alone. 

Όπως φαίνεται στο σχήμα αυτό, τα υμένια του ZnO δεν έχουν πολύ μεγάλη φωτοκαταλυτική 

δράση, (σε σχέση με την αποδόμηση του alone, τα διαλύματα με τα υμένια εμφανίζουν μια 

επιπλέον αποδόμηση 12% στην περίπτωση αυτών με χρόνο εναπόθεσης 30 min και 20% 

στην περίπτωση των υμενίων με 60 min, του methylene blue μετά από 3 ώρες έκθεσης τους 

σε UV ακτινοβολία). Στις τιμές αυτές ωστόσο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ±10% στην 

αποδόμηση του alone (χωρίς υμένιο) διαλύματος που προέκυψε μετά από μερικές μετρήσεις 

υπό την επίδραση της UV ακτινοβολίας. Αυτό σημαίνει ότι οι καμπύλες που βρίσκονται 

ψηλότερα στο σχήμα 8.14 μπορεί βρεθούν χαμηλότερα, και αντίστροφα, σε μια ενδεχόμενη 

επόμενη μέτρηση. Είναι επομένως προφανές ότι λόγω αυτού του σφάλματος δεν μπορούν 
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να εξαχθούν ασφαλή ποσοτικά συμπεράσματα. Δηλαδή, δεν είμαστε σε θέση να 

εκτιμήσουμε π.χ. πως μεταβάλλεται η φωτοαποδόμηση των υμενίων μεταβάλλοντας την 

συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος.  

Σχήμα 8.14. Η φωτοαποδόμηση των καθαρών ZnO μεταβάλλοντας τη συγκέντρωση του πρόδρομου 

διαλύματος σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min. Η συγκέντρωση της χρωστικής που απομένει στο 

διάλυμα ανά 30 min ελήφθη από την πρότυπη καμπύλη συγκέντρωσης του διαλύματος methylene blue που 

απεικονίζεται στο σχήμα. 8.13. Είναι προφανές ότι τα υμένια με χρόνο εναπόθεσης 30 min εμφανίζουν 

μικρότερη φωτοαποδόμηση σε σχέση με αυτή των 60 min. 

 

Ωστόσο, μπορούμε να εξάγουμε κάποια ποιοτικά συμπεράσματα. Η μειωμένη 

φωτοαποδόμηση των καθαρών ZnO και στους δυο χρόνους εναπόθεσης μπορεί να οφείλεται 

στο γεγονός ότι τα εν λόγω υμένια είναι υδρόφοβα.  

Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι το εσωτερικό των υμενίων του ZnO (όπως είδαμε στις 

ηλεκτρικές μετρήσεις) είναι αρκετά ενεργό και μπορεί να παράγει ζεύγη ηλεκτρονίου-οπής 

υπό την επίδραση της υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας, η επιφάνεια των υδρόφοβων υμενίων 

ZnO δεν μπορεί να απορροφήσει αρκετά μόρια methylene blue (ΜΒ) που βρίσκονται 

διαλυμένα στο νερό, παρεμποδίζοντας τη διαδικασία της φωτοαποδόμησης[18]. Επιπλέον, 

υπάρχει και η περίπτωση όπου μερικά από τα ηλεκτρόνια και τις οπές που παράγονται στις 

εσωτερικές επιφάνειες των υμενίων του ΖnΟ, δεν μπορούν να φθάσουν στην εξωτερική 

επιφάνεια, με αποτέλεσμα την αποτυχία της φωτοκαταλυτικής διάσπασης του MΒ.   

Όσον αφορά το αποτέλεσμα όπου τα υμένια με χρόνο εναπόθεσης 30 min έχουν μικρότερη 

φωτοαποδόμηση σε σχέση με αυτή των 60 min, ίσως να οφείλεται στο ότι αυτά των 30 min 

έχουν μικρότερη απόκριση στη UV ακτινοβολία σε σχέση με αυτά των 60 min (στις 

ηλεκτρικές μετρήσεις είδαμε ότι το ΔΙ εκείνων με 30 min είναι μικρότερο σε σχέση με αυτό 

των 60 min).    

 

8.6 ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩN ZnO:Cu ΥΜΕΝΙΩΝ ΣΤΟ 

METHYLENE BLUE  
 

Η ρύθμιση της σύνθεσης και της ηλεκτρονικής δομής  ημιαγωγών με ευρύ χάσμα (όπως το 

ZnO) χρησιμοποιώντας προσμίξεις μπορεί να επιτρέψει την αποτελεσματική απορρόφηση 

του ορατού φωτός. Αυτό αυξάνει τον αριθμό των φωτονίων που δημιουργούν ζεύγη 

ηλεκτρονίου-οπής στον ημιαγωγό. Ωστόσο τα ZnO:Cu υμένια που παρασκευάστηκαν σε 

αυτή την εργασία σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min, είχαν ένα ενεργειακό χάσμα 

κοντά στα 3 eV, δηλαδή ελαφρά μειωμένο σε σχέση με αυτό των καθαρών.. Αυτό σημαίνει 

ότι τα ZnO:Cu δεν απορροφούν ορατή ακτινοβολία, ώστε να δημιουργηθούν ζεύγη 
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ηλεκτρονίων (e-) - οπών (h+) τα οποία είναι απαραίτητα για τις φωτοκαταλυτικές 

διεργασίες. Οι μετρήσεις των ZnO:Cu και στους δυο χρόνους εναπόθεσης υπό την επίδραση 

της ορατής (Vis) ακτινοβολίας, όπως είπαμε, έδειξαν μια απόκλιση ±3% σε σχέση με το 

alone, δηλαδή επιβεβαιώνουν τη μη φωτοκαταλυτική τους δράση.    

Μετρήσεις στο υπεριώδες (UV) φάσμα: Στο Σχήμα 8.15 δίνεται η εξάρτηση της 

συγκέντρωσης του 
 

διαλύματος (με και χωρίς υμένιο) από το μήκος κύματος της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας μετά από UV ακτινοβόληση στις χρονικές στιγμές ανά 30 min.  

Σχήμα 8.15. Η φωτοαποδόμηση του alone και των ZnO Ρ01 ZnO D001 και ZnO D01 υμενίων σε χρόνους 

εναπόθεσης 30 min και 60 min. Είναι προφανές ότι τα υμένια με χρόνο εναπόθεσης 30 min έχουν παρόμοια 

φωτοαποδόμηση σε σχέση με αυτή των 60 min. 

 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 8.15, τα ZnO:Cu δεν έχουν πολύ μεγάλη φωτοκαταλυτική δράση, 

(σε σχέση με την αποδόμηση του alone και των ZnO Ρ01, τα διαλύματα με τα υμένια 

εμφανίζουν μια επιπλέον αποδόμηση 14% στην περίπτωση των υμενίων με χρόνο 

εναπόθεσης 30 min και 10% στην περίπτωση αυτών με 60 min, του methylene blue μετά 

από 3 ώρες έκθεσης σε UV ακτινοβολία). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, λόγω των 

διακυμάνσεων στην αποδόμηση του alone (±10%) υπό την επίδραση της UV ακτινοβολίας 

δεν είμαστε σε θέση να εξάγουμε ποσοτικά συμπεράσματα για την φωτοκαταλυτική δράση 

των  ZnO P01, ZnO D001 και ZnO D01 σε χρόνους εναπόθεσης 30 min και 60 min. Αυτό 

πάντως που μπορούμε να πούμε ποιοτικά βλέποντας το σχήμα 8.15 είναι ότι το επιλεγμένο 

ντόπινγκ Cu σε αυτή την εργασία δεν τροποποιεί σημαντικά την φωτοκαταλυτική δράση 

των υμενίων. Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι όποιες τροποποιήσεις που 

επέρχονται στα υμένια του ZnO λόγω της ενσωμάτωσης των προσμίξεων του Cu (π.χ. η 

επιφανειακή μορφολογία, το επιφανειακό ρεύμα και η απόκριση του στη UV ακτινοβολία 

κλπ.) δεν είναι σε θέση να αντισταθμίσουν τους λόγους της μειωμένης φωτοαποδόμησης 

που αναφέρθηκαν στην μελέτη των καθαρών ZnO.    
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       ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Ο κύριος στόχος αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας ήταν να συμβάλει στον εντοπισμό των 

πλέον ευνοϊκών συνθηκών για την εναπόθεση υψηλής ποιότητας λεπτών υμενίων ZnO με 

την τεχνική spray pyrolysis (SP), ώστε να χρησιμοποιηθούν  σε διάφορες εφαρμογές, όπως 

για παράδειγμα, στη διαβρεξιμότητα και τη φωτοκατάλυση.  

Για το σκοπό αυτό, αρχικά παρασκευάστηκαν λεπτά υμένια καθαρού (χωρίς προσμίξεις) 

ZnO και λεπτά υμένια ZnO με προσμίξεις Cu (ZnO:Cu) πάνω σε γυάλινο υπόστρωμα 

μεταβάλλοντας κάποιες παραμέτρους εναπόθεσης, όπως τη συγκέντρωση του πρόδρομου 

διαλύματος νιτρικού ψευδαργύρου, το χρόνο εναπόθεσης και τις προσμίξεις Cu. Η 

εναπόθεση των υμενίων έγινε διατηρώντας όλες τις παραμέτρους της τεχνικής (όπως 

θερμοκρασία υποστρώματος, πίεση του φέροντος αερίου κλπ.) σταθερές. Στη συνέχεια 

ερευνήθηκε η επίδραση της μεταβολής των παραμέτρων εναπόθεσης στα δομικά 

χαρακτηριστικά, στη μορφολογία της επιφάνειας, στις φυσικές (ηλεκτρικές και οπτικές) 

ιδιότητες, καθώς επίσης και στις ιδιότητες διαβροχής αλλά και στη φωτοκαταλυτική δράση 

των ZnO και ZnO:Cu υμενίων.  

 

Όπως είναι γνωστό, τα  αρχικά στάδια σχηματισμού ενός οξειδίου με την SP μέθοδο 

εξαρτώνται γενικά από πολλές παραμέτρους, όπως την ατμόσφαιρα του γύρω 

περιβάλλοντος, τη φύση του προδρόμου διαλύματος, το μέγεθος των σταγονιδίων, τη 

συνολική μάζα που φθάνει στο υπόστρωμα, τη θερμοκρασία του υποστρώματος κλπ. Η κάθε 

μια από αυτές τις παραμέτρους έχει την δική της συνεισφορά στον σχηματισμό των δομικών 

χαρακτηριστικών των υμενίων. 

Η μελέτη των XRD φασμάτων όλων των υμενίων σε αυτή την εργασία έδειξε ότι τα υμένια 

ήταν πολυκρυσταλλικά με εξαγωνική δομή wurtzite, προσανατολισμένα τα περισσότερα 

από αυτά προς τη (002) κατεύθυνση, δηλαδή κατά μήκος του άξονα c, κάθετα προς την 

επιφάνεια του υποστρώματος. Επίσης βρέθηκε ότι οι τιμές των παραμέτρων πλέγματος των 

υμενίων που υπολογίστηκαν στην (002) κυρίαρχη κορυφή διαφέρουν από τις θεωρητικές 

τιμές των παραμέτρων της JCPDS 36:1451 κάρτας. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

στα υμένια υπάρχει κάποιος βαθμός πλεγματικής παραμόρφωσης λόγω πιθανότατα των 

δομικών ατελειών (structural defects), ή/και λόγω της διεπιφάνειας (interface) μεταξύ του 

υμενίου και του γυάλινου (άμορφου)  υποστρώματος ή λόγω των προσμίξεων στη δομή των 

υμενίων.  

Από τα XRD φάσματα, ειδικότερα, των χωρίς προσμίξεων υμενίων του ZnO διαπιστώθηκε 

ότι με την αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος (δηλαδή ουσιαστικά του 

πάχους), και στους δυο χρόνους εναπόθεσης, το μέγεθος των κόκκων προσανατολισμένων 

προς τη (002) κατεύθυνση αυξάνεται, ενώ οι παράμετροι πλέγματος και οι δομικές ιδιότητες 

(όπως η πυκνότητα εξαρθρώσεων, η παραμόρφωση πλέγματος (strain) και η τάση (stress)) 

προς τη (002) κατεύθυνση σταδιακά βελτιώνονται, αν και φαίνεται η βελτίωση αυτή να μην 

επηρεάζεται από το χρόνο εναπόθεσης. Επίσης, βρέθηκε ότι οι κορυφές στα XRD φάσματα 

αυξάνονται σε αριθμό με την αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος και 

στους δυο χρόνους εναπόθεσης, δηλαδή εμφανίζονται στη δομή των υμενίων περισσότεροι 

κρυσταλλίτες προσανατολισμένοι προς  διάφορες άλλες κατευθύνσεις. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα από τα XRD δεδομένα μας υποδεικνύουν ότι η αύξηση της συγκέντρωσης 

του πρόδρομου διαλύματος οδηγεί μεν στη μείωση της συγκέντρωσης των ατελειών του 

πλέγματος προς τη (002) κατεύθυνση, και άρα σε καλύτερης ποιότητας υμένια, αλλά 
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ταυτόχρονα η εμφάνιση περισσοτέρων κρυσταλλιτών προσανατολισμένων προς διάφορες 

άλλες κατευθύνσεις, επιδεινώνει την συνολική κρυσταλλική ποιότητα των υμενίων. Η 

μελέτη της δομής των ZnO:Cu υμενίων, αντίθετα, έδειξε ότι με την αύξηση της 

συγκέντρωσης των προσμίξεων χαλκού, και στους δυο χρόνους εναπόθεσης, το μέγεθος 

κόκκου μειώνεται, ενώ οι δομικές διαταραχές αυξάνονται και αλλάζει ο προτιμώμενος 

προσανατολισμός. Η προσθήκη χαλκού ως πρόσμιξη, ειδικότερα, στη δομή του ZnO είχε 

ως αποτέλεσμα την εμφάνιση επιπλέον των κορυφών (100) και (101), εκτός της (002) που 

εμφανίστηκε στα χωρίς προσμίξεις  υμένια του ZnO. Η μικρή διαφορά των παραμέτρων 

πλέγματος, η αύξηση των δομικών διαταραχών και αλλαγή του προτιμώμενου 

προσανατολισμού στα ZnO:Cu υμένια είναι πιθανόν να προκλήθηκε, εκτός από τις 

συνθήκες εναπόθεσης, επίσης και από τα άτομα χαλκού τα οποία καταλαμβάνουν διάφορες 

θέσεις στο πλέγμα του ZnO ή/και από το σχηματισμό σύνθετων ατελειών, όπως για 

παράδειγμα [CuZn, Ζni]. 

 

Σύμφωνα με τις μελέτες των εικόνων SEM, η μορφολογία της επιφάνειας των υμενίων του 

ZnO βρέθηκε να μην αλλάζει σημαντικά με την αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου 

διαλύματος, και στους δυο χρόνους εναπόθεσης, (αν και στα δείγματα μεγαλύτερης 

συγκέντρωσης η επιφάνεια εμφανίζεται να είναι πιο τραχιά).. Ειδικότερα, οι εικόνες SEM 

μικρής μεγέθυνσης έδειξαν  μια σχετικά πυκνή συμπαγής και συνεχή επιφανειακή 

μορφολογία χωρίς ρωγμές αλλά με προεξοχές, ή/και οπές και με διάφορους σχηματισμούς 

με μορφή στάμπας. Στις εικόνες SEM μεγαλύτερης μεγέθυνσης παρατηρήθηκε ότι οι 

επιφάνειες αποτελούνται από μικρά σχεδόν σφαιρικά σωματίδια (spherical grains) 

διαφόρων μεγεθών της τάξης των νανομέτρων (50-400 nm, περίπου), τα οποία 

κατανέμονται με μη ομοιόμορφο τρόπο σε όλη την επιφάνεια, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις 

εμφανίζονται να είναι σε μια πυκνή και συμπαγή συνάθροιση της τάξης των μικρομέτρων. 

Το  σχεδόν-σφαιρικό σχήμα και η πολύπλευρη μορφολογία αυτών των σωματιδίων μπορεί 

να αποδοθεί στην κρυσταλλογραφική συμμετρία της δομής wurtzite του ΖnΟ και στην 

προτιμητέα κατεύθυνση ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης. Η μορφολογία της 

επιφάνειας των ZnO:Cu εμφάνισε διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτή των καθαρών του 

ZnO. Οι επιφάνειες, πιο συγκεκριμένα, των ZnO:Cu  ήταν αρκετά ομαλές και ομοιόμορφες, 

ενώ τα σφαιρικά σωματίδια και τα συσσωματώματά τους ελαττώνονται σε μέγεθος με την 

αύξηση της συγκέντρωσης των προσμίξεων χαλκού, και στους δυο χρόνους εναπόθεσης. 

 

Οι οπτικές ιδιότητες των υμενίων, γενικά, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη δομή τους 

και τη μορφολογία της επιφάνειάς τους. Το πάχος των υμενίων επηρεάζει επίσης τη 

διαφάνειά τους λόγω της αύξησης της σκέδασης του φωτός από τους κόκκους (παράγραφος 

1.7.3). Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η αύξηση της συγκέντρωσης του 

πρόδρομου διαλύματος ή του χρόνου εναπόθεσης, γενικά, αυξάνει το πάχος των υμενίων 

και την απορρόφησή τους, ενώ μειώνει τη διαπερατότητά τους. Ειδικότερα, η μελέτη των 

οπτικών ιδιοτήτων των καθαρών υμενίων ZnO έδειξε δραστική μείωση της διαπερατότητας 

και αύξηση στην απορρόφησή τους στην ορατή περιοχή του Η/Μ φάσματος με την αύξηση 

της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος και στους δυο χρόνους εναπόθεσης. Ανάλογη 

συμπεριφορά είχαν και τα ZnO:Cu υμένια με την αύξηση της συγκέντρωσης των 

προσμίξεων χαλκού και στους δυο χρόνους εναπόθεσης. Αυτή η μείωση στο ορατό φάσμα 

μπορεί να οφείλεται στην αύξηση των κέντρων σκέδασης λόγω της ανάπτυξης πιο τυχαία 

προσανατολισμένων υμενίων, καθώς και στα περισσότερα όρια κόκκων που σχηματίζονται 

από την επίδραση των προσμίξεων. Τα οπτικά φάσματα απορρόφησης σχεδόν όλων των 

υμενίων εμφάνισαν επίσης ένα απότομο άκρο στα 380-400 nm, το οποίο αντιστοιχεί στο 

ενεργειακό τους χάσμα (Eg). Το ενεργειακό χάσμα των καθαρών υμενίων ZnO εμφανίζει 

μια σχετικά μικρή μείωση με την αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος και 
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στους δυο χρόνους εναπόθεσης, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στα ZnO:Cu υμένια με την 

αύξηση της συγκέντρωσης των προσμίξεων χαλκού και στους δυο χρόνους εναπόθεσης. Σε 

όλες τις περιπτώσεις, το ενεργειακό χάσμα των υμενίων εμφανίζεται μικρότερο από την τιμή 

του στοιχειομετρικού bulk ZnO (≈ 3,34 eV). Χρησιμοποιώντας τις μέχρι τώρα δομικές, 

επιφανειακές και  οπτικές έρευνες των ZnO και ZnO:Cu  συμπεραίνουμε ότι η αύξηση στην 

απορρόφησή τους και η μείωση στη διαπερατότητα και στο ενεργειακό τους χάσμα, 

μεταβάλλοντας τις συνθήκες εναπόθεσης και τις προσμίξεις χαλκού (στην περίπτωση των 

ZnO:Cu υμενίων), οφείλονται στις αλλαγές στο πάχος, στο μέγεθος κόκκου, στην 

κρυσταλλικότητά τους και στην επιφανειακή τους μορφολογία. 

 

Λόγω επίσης της υψηλής αντίστασης που εμφάνισαν τα υμένια σε αυτή την εργασία δεν 

ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν μετρήσειςς Hall, ώστε να προσδιοριστεί ο τύπος 

αγωγιμότητας (n-τύπου ή p-τύπου) των υμενίων. Ωστόσο πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 

του επιφανειακού ρεύματος σε δυο περιπτώσεις: 1) στο σκοτάδι και 2) υπό την επίδραση 

της UV ακτινοβολίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια τάση μείωσης του επιφανειακού 

ρεύματος στα καθαρά υμένια ZnO και στις δυο περιπτώσεις μετρήσεων με την αύξηση της 

συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος, και στους δυο χρόνους εναπόθεσης, ενώ το ίδιο 

συμβαίνει και στα ZnO:Cu  με την αύξηση της συγκέντρωσης των προσμίξεων χαλκού και 

στους δυο χρόνους εναπόθεσης.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ηλεκτρικών μετρήσεων φαίνεται να μην υπάρχει 

συσχέτιση ανάμεσα στα πάχη των υμενίων και του παραμένοντος επιφανειακού ρεύματος 

που τα διαρρέει. Αυτό ίσως να οφείλεται στις ιδιαιτερότητες των συνθηκών εναπόθεσης, οι 

οποίες προκαλούν διαφοροποιήσεις στις δομές των υμενίων. Ωστόσο, οι τιμές του ΔΙ στην 

περίπτωση των υμενίων που εμφανίζουν παρόμοια πάχη, εξαρτάται κυρίως από τα δομικά 

τους χαρακτηριστικά, αφού η απόκριση ΔΙ των υμενίων στην UV ακτινοβολία εξαρτάται εν 

γένει από το πάχος τους (τα υμένια με διαφορετικά πάχη έχουν διαφορετικό ΔΙ, ενώ αυτά 

με παρόμοια πάχη έχουν παρεμφερή ΔΙ). Επιπλέον βρέθηκε ότι ο ρυθμός μεταβολής της 

απόκρισης των υμενίων στην UV ακτινοβολία ελαττώνεται με την αύξηση της 

συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος και στους δυο χρόνους εναπόθεσης. Το 

αποτέλεσμα αυτό σε συνδυασμό με το ότι το πάχος των υμενίων αυξάνεται με την αύξηση 

της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος και στους δυο χρόνους εναπόθεσης μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όσο αυξάνεται το πάχος ενός υμενίου ελαττώνεται η απόκρισή 

του στην UV ακτινοβολία.   

 
Τα αποτελέσματα διαβρεξιμότητας έδειξαν ότι η  υδροφοβικότητα των υμενίων δεν μπορεί 

να τροποποιηθεί σημαντικά μεταβάλλοντας τη συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος 

και το χρόνο εναπόθεσης. Πιο συγκεκριμένα, τα χωρίς προσμίξεις υμένια του ZnO 

εμφάνισαν σε γενικές γραμμές μια υδρόφοβη συμπεριφορά, η οποία μειώνεται με την 

αύξηση της συγκέντρωσης του πρόδρομου διαλύματος και στους δυο χρόνους εναπόθεσης. 

Τα παρατηρούμενα αποτελέσματα  διαβρεξιμότητας εξαρτώνται από το χαρακτηριστικό 

μέγεθος των δομών της επιφάνειας (τα υμένια περιείχαν τόσο της μικρο- όσο και της 

νανοκλίμακας επιφανειακά χαρακτηριστικά), από τις ημιαγώγιμες ιδιότητες του ZnO, 

καθώς και από την αυξημένη επίδραση της χημείας της επιφάνειας. Η επίδραση των 

προσμίξεων χαλκού στη διαβρεξιμότητα των ZnO:Cu υμενίων μείωσε ελάχιστα τον 

υδρόφοβο χαρακτήρα τους. Η φύση των ΖnΟ και ZnO:Cu υμενίων βρέθηκε επίσης να 

αλλάζει από υδρόφοβη σε υδρόφιλη υπό την επίδραση υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας, η 

οποία ωστόσο ήταν αναστρέψιμη.  

Η παρατηρούμενη μετάβαση από την κατάσταση υδροφοβικότητας των επιφανειακών 

δομών του ZnO σε μια κατάσταση υδροφιλικότητας μετά από UV ακτινοβόληση, για ένα 

ορισμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να εξηγηθεί από τις ημιαγώγιμες ιδιότητες (τη φύση) 
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του ZnO καθώς και από την αυξημένη επίδραση της χημείας των επιφανειών στις μικρο- 

και νανοδομές. Η υδρόφοβη σε υδρόφιλη μετάβαση όμως οφείλεται κυρίως, στις χημικές 

αλλαγές που λαμβάνουν χώρα, στην επιφάνεια του ΖnΟ και όχι τόσο στις μορφολογικές 

αλλαγές που συμβαίνουν υπό τη επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Από την 

παραπάνω ανάλυση είναι προφανές ότι ο χρόνος της  υδρόφοβης / υδρόφιλης μετάβασης 

εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό και από τη μορφολογία της επιφάνειας – μικρά 

μορφολογικά χαρακτηριστικά και αντίστοιχα μεγάλη επιφάνεια δίδουν μία ταχύτερη 

μετάβαση από την υδρόφοβη στην υδρόφιλη κατάσταση. Ένας άλλος παράγοντας που 

επιρεάζει συμαντικά το χρόνο της  υδρόφοβης / υδρόφιλης μετάβασης είναι η ένταση της 

UV ακτινοβολίας, αφού το πείραμα έδειξε ότι όσο πιο έντονη είναι η ακτινοβόληση του 

υμενίου, τόσο πιο γρήγορα μεταβαίνει στην υδρόφιλη κατάσταση.  

Συνοψίζοντας, από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι υπάρχει ένας αμφίρροπος 

ανταγωνισμός ανάμεσα στην τραχύτητα και τη χημική σύνθεση της επιφάνειας των υμενίων 

που παρασκευάστηκαν σε αυτή την εργασία, στον οποίο άλλοτε επικρατεί η τραχύτητα και 

άλλοτε η χημική σύνθεση της επιφάνειας. Η μείωση της διαβρεξιμότητας  των ZnO:Cu 

υμενίων με την αύξηση των προσμίξεων Cu και στους δύο χρόνους εναπόθεσης οφείλεται 

στη συγκέντρωση του χαλκού που προστίθεται στα υμένια. Όσον αφορά στο χρόνο της  

υδρόφοβης / υδρόφιλης μετάβασης, αν και τα χωρίς προσμίξεις υμένια του ZnO και ZnO:Cu 

έχουν διαφορετικές αφετηρίες ως προς την τραχύτητα και τη χημική σύνθεση των 

επιφανειών τους, εντούτοις δίνουν σχεδόν την ίδια χρονική μεταβολή στη γωνία επαφής 

τους. Αυτή η σύμπτωση των πειραματικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από 

διαφορετικές αρχικές συνθήκες είναι επιτρεπτή, αν και το πιο λογικό (και συνηθισμένο) 

είναι τα αποτελέσματα να ήταν διαφορετικά.  

 
Τέλος, τα πειράματα φωτοκατάλυσης των ΖnΟ και ZnO:Cu έδειξαν ότι τα υμένια δεν είχαν 

σχεδόν καθόλου φωτοκαταλυτική δράση στο ορατό φάσμα, ενώ υπό την επίδραση 

υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας εμφάνισαν μια μικρή φωτοκαταλυτική δράση, η οποία 

ωστόσο δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί μεταβάλλοντας τη συγκέντρωση του πρόδρομού 

διαλύματος και το χρόνο εναπόθεσης λόγω κάποιων πειραματικών ατελειών. Παρά το 

γεγονός ότι το εσωτερικό των υμενίων του ZnO  είναι αρκετά ενεργό και μπορεί να παράγει 

ζεύγη ηλεκτρονίου-οπής υπό την επίδραση της υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας, η επιφάνεια 

των υδρόφοβων υμενίων ZnO δεν μπορεί να απορροφήσει αρκετά μόρια methylene blue 

(ΜΒ) που βρίσκονται διαλυμένα στο νερό, παρεμποδίζοντας τη διαδικασία της 

φωτοαποδόμησης. Επιπλέον, υπάρχει και η περίπτωση όπου μερικά από τα ηλεκτρόνια και 

τις οπές που παράγονται στις εσωτερικές επιφάνειες των υμενίων του ΖnΟ, δεν μπορούν να 

φθάσουν στην εξωτερική επιφάνεια, με αποτέλεσμα την αποτυχία της φωτοκαταλυτικής 

διάσπασης του MΒ.  Όσον αφορά στο αποτέλεσμα όπου τα υμένια με χρόνο εναπόθεσης 30 

min έχουν μικρότερη φωτοαποδόμηση σε σχέση με αυτή των 60 min, ίσως να οφείλεται στο 

ότι τα υμένια των 30 min έχουν μικρότερη απόκριση στη UV ακτινοβολία σε σχέση με αυτά 

των 60 min (οι ηλεκτρικές μετρήσεις έδειξαν ότι το ΔΙ των υμενίων των 30 min είναι 

μικρότερο σε σχέση με αυτό των 60 min). Τέλος, το επιλεγμένο ντόπινγκ Cu σε αυτή την 

εργασία δεν τροποποιεί σημαντικά τη φωτοκαταλυτική δράση των υμενίων, δηλαδή οι 

όποιες τροποποιήσεις που επέρχονται στα υμένια του ZnO λόγω της ενσωμάτωσης των 

προσμίξεων του Cu (π.χ. η επιφανειακή μορφολογία, το επιφανειακό ρεύμα και η απόκριση 

του στη UV ακτινοβολία κλπ.) δεν είναι σε θέση να αντισταθμίσουν τους λόγους της 

μειωμένης φωτοαποδόμησης που αναφέρθηκαν στη μελέτη των χωρίς προσμίξεις υμενίων 

του ZnO.   

Συνοψίζοντας, σε αυτή τη μεταπτυχιακή εργασία διαπιστώθηκε ότι οι επιλεγμένες συνθήκες 

εναπόθεσης (όπως π.χ. η θερμοκρασία υποστρώματος, πίεση του φέροντος αερίου κλπ.) και 

η μεταβολή των παραμέτρων εναπόθεσης (συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος 
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νιτρικού ψευδαργύρου, χρόνος εναπόθεσης και προσμίξεις Cu) επηρεάζουν τις δομικές 

(μέγεθος κόκκου, παραμόρφωση πλέγματος κλπ.), μορφολογικές (τραχύτητα της 

επιφάνειας), οπτικές και ηλεκτρικές ιδιότητες των ZnO και ZnO:Cu υμενίων, οι οποίες είναι 

εξαιρετικά σημαντικές, αφού μπορούν να βελτιώσουν ή να υποβαθμίσουν την απόδοση μιας 

συσκευής.  
Μεταξύ των δειγμάτων που μελετήθηκαν, αυτό που παρασκευάστηκε στη 0.3M 

συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος σε χρόνο εναπόθεσης 60 min εμφάνισε τις 

καλύτερες ιδιότητες σε σχέση με τα υπόλοιπα. Πιο συγκεκριμένα, τα XRD δεδομένα έδειξαν 

ότι το υμένιο αυτό είχε καλή κρυσταλλική δομή, αφού είναι κυρίως προσανατολισμένο προς 

τη (002) κατεύθυνση, ενώ οι εντάσεις των υπόλοιπων κορυφών είναι πολύ μικρότερες σε 

σχέση με αυτή της (002), δηλαδή στη δομή του υμενίου υπάρχουν πολύ λίγοι κρυσταλλίτες 

προσανατολισμένοι προς διάφορες άλλες κατευθύνσεις. Το πάχος του υμενίου (591 nm) 

είναι κοντά στο μέσο όρο (589 nm) όλων των υμενίων με χρόνο εναπόθεσης 60 min, ενώ η 

επιφανειακή του μορφολογία ήταν μια από τις  πιο ομοιόμορφες σε σχέση με των 

υπόλοιπων.  Επιπλέον, οι φυσικές ιδιότητες του υμενίου ήταν από τις καλύτερες σε σχέση 

με τα υπόλοιπα. Ειδικότερα, η απορρόφηση του υμενίου ήταν η χαμηλότερη, ενώ η 

διαπερατότητα του η υψηλότερη, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα στο ορατό φάσμα (μια 

ανάλογη συμπεριφορά εμφάνισε και το 0,3Μ υμένιο με χρόνο εναπόθεσης 30 min). Επίσης 

το υμένιο αυτό έχει το μεγαλύτερο ΔΙ από όλα τα υπόλοιπα και στους δυο χρόνους 

εναπόθεσης, δηλαδή εμφάνισε τη μεγαλύτερη απόκριση στη UV ακτινοβολία.  

Η υδροφοβία του υμενίου δεν ήταν η υψηλότερη σε σχέση με τα άλλα, αλλά η μετάβασή 

του από την υδρόφοβη στην υδρόφιλη κατάσταση, υπό την επίδραση της UV ακτινοβολίας, 

ήταν από τις ταχύτερες. Όσον αφορά στη φωτοκαταλυτική του δράση, αυτή ήταν μικρή, υπό 

την επίδραση της UV ακτινοβολίας (αλλά δεν εμφάνισε σημαντικές διαφοροποιήσεις σε 

σχέση με τα υπόλοιπα).  

Όσον αφορά τα υμένια με προσμίξεις χαλκού αυτής της εργασία εμφάνισαν μεγαλύτερες 

δομικές διαταραχές (αλλά πιο ομοιόμορφη επιφανειακή μορφολογία), μεγαλύτερη 

απορρόφηση και μικρότερη διαπερατότητα, μειωμένο επιφανειακό ρεύμα, μικρότερη 

υδροφοβία και παρόμοια φωτοκαταλυτική δράση υπό την επίδραση της UV ακτινοβολίας, 

σε σχέση με τα χωρίς προσμίξεις υμένια. Αυτά τα αποτελέσματα μας οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι οι προσμίξεις χαλκού στο ZnO υπό τις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης 

δεν δίνουν κάποια αξιόλογα αποτελέσματα (σημαντικές διαφοροποιήσεις), ώστε να 

χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές έρευνες. Το μόνο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι 

ενδεχομένως το μειωμένο επιφανειακό ρεύμα που εμφάνισαν τα ZnO:Cu υμένια, (πέρα από 

τις αιτιολογήσεις που δόθηκαν στο κεφάλαιο 7), θα μπορούσε ίσως να αποδοθεί στο ότι ο 

χαλκός δρα επιπλέων και ως μια p-τύπου πρόσμιξη στη δομή του ZnO, κάτι που θα έδινε 

αφορμή για περεταίρω ερεύνα στην επίτευξη p-τυπού ZnO.  
Τέλος, όπως αναφέρθηκε στην ανασκόπηση προηγούμενων εργασιών για το ZnO, η 

πυρόλυση ψεκασμού είναι μεν μια τεχνική αρκετά κατάλληλη για την εναπόθεση ευρείας 

κλίμακας λεπτών υμενίων με καλή επαναληψιμότητα, αλλά ένα σημαντικό μειονέκτημα της 

είναι ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εναπόθεση πολύ λεπτών υμενίων. Η μεγάλη 

απόκλιση των τιμών των διαφόρων ποσοτήτων που μετρήθηκαν σε αυτή την εργασία, 

επιβεβαιώνει αυτών τον ισχυρισμό, αφού οι επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης δεν μπορούν 

να δώσουν συγκεκριμένων προδιαγραφών υμένια, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές.   

Πάντως, αν αυξάνοντας τον χρόνο εναπόθεσης (π.χ. σε 90 ή 120 min), επαναληφθούν τα 

καλής ποιότητας υμένια που παρασκευαστήκαν σε αυτή την εργασία, στη 0,3Μ 

συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος, τότε αυτό θα ήταν χρήσιμο, διότι από μια απλή 

και φθηνή μέθοδο θα μπορούσαν να κατασκευαστούν υμένια, η ποιότητα των οποίων θα 

ήταν ανάλογη με αυτή υμενίων που παρασκευάζονται με άλλες πιο συνθέτες και πιο ακριβές 

τεχνικές.           
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                ΙV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 
 
Π.1.1 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ (Χ-RAY DIFFRACTION – XRD) 

 

Οι ακτίνες Χ (ανακαλύφθηκαν το 1895 από τον Wilhelm Roentgen στο πανεπιστήμιο του 

Wurzburg), είναι Η/Μ ακτινοβολία με μήκος κύματος μεταξύ 0,1Å - 10 Å, δηλαδή της τάξης 

των αποστάσεων μεταξύ των ατόμων στα στερεά (σε κρυστάλλους η τυπική interatomic 

απόσταση είναι ~ 2-3 Å). Σύμφωνα με την  εξίσωση E = hν = hc / λ, (όπου h είναι η σταθερά 

του Planck, c η ταχύτητα του φωτός, και ν,  η συχνότητα  και το μήκος κύματος αντίστοιχα 

της ακτινοβολίας) όσο πιο μικρό είναι το μήκος κύματος, τόσο περισσότερη ενέργεια 

μεταφέρει το κύμα. Επομένως, λόγω των σχετικά μικρών μηκών κύματος τους, οι ακτίνες 

Χ είναι κύματα μεγάλης ενέργειας (έχουν ένα εύρος ενεργειών μεταξύ 120 eV-120 keV).και 

είναι πολύ πιο διεισδυτικά σε σύγκριση με UV, VIS, IR κύματα[01-03].  

Παραγωγή και φάσμα ακτίνων Χ: Οι ακτίνες Χ δημιουργούνται μέσα σε μια λυχνία ως 

εξής: Με θέρμανση ενός νήματος, αρχικά, παράγονται ηλεκτρόνια τα οποία στη συνέχεια 

επιταχύνονται προς ένα υλικό-στόχο με την εφαρμογή τάσης (της τάξης μερικών δεκάδων 

χιλιάδων volts) και τον βομβαρδίζουν. Αν τα ηλεκτρόνια έχουν επαρκή ενέργεια, ώστε να 

αποσπάσουν άλλα ηλεκτρόνια από τις εσωτερικές στοιβάδες των ατόμων του υλικού-

στόχου, τότε παράγεται ένα χαρακτηριστικό φάσμα ακτίνων Χ, του οποίου οι ενέργειες είναι 

μοναδικές για το υλικό-στόχο λόγω της κβαντισμένης φύσης και των μοναδικών ενεργειών 

των επιπέδων των ηλεκτρονίων του κάθε ατόμου (Σχήμα Π.1.1(Ι)).[04].      

(I)                                                                                         (II)                                   
Σχήμα Π.1. (I) Παράγωγη ακτίνων Χ από ατομικές διεργασίες. (ΙΙ) Το φάσμα περίθλασης ακτίνων Χ 

αποτελείται: α) από ένα συνεχές φάσμα, με μορφή πλατειάς ταινίας με σαφώς καθορισμένο όριο προς την 

πλευρά των μικρών μηκών κύματος και β) από ένα γραμμικό φάσμα, το οποίο υπό μορφή απότομων 

κορυφών (peaks) εμφανίζεται πάνω στο συνεχές υπόβαθρο με πολύ μεγαλύτερη ένταση[05, 06].  

 

Να σημειωθεί ότι ταυτόχρονα συμβαίνει και μια χαμηλότερη ενεργειακή διαδικασία που 

περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση των ηλεκτρονίων με τον πυρήνα ενός ατόμου του υλικού-
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στόχου (δηλαδή την επιτάχυνση ή την επιβράδυνση τους), η οποία παράγει ένα συνεχές 

φάσμα ακτινοβολίας Χ χαμηλότερης έντασης που είναι γνωστή ως white radiation[01, 02]. 

Το φάσμα ακτινοβολίας ακτίνων Χ, επομένως, αποτελείται από ένα συνεχές (λόγω της 

επιτάχυνσης ή της επιβράδυνσης των ηλεκτρονίων) και ένα διακριτό φάσμα (λόγο της 

κατάληψης κενών στιβάδων) που είναι χαρακτηριστικό του υλικού στόχου, (Σχήμα 

Π.1.1(ΙΙ))[03] 

Η περίθλαση ακτίνων Χ και ο νόμος του Bragg: Οι ακτίνες Χ, όπως είπαμε, είναι μια 

μορφή Η/Μ ακτινοβολίας, η οποία έχει υψηλές ενέργειες και μικρά μήκη κύματος, της τάξης 

των αποστάσεων μεταξύ ατόμων στα στερεά, οπότε μια δέσμη ακτίνων Χ θα μπορούσε να 

υποστεί σκέδαση, να απορροφηθεί και να εκπεμφθεί εκ νέου, από μεμονωμένα άτομα ενός 

κρυστάλλου (Young, 1994).  Αυτό σημαίνει ότι ένας κρύσταλλος θα ενεργεί σαν ένα 3-D 

φράγμα περίθλασης, όταν πάνω σε αυτόν πέσουν ακτίνες Χ και άρα οι ακτίνες αυτές θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη των κρυσταλλικών δομών[05]. 

Από την κλασική ηλεκτροδυναμική ξέρουμε ότι ένα ηλεκτρόνιο υπό την επίδραση ενός 

εναλλασσόμενου Η/Μ πεδίου θα ταλαντωθεί με την συχνότητα του πεδίου. Επομένως, όταν 

μια δέσμη ακτίνων Χ πέσει πάνω σε ένα κρύσταλλο, τότε ένα τμήμα της θα σκεδαστεί προς 

όλες τις κατευθύνσεις από τα ηλεκτρόνια που αντιστοιχούν σε κάθε άτομο ή ιόν που 

βρίσκεται στην πορεία της, ως εξής: 

 Τα ηλεκτρόνια θα αρχίσουν να ταλαντώνονται με την συχνότητα της προσπίπτουσας 

δέσμης και μετατρέπονται σε δευτερεύουσες πηγές Η/Μ ακτινοβολίας. 

 Η δευτερεύουσα ακτινοβολία που παράγεται, εκπέμπεται στην συνέχεια προς όλες 

τις κατευθύνσεις και έχει την ίδια συχνότητα με τις  προσπίπτουσες ακτίνες Χ. 

Σε όλες σχεδόν τις κατευθύνσεις θα έχουμε καταστρεπτική συμβολή, δηλαδή τα 

παραγόμενα κύματα της δευτερεύουσας ακτινοβολίας θα είναι εκτός φάσης και άρα δεν θα 

έχουμε συνάθροιση ενέργειας αφήνοντας το στερεό δείγμα. Ωστόσο, αν τα άτομα είναι 

τοποθετημένα σε μια περιοδική διάταξη (όπως σε ένα κρύσταλλο), θα έχουμε, σε κάποιες 

κατευθύνσεις, εποικοδομητική συμβολή δευτερεύουσας ακτινοβολίας, δηλαδή τα κύματα 

θα είναι σε φάση και θα υπάρχουν καλά καθορισμένες δέσμες ακτίνων Χ που θα εξέρχονται 

από το δείγμα προς διάφορες κατευθύνσεις. Επομένως, μια περιθλώμενη δέσμη ακτίνων Χ 

μπορεί να περιγραφεί ως μια δέσμη που αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό διάσπαρτων 

ακτίνων Χ που ενισχύουν αμοιβαία η μια την άλλη για να δώσουν περίθλαση. Αυτό το 

μοντέλο είναι περίπλοκο για να το χειριστούμε μαθηματικά, οπότε για την καθημερινή 

εργασία, μιλάμε για ανακλάσεις ακτίνων Χ από μια σειρά παράλληλων επιπέδων στο 

εσωτερικό του κρυστάλλου. Ο προσανατολισμός και οι πλεγματικές αποστάσεις από τα 

επίπεδα αυτά ορίζονται, όπως είπαμε, από τους δείκτες Miller (hkl)[05]. Στο Σχήμα Π.1.2 

δίνονται οι αναγκαίες συνθήκες για περίθλαση ακτίνων Χ από μια περιοδική τοποθέτηση 

ατόμων (τα παράλληλα επίπεδα ατόμων Α-Α’ και Β-Β’ στο  σχήμα έχουν τους ίδιους δείκτες 

Miller h, k, l και χωρίζονται από απόσταση dhkl). 

Έστω ότι μια παράλληλη, μονοχρωματική και σύμφωνη (σε συμφωνία φάσης) δέσμη 

ακτίνων Χ μήκους κύματος λ πέφτει επάνω στα επίπεδα ατόμων Α-Α’ και Β-Β’ υπό γωνία 

θ. Ενισχυτική συμβολή των σκεδαζόμενων ακτίνων υπό γωνία θ ως προς τα επίπεδα, 

συμβαίνει όταν η διαφορά μήκους των διαδρομών ( 1-P-1’ και 2-Q-2’  στο σχήμα δηλαδή 

το μήκος SQ+QT) είναι ίση με ένα ακέραιο αριθμό, n, μηκών κύματος (η διαφορά οπτικού 

δρόμου δύο ή περισσότερων ακτίνων - Χ ανάμεσα σε δύο παράλληλα επίπεδα είναι ακέραιο 

πολλαπλάσιο του μήκους κύματος). Δηλαδή, η συνθήκη για περίθλαση είναι[05, 07] 

                

                                                                                                                                     (Π.1.1) 

 
2 SinCu K hkl hkln d 
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όπου: n ένας ακέραιος αριθμός που αναφέρεται στα διαδοχικά παράλληλα νοητά 

κρυσταλλικά επίπεδα, τα οποία παράγουν ενισχυτική συμβολή (n= 1, 2, 3, … είναι η τάξη 

ανάκλασης και αντιπροσωπεύει τη σειρά της κορυφής περίθλασης) 

λ είναι το μήκος κύματος της προσπίπτουσας δέσμης ακτίνων Χ 

d είναι η απόσταση δύο παράλληλων κρυσταλλικών επιπέδων δηλαδή, η απόσταση ανάμεσα 

στις δομικές μονάδες (άτομα, μόρια, ή ιόντα) και 

θ είναι η γωνία πρόσπτωσης (γωνία περίθλασης ή γωνία Bragg) των ακτίνων Χ. (Το θ ΔΕΝ 

είναι η γωνία μεταξύ των ακτίνων Χ και της επιφάνειας του δείγματος. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα Π.1.2. Περίθλαση ακτίνων Χ από επίπεδα ατόμων (Α-Α’ και Β-Β’). Για μεγάλες ενδοεπίπεδες 

(interplanar) αποστάσεις d η γωνία ανάκλασης τείνει προς το μηδέν (όσο το d αυξάνει, το sin  μειώνεται 

(και το ίδιο κάνει το  )). Η μικρότερη ενδοπλεγματική απόσταση από την οποία μπορεί να έχουμε 

περίθλαση είναι /2 αφού η μέγιστη τιμή της  είναι 90, και sin90 =1, οπότε d = /2[05, 07]. 

 

Η εξίσωση (Π.1.1) είναι γνωστή ως ο νόμος του Bragg. Ο νόμος αυτός συνδέει το μήκος 

κύματος, λ της ακτινοβολίας, τη γωνία περίθλασης, θ και την πλεγματική απόσταση 

(interplanar distance), d μεταξύ των ατόμων σε ένα κρύσταλλο [04] 

Πειραματικές μέθοδοι και διατάξεις περίθλασης: Πολλά από αυτά που γνωρίζουμε 

σχετικά με την διάταξη των ατόμων και των μορίων στα στερεά, έχει προέλθει από την 

εξέτασή τους με περίθλαση ακτίνων Χ (XRD). Ως περίθλαση ακτίνων-Χ ορίζεται η 

ανελαστική σκέδαση φωτονίων ακτίνων-Χ από τα άτομα ενός κρυσταλλικού πλέγματος 

[08]. Σύμφωνα με το νόμο του Bragg, οι παράμετροι που βρίσκονται στην διάθεση ενός 

πειραματικού ερευνητή είναι το μήκος κύματος λ της ακτινοβολίας και η γωνία θ. 

Ζητούμενο είναι το d. Έτσι τυπικά μπορεί κανείς να μεταβάλλει είτε το μήκος κύματος της 

ακτινοβολίας με σταθερή γωνία είτε τη γωνία με σταθερό μήκος κύματος μέχρι να πάρει 

σύμφωνη σκέδαση[07]. Οι πειραματικές μέθοδοι επομένως που ακολουθούνται για τη 

μελέτη των δειγμάτων μπορούν, ανάλογα με τη μορφή του υλικού, να διακριθούν σε:  

1. Μεθόδους μονοκρυστάλλων όπως, για παράδειγμα, η μέθοδος von Laue στην οποία είναι 

καθορισμένη η γωνία πρόσπτωσης, ενώ μεταβάλλεται το μήκος κύματος λ της 

ακτινοβολίας, έτσι ώστε να σχηματιστεί η εικόνα περίθλασης. (Λιτσαρδάκης, 2004). 

2. Μεθόδους πολυκρυστάλλων (σκόνης) όπως η μέθοδος κόνεως (ή μέθοδος Debye-

Scherrer), η οποία χρησιμοποιεί ένα κονιοποιημένο ή πολυκρυσταλλικό δείγμα που 

αποτελείται από πολλά λεπτά και τυχαία προσανατολισμένα σωματίδια, τα οποία εκτίθενται 

σε μονοχρωματική ακτινοβολία Χ με καθορισμένο μήκος κύματος. Στην μέθοδο αυτή  

μεταβάλλεται η γωνία θ της ακτινοβολίας ως προς τα κρυσταλλικά επίπεδα, ώστε να 

προκύπτουν μέγιστα έντασης που να ικανοποιούν τη σχέση Bragg. 

nλ=2dsinθ 
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Οι μετρήσεις στη μέθοδο κόνεως πραγματοποιούνται με ένα περιθλασίμετρο ακτίνων Χ. Η 

αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην ανάκλαση μιας δέσμης ακτίνων - Χ από διάφορα 

πλεγματικά επίπεδα (hkl) που συμβάλλουν ενισχυτικά για συγκεκριμένη γωνία πρόσπτωσης 

θ και αποτελείται κυρίως από (Σχήμα Π.1.3)[08]: 

1. Το σύστημα πηγής διέγερσης και παραγωγής ακτίνων Χ (μια λυχνία ακτίνων Χ). 

2. Δυο φράγματα ακτίνων Χ με μεταβαλλόμενη γεωμετρία. 

3. Το σύστημα εισαγωγής ή τοποθέτησης του δείγματος. 

4. Το μονοχρωμάτορα, το σύστημα διασποράς και το γωνιομετρικό μηχανισμό. 

5. Το σύστημα ανίχνευσης και συλλογής των δεδομένων. 

 
Σχήμα Π.1.3.  Ένα τυπικό περιθλασίμετρο της μεθόδου κόνεως (ή μεθόδου Debye-Scherrer)[08-10] 
 

Ποιοτική και ποσοτική μελέτη των XRD δεδομένων: Το φάσμα (ή διάγραμμα) περίθλασης 

στην πραγματικότητα είναι μια γραφική παράσταση της διασποράς της έντασης των ακτίνων 

Χ σε διαφορετικές γωνίες από ένα δείγμα. Κάθε φάση μιας ουσίας σε ένα δείγμα (μια φάση, 

όπως είπαμε, είναι μια ειδική χημική και ατομική διευθέτηση) έχει ένα μοναδικό φάσμα 

περίθλασης ακτίνων-Χ (ένα «δακτυλικό αποτύπωμα» ή πρότυπο διάθλασης) συνάρτηση της 

γωνίας σκέδασης. Αυτό σημαίνει ότι το πρότυπο διάθλασης ακτίνων Χ των φάσεων μιας 

ουσίας ή/και ενός μείγματος ουσιών σε κάποιο δείγμα θα είναι το άθροισμα των προτύπων 

περίθλασης που παράγεται ξεχωριστά από κάθε φάση ή/και ουσία του μείγματος. 

Μια κορυφή έντασης εμφανίζεται σε μια θέση 2θ του διαγράμματος, όταν το υπό εξέταση 

δείγμα περιέχει, σε μια ορισμένη γωνία πρόσπτωσης θ, πλεγματικά επίπεδα σε αποστάσεις 

d κατάλληλες για την περίθλαση ακτίνων Χ. [04] Επομένως, οι κορυφές υψηλής έντασης 

προκύπτουν όταν ικανοποιείται η συνθήκη Bragg για την περίθλαση από κάποιο σύνολο 

κρυσταλλογραφικών επιπέδων (δηλαδή όταν το δείγμα περιέχει κάποιες κρυσταλλικές 

φάσεις). Το Σχήμα Π.1.4 απεικονίζει ένα τυπικό δείγμα που περιλαμβάνει κάποιες 

κρυσταλλικές φάσεις (μπλε κορυφές) και ένα ποσοστό από άμορφο υλικό (πορτοκαλί). 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα αυτό, τα εμφανιζόμενα μέγιστα διακρίνονται από: 1) τη μορφή 

τους 2) τη θέση τους 3) το εύρος τους, και 4) την έντασή τους. Καθένα από τα 

χαρακτηριστικά αυτά προσφέρει μία ή περισσότερες πληροφορίες με βάση τις οποίες 

προχωρεί η ανάλυση και ο χαρακτηρισμός των διαγραμμάτων, όπως φαίνεται πιο αναλυτικά 

στον πίνακα Π.1.1. Για παράδειγμα, οι ατέλειες ενός δείγματος συνήθως προκαλούν μια 

μικρή μεταβολή της θέσης των κορυφών στο φάσμα περίθλασης.  



159 | Σ ε λ ί δ α   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα Π.1.4. Το αποτέλεσμα μιας μέτρησης με την μέθοδο XRD είναι ένα περιθλασιόγραμμα, από το οποίο, 

γενικά, μπορούμε να βρούμε τις φάσεις που υπάρχουν στο υπό εξέταση δείγμα (από τη θέση των κορυφών), 

τις συγκεντρώσεις (το ποσοστό) της κάθε φάσης (από τα ύψη των κορυφών), εάν υπάρχει ένα οποιοδήποτε 

άμορφο υλικό μέσα στο δείγμα (το πορτοκαλί φόντο) και το μέγεθος/strain των κρυσταλλιτών (από το εύρος 

των κορυφών)[10, 11] 
 

Πίνακας Π.1.1. Πληροφορίες που μπορούμε, γενικά, να πάρουμε από ένα XRD διάγραμμα    

 
       Στοιχείο     Πληροφορία πού παίρνουμε                Παρατηρήσεις 

     Θέση κορυφών 

Σχετίζεται  με την περιοδικότητα των 
ατόμων στο κρυσταλλικό πλέγμα, 
δηλαδή με τις παραμέτρους 
πλέγματος,  όπως το διάστημα μεταξύ 
των  επιπέδων περίθλασης d, και άρα 
με τις διαστάσεις της μοναδιαίας 
κυψελίδας.  

Μπορεί να βρεθεί το μέγεθος της 
μοναδιαίας κυψελίδας και η 
γεωμετρία της (η συμμετρία 
πλέγματος κατά Bravais), γιατί η 
απόσταση d μεταξύ των ατομικών 
επιπέδων περίθλασης εξαρτάται από 
τις διαστάσεις της μοναδιαίας 
κυψελίδας. 

Ένταση κορυφών 
 
Ύψος κορυφής → 
προσέγγιση μέγιστης 
έντασης.  
Εμβαδόν κορυφής 
(ολοκλήρωμα  έντασης) 
→ πραγματικό μέτρο της 
μέγιστης έντασης. 

Σχετίζεται με την ποσότητα της κάθε 
φάσης του υλικού, δηλαδή με το είδος 
των ατόμων που βρίσκονται στο 
επίπεδο περίθλασης, και άρα με το 
περιεχόμενο της μοναδιαίας 
κυψελίδας (π.χ. 10 άτομα Na,10 Cl, 
κλπ) και με τη διευθέτησή τους στον 
κρύσταλλο (την κρυσταλλική δομή της 
μοναδιαίας κυψελίδας. 

Εξαρτάται από τη κρυσταλλογραφική 
δομή (το μοτίβο), τις θέσεις των 
ατόμων στη μοναδιαία κυψελίδα και 
την θερμική τους κίνηση. Η  
ποσοτικοποίηση των εντάσεων 
μπορεί να δώσει ακριβείς 
πληροφορίες για το υλικό, την 
κρυσταλλική δομή ενός άγνωστου 
υλικού, τον προσανατολισμό ενός 
ενιαίου κρυστάλλου ή των κόκκων 
ενός πολυκρυσταλλικού υλικού. 

Πλάτος (εύρος) κορυφών 

Είναι μια ένδειξη της τελειότητας ενός 
κρυστάλλου. Σχετίζεται  με τη 
μικροδομή του δείγματος, δηλαδή με 
το μέγεθος κρυσταλλιτών και τις 
ατέλειες (strain, stess, αταξία). 

Η διεύρυνση (FWHM) των κορυφών 
προκαλείται από ένα μικρό μέγεθος 
κρυσταλλιτών και από ατέλειες στην 
κρυσταλλική δομή. 

 
 Αριθμός κορυφών 
 

Σχετίζεται με τη κρυσταλλική 
συμμετρία, δηλαδή με τη  συμμετρία 
της μοναδιαίας κυψελίδας (π.χ. 
κυβική, ορθορομβική κλπ).  

Η κρυσταλλική συμμετρία επίσης 
επηρεάζει τις θέσεις και τυχόν 
σπασίματα (splitting) των κορυφών. 
Υψηλότερη συμμετρία σημαίνει 
γενικά λιγότερες κορυφές. 

Αποστάσεις κορυφών 

Σχετίζονται με τις επαναλαμβανόμενες 
αποστάσεις d μεταξύ των ατομικών 
επιπέδων (στρωμάτων ή σειρών από 
άτομα) στη δομή. 
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Π.1.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM) 

 
Οι έρευνες των διαφορετικών υλικών και αντικειμένων στην επιστήμη των υλικών και σε 

άλλους τομείς (π.χ. χημεία, βιολογία) και τεχνολογίες, (π.χ. νανοτεχνολογία κλπ) απαιτούν 

τη χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (Scanning Electron Microscopy-SEM). Το 

SEM είναι απαραίτητό όταν απαιτείται η παρατήρηση αντικειμένων με μέγεθος μικρότερο 

από το μήκος κύματος του ορατού φωτός (λ0 <5x10-7 m). Σύμφωνα με την κβαντομηχανική, 

ένα ηλεκτρόνιο υψηλής ταχύτητας θα αποκτήσει κυματική μορφή με ένα μήκος κύματος το 

οποίο είναι αντιστρόφως ανάλογο με την ταχύτητα του. Όταν δε επιταχύνεται μέσα σε 

υψηλά δυναμικά τότε εξαναγκάζεται να αποκτήσει μήκη κύματος της τάξης των 0,003 

nm[07]. 

Πληροφορίες που λαμβάνονται από την αλληλεπίδραση μιας δέσμης ηλεκτρονίων με ένα 

δείγμα στερεού υλικού: Όταν ένα δείγμα στερεού υλικού ακτινοβολείται με μία δέσμη 

ηλεκτρονίων, τότε παράγονται διάφορες πρωτογενείς ή/και δευτερογενείς αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ της δέσμης των ηλεκτρονίων και των ατόμων του δείγματος οι οποίες δημιουργούν 

διάφορους τύπους ελαστικών και ανελαστικών σκεδάσεων ηλεκτρονίων και διεγέρσεων 

όπως είναι οι εξής: (1) δευτερεύοντα ηλεκτρόνια,  (2) οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια, (3) 

ηλεκτρόνια Auger, (4) ακτίνες-Χ, (5) επιβράδυνσης ή συνεχείς ακτίνες Χ, και (6) φωτόνια 

διαφόρων συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο υπέρυθρο, ορατό και υπεριώδες 

Η/Μ φάσμα, όπως φαίνεται στο σχήμα Π.1.5[12]. Τα ηλεκτρόνια που διέρχονται χωρίς να 

υποστούν καμία αλληλεπίδραση αποτελούν τη διερχόμενη δέσμη ηλεκτρονίων (ΤΕ).  

Σχήμα Π.1.5. Αλληλεπίδραση ηλεκτρονικής δέσμης-δείγματος στερεού. Η αριστερή εικόνα παρουσιάζει το 

είδος των σημάτων που λαμβάνονται, ενώ το δεξιό σχήμα δηλώνει τον όγκο εντός του δείγματος, όπου 

παράγονται αυτά τα σήματα[12] 
 

Γενικά, το είδος της αλληλεπίδρασης σχετίζεται άμεσα με το πάχος του δείγματος, την 

ενέργεια των ηλεκτρονίων της δέσμης και το υλικό. Ακτινοβολία Χ παράγεται όταν η 

ενέργεια των ηλεκτρονίων της δέσμης είναι αρκετά μεγάλη ώστε να προκαλέσει τη διέγερση 

ατόμου του δείγματος. Επίσης από την εξωτερική στιβάδα των ατόμων παράγονται τα 

ηλεκτρόνια Auger, αποτέλεσμα της απορρόφησης των παραγόμενων ακτίνων-Χ που 

εκπέμπονται από τις άλλες αλληλεπιδράσεις μέσα στο δείγμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 

μικροσκοπία σάρωσης  εμφανίζουν τα οπισθοσκεδαζόμενα (BSE) και δευτερογενή (SE) 

παραγόμενα ηλεκτρόνια. Τα οπισθοσκεδαζόμενα είναι ηλεκτρόνια της αρχικής δέσμης που 

σκεδάζονται με μεγάλες γωνιές και μικρή ή μεγαλύτερη απώλεια ενέργειας (Λιούτας, 2009). 

Τα δευτερογενή είναι ηλεκτρόνια που απελευθερώνονται κατά την διέγερση των ατόμων 

του υλικού από τα σωματίδια της δέσμης που υφίστανται ανελαστική σκέδαση. Τα 

δευτερογενή ηλεκτρόνια, τα οποία τυπικά έχουν κινητική ενέργεια <50 eV, είναι αρκετά 
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ευαίσθητα σε διαφορές στην τοπολογία της επιφάνειας του δείγματος. Ένα ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο σάρωσης (SEM), "βλέπει" τα χαμηλής κινητικής ενέργειας BSE και 

δευτερογενή ηλεκτρόνια από στερεές επιφάνειες[12]. Επομένως, αυτά τα ηλεκτρόνια 

αποτελούν τη βάση των ηλεκτρονικών μικροσκοπίων σάρωσης.  

 Όπως φαίνεται στο Σχήμα Π.1.6, ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης παράγει μια 

δέσμη ηλεκτρονίων, η οποία προέρχεται από ένα νήμα. Το νήμα είναι ένας βρόχος 

βολφραμίου που λειτουργεί ως κάθοδος. Η άνοδος, η οποία είναι θετική σε σχέση με το 

νήμα, σχηματίζει ισχυρές ελκτικές δυνάμεις για τα ηλεκτρόνια οι οποίες τα επιταχύνουν 

προς την άνοδο. Η δέσμη ευθυγραμμίζεται από ηλεκτρομαγνητικούς φακούς, 

συμπυκνώνεται εστιάζεται και πέφτει στην επιφάνεια του δείγματος. Ο κύρια μέθοδος 

απεικόνισης γίνεται με τη συλλογή BSE και δευτερογενή ηλεκτρονίων που 

απελευθερώνονται από το δείγμα. Τα BSE και δευτερογενή ηλεκτρόνια ανιχνεύονται από 

ένα υλικό σπινθηρισμού που παράγει λάμψεις φωτός από τα ηλεκτρόνια. Οι λάμψεις φωτός, 

στη συνέχεια ανιχνεύονται και ενισχύονται από ένα σωλήνα φωτοπολλαπλασιασμού. 

Συσχετίζοντας τη θέση σάρωσης του δείγματος με το προκύπτον σήμα, μπορεί να 

διαμορφωθεί μια εικόνα, η οποία είναι παρόμοια με αυτή που θα μπορούσαμε να δούμε 

μέσα από ένα οπτικό μικροσκόπιο[13]. 

  

 
Σχήμα Π.1.6. Ένα τυπικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης σε 2D και 3D απεικόνιση[12, 14]. 

 

Προετοιμασία ενός δείγματος στη μέθοδο SEM: Τα βασικά βήματα που εμπλέκονται στην 

προετοιμασία ενός δείγματος με τη μέθοδο SEM περιλαμβάνουν τον καθαρισμό της 

επιφάνειάς του και τη σταθεροποίησή του σε ένα μεταλλικό στήριγμα. Προκειμένου να 

ενισχυθεί ο αριθμός των δευτερογενών ηλεκτρονίων από ένα μονωτικό δείγμα, πριν πάει 

στο μικροσκόπιο επικαλύπτεται με ένα λεπτό στρώμα από αγώγιμο υλικό (π.χ. από κράμα 

χρυσού-παλλαδίου) που παράγει άφθονα δευτερεύοντα ηλεκτρόνια όταν χτυπηθεί από μία 

εστιασμένη δέσμη ηλεκτρονίων. Να σημειωθεί ότι μια λεπτή μεταλλική επικάλυψη δεν θα 

καλύψει τα χαρακτηριστικά της επιφανείας ή τη συνολική τοπολογία του υποκείμενου 

δείγματος.  



162 | Σ ε λ ί δ α   
 

Π.1.3 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ (EDS) 
 

Η φασματοσκοπία διασποράς ενέργειας ακτίνων-Χ (Energy dispersive Spectroscopy EDS, 

EDX, ή XEDS) είναι μια αναλυτική τεχνική που χρησιμοποιείται για τη στοιχειακή ανάλυση 

ή χημικό χαρακτηρισμό ενός δείγματος στερεού υλικού. Οι δυνατότητες χαρακτηρισμού της 

τεχνικής αυτής οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην εξής βασική αρχή: «Κάθε στοιχείο έχει 

μια μοναδική ατομική δομή, η οποία του επιτρέπει να έχει ένα μοναδικό σύνολο κορυφών 

στο φάσμα εκπομπής ακτίνων-Χ του». Για την τόνωση της εκπομπής των χαρακτηριστικών 

ακτίνων Χ από ένα δείγμα, μια υψηλής ενέργειας δέσμη φορτισμένων σωματιδίων όπως 

ηλεκτρόνια ή πρωτόνια (βλέπε ΡΙΧΕ), ή μία δέσμη από ακτίνες Χ, εστιάζεται εντός του 

δείγματος που μελετάται[15]. Όταν ένα δείγμα στερεού υλικού ακτινοβολείται με μία 

υψηλής ενέργειας δέσμης ηλεκτρονίων παράγονται από τις αλληλεπιδράσεις διάφοροι τύποι 

ελαστικών και ανελαστικών σκεδάσεων ηλεκτρονίων και διεγέρσεων (Σχήμα Π.1.7).   
 

 
Σχήμα Π.1.7. Από τους διάφορους τύπους αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται όταν ένα δείγμα στερεού 

υλικού ακτινοβολείται με μία δέσμη ηλεκτρονίων είναι η ακτινοβολία ακτίνων Χ η οποία χρησιμοποιείται 

στην EDS τεχνική[16, 17]. 

 

Ποιοτική ανάλυση EDS: Το φασματόμετρο EDS είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για ποιοτική 

ανάλυση, επειδή ένα πλήρες  φάσμα μπορεί να ληφθεί πολύ γρήγορα (Σχήμα Π.1.8). Ο 

σκοπός της ποιοτικής ανάλυσης είναι να βρούμε ποια στοιχεία είναι παρόντα σε ένα 

«άγνωστο» δείγμα αναγνωρίζοντας τις κορυφές στο φάσμα των ακτίνων Χ. Η αναγνώριση 

των στοιχείων σε ένα EDS φάσμα γίνεται μέσω εγκαταστημένων EDS φασμάτων των 

στοιχείων, τα οποία παρέχονται για σύγκριση (υπέρθεση) των θέσεων των γραμμών ενός 

δεδομένου στοιχείου με αυτές στο πραγματικό  φάσμα του «άγνωστου» δείγματος [15]  

Ένα φάσμα EDS που καταγράφεται από ένα σημείο σε ένα δείγμα δίνει ακριβείς 

πληροφορίες σχετικά με τη συγκέντρωση του κάθε στοιχείου του υλικού κάτω από τον 

ανιχνευτή. Η επεξεργασία του φάσματος είναι αναγκαία για να απομακρυνθεί το σήμα 

υποβάθρου έτσι, ώστε να μπορεί να παραχθεί κατά προσέγγιση ή ακριβή αναλυτικά 

δεδομένα σχετικά με τις συγκεντρώσεις των στοιχείων. Το μέγεθος του "σημείου" εξαρτάται 

από την πυκνότητα του δείγματος και την ενέργεια της δέσμης των ηλεκτρονίων που 

χρησιμοποιείται. Το μέγεθος του "σημείου" σε κάθε περίπτωση είναι συνήθως μερικά 

μικρόμετρα ή λιγότερο σε διάμετρο και βάθος. 
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                 (α)                (β) 
Σχήμα Π.1.8. α) Ένα τυπικό EDS φάσμα και β)EDS φάσμα ενός ορυκτού στο οποίο φαίνονται οι κορυφές 

ακτίνων Χ που εκπέμπονται από ηλεκτρόνια που επιστρέφουν στη στιβάδα Κ των ατόμων διαφόρων 

στοιχείων καθώς και μία κορυφή που προκύπτει από τη στιβάδα L του σιδήρου[15, 17]. 

 

Ακρίβεια της EDS τεχνικής: Η ακρίβεια ενός φάσματος EDS μπορεί να επηρεαστεί από 

διάφορους παράγοντες, όπως π.χ. από το ότι πολλά στοιχεία έχουν επικαλυπτόμενες 

κορυφές. Η ακρίβεια του φάσματος μπορεί επίσης να επηρεαστεί από τη φύση του 

δείγματος. Ακτίνες Χ μπορούν να παραχθούν από οποιοδήποτε άτομο στο δείγμα που είναι 

διεγερμένο από την εισερχόμενη δέσμη, και να εκπεμφθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, 

και έτσι δεν μπορούν να ξεφύγουν όλες από το δείγμα. Η πιθανότητα διαφυγής  των ακτίνων 

Χ του δείγματος, οι οποίες είναι διαθέσιμες για ανίχνευση και μέτρηση, εξαρτάται από την 

ενέργεια των  ακτίνων Χ, την ποσότητα και την πυκνότητα του υλικού που πρέπει να 

περάσει από μέσα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ακρίβεια στις ανομοιογένειεςτων 

ακατέργαστων δειγμάτων[15]. 

 
Π.1.4 ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ-ΟΡΑΤΟΥ  

(UV-VIS SPECTROSCOPY) 

 

Η UV-Vis φασματοσκοπία βασίζεται στο γεγονός ότι η απορρόφηση ορατής ή υπεριώδους 

Η/Μ ακτινοβολίας (μήκος κύματος μεταξύ 200–800 nm) από ένα δείγμα προκαλεί 

μεταπτώσεις (μεταβάσεις) ηλεκτρονίων των εξωτερικών στοιβάδων στα άτομα του 

δείγματος. Επομένως, το φάσμα απορρόφησης και η ένταση της απορρόφησης ενός υλικού 

στην περιοχή ορατού-υπεριώδους παρέχει πληροφορίες για τις οπτικές του ιδιότητες, οι 

οποίες σχετίζονται άμεσα με την ηλεκτρονική του δομή. Επιπλέον, η τεχνική αυτή δίνει τη 

δυνατότητα υπολογισμού του οπτικού χάσματος Εg και αποτελεί μέτρο της ποιότητας των 

υλικών [13].  

Η πηγή του φωτός είναι συνήθως μία λυχνία υδρογόνου ή δευτέριου για μετρήσεις 

υπεριώδους και λαμπτήρας βολφραμίου για μετρήσεις ορατού φωτός. Αυτές οι πηγές φωτός 

εκπέμπουν ακτινοβολία σε ένα ευρύ φάσμα μηκών κύματος. Επομένως, μπορεί να επιλεγεί 

ένα πολύ συγκεκριμένο μήκος κύματος για ένα πείραμα απορρόφησης με τη χρήση ενός 

διαχωριστή μήκους κύματος, όπως ένα πρίσμα ή έναν μονοχρωμάτορα (Σχήμα Π.1.9)[18]. 

Οι πειραματικές μετρήσεις γίνονται συνήθως χρησιμοποιώντας τη διαπερατότητα (Τ), η 

οποία ορίζεται ως εξής[18]: 

                                                             Τ = Ι / Ι0                                                         
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όπου Ι είναι η ένταση του φωτός αφού περάσει μέσα από το δείγμα και Ι0 είναι η αρχική 

ένταση του φωτός. 

Σχήμα Π.1.9. Σχηματικό διάγραμμα του πειράματος φασματοσκοπίας[18] 
 

Η σχέση μεταξύ της απορρόφησης (Α) και της διαπερατότητας (Τ) είναι: 

 

                                     A = - log T = - log (I / Ι0 )                                        

 

Ένας ημιαγωγός μπορεί να απορροφήσει το φως που 

έχει ενέργεια ίση ή μεγαλύτερη από το ενεργειακό του 

χάσμα. Η απορρόφηση σχετίζεται με τις, από ζώνη-σε-

ζώνη, (band-to-band) μεταβάσεις που συμβαίνουν σε 

ένα ημιαγωγό, δηλαδή με τη διέγερση ενός 

ηλεκτρονίου από τη ζώνη σθένους στη ζώνη 

αγωγιμότητας, αφήνοντας πίσω μία οπή στη ζώνη 

σθένους. Κάθε φωτόνιο που απορροφάται δημιουργεί 

έτσι ένα ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής. Στο Σχήμα Π.1.10 

δείχνεται ένα γενικό φάσμα απορρόφησης ημιαγωγών 

το οποίο χαρακτηρίζεται από μια απότομη αύξηση της 

απορρόφησης κοντά στην ενέργεια του χάσματος. 

Αυτός ο τύπος συμπεριφοράς οφείλεται στις 

ηλεκτρονικές μεταβάσεις από μια από τις πολλές ενεργειακές καταστάσεις ενέργειας στη 

ζώνη σθένους σε μία από τις πολλές καταστάσεις στη ζώνη αγωγιμότητας. Η ενέργεια 

έναρξης του άκρου απορρόφησης, η οποία αντιπροσωπεύει την ελάχιστη ενέργεια που 

απαιτείται για την ηλεκτρονική μετάβαση από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας, 

ορίζεται ως η ενέργεια διακένου ζώνης [18].  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα Π.1.10. Γενικό διάγραμμα του 

φάσματος απορρόφησης ενός 

ημιαγωγού.[18] 
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                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο  

 

 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 
 

 

Π.2.1. ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ  ΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 

 

Χρησιμοποιώντας τα XRD δεδομένα μπορεί να διερευνηθεί αν υπάρχει, κάτω από τις 

επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης, μεταβολή των παραμέτρων πλέγματος ανάμεσα στα 

εναποτιθέμενα δείγματα και στην JCPDS 36:1451 κάρτα του ZnO. Οι υπολογισμοί θα 

γίνουν χρησιμοποιώντας τον τύπο περίθλασης του Bragg: 

 

                                                    2dhkl sinθ = nλ  
 

όπου dhkl είναι η ενδοπλεγματική απόσταση μεταξύ των παρακείμενων κρυσταλλογραφικών 

επιπέδων στο σύνολο των (hkl), επιπέδων με δείκτες Miller  h, k και l, n είναι η τάξη της 

περίθλασης (συνήθως n = 1), λ είναι το X-ray μήκος κύματος (λ = 0,1541 nm), και θ είναι η 

γωνία Bragg στην οποία παρατηρείται μια κορυφή περίθλασης.  

Στην εξαγωνική δομή του ZnO, η απόσταση μεταξύ των επιπέδων dhkl σχετίζεται με τις 

πλεγματικές σταθερές α=b, c και τους δείκτες Miller h, k, Ι σύμφωνα με την ακόλουθη σχέση 

[01, 02]:   

 

 

                                                                                               

Ο υπολογισμός της ενδοπλεγματικής απόστασης dhkl  γίνεται λύνοντας την παραπάνω 

εξίσωση ως προς dhkl :  [03]                                                             

Οι σταθερές πλέγματος στην εξαγωνική δομή wurtzite λαμβάνονται ως a = b ≠c και 

υπολογίζονται από τις εξισώσεις[04, 05]: 

                                         
O όγκος της μοναδιαίας κυψελίδας (V) στα υμένια του ΖnΟ υπολογίζεται χρησιμοποιώντας 

την εξίσωση [01]: 

 

 

                                             

Το μήκος δεσμού L[Ζn-O] ανάμεσα στα ιόντα Zn και O μπορεί να υπολογιστεί από την 

εξίσωση [06, 07]  
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όπου η παράμετρος u στη δομή wurtzite δίνεται από την σχέση:[06, 07] 

 

                                                     

 

 

 

Π.2.2 ΔΟΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (STRUCTURAL PROPERTIES) ΤΩΝ ZnO ΥΜΕΝΙΩΝ 

 

Οι δομικές ιδιότητες των υμενίων χαρακτηρίζονται από το μέγεθος των κρυσταλλιτών (ή 

κόκκων) D και την πυκνότητα εξαρθρώσεων (dislocation density), δ. Συνήθως οι ποσότητες 

αυτές υπολογίζονται στον προτιμώμενο προσανατολισμό των υμενίων, για να λάβουμε 

πληροφορίες σχετικά με το κυρίαρχο κρυσταλλικό επίπεδο ανάπτυξης. Το σχήμα των 

κρυσταλλιτών, γενικά, σχετίζεται με την εγγενή δομή της μοναδιαίας κυψελίδας (στην 

πραγματικότητα, είναι η εξωτερική μορφή της μοναδιαίας κυψελίδας, η οποία προκύπτει 

κατά την διάρκεια της εναπόθεσης)[2004Yu]. Κινητικά, η μορφολογία των κρυσταλλιτών 

συνδέεται με τις σχετικές ταχύτητες ανάπτυξης των διαφόρων κρυσταλλογραφικών 

διευθύνσεων που αναπτύσσονται στον κρυσταλλίτη.[08]   

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΟΥ (GRAIN SIZE): Οι ιδιότητες ενός πολυκρυσταλλικού υλικού εξαρτώνται 

σε μεγάλο ποσοστό από το μέγεθος των κρυσταλλιτών του αφού, για παράδειγμα, μια 

μείωση στο μέγεθός τους προκαλεί μείωση στην κινητικότητα των φορέων ρεύματος. Ο 

υπολογισμός αυτής της παραμέτρου γίνεται χρησιμοποιώντας το πλήρες πλάτος στο μισό 

της μέγιστης έντασης (FWHM-Full Width at Half Maximum) των κορυφών που 

αντιστοιχούν στις προτιμώμενες κατευθύνσεις που εμφανίζονται σε ένα XRD διάγραμμα.  

Γενικά, η διαπλάτινση των XRD κορυφών εξαρτάται από τρεις παράγοντες: 1. το μέσο 

μέγεθος των κόκκων, 2. από το πάχος του υμενίου και 3. από την Kα2 ακτινοβολία η απουσία 

της οποίας οδηγεί αναπόφευκτα στην απώλεια της έντασης των κορυφών. [08]  Εάν η 

φυσική προέλευση της διεύρυνσης μιας κορυφής οφείλεται στο μικρό μέγεθος των κόκκων 

του δείγματος και μόνο, τότε το μέσο μέγεθός τους είναι αντιστρόφως ανάλογο με το 

FWHM της κορυφής και μπορεί να υπολογιστεί με τη βοήθεια της εξίσωσης Debye-

Scherrer[09]: 

                                                     
όπου «k»  είναι ο συντελεστής σχήματος (shape factor),  ο οποίος εξαρτάται από το σχήμα 

των κρυσταλλιτών (crystallite shape), «λ»  είναι το μήκος κύματος της προσπίπτουσας 

δέσμης ακτίνων Χ, «θ» είναι η γωνία Bragg της κορυφής περίθλασης σε ακτίνια και «β»  

είναι το μετρούμενο πλήρες πλάτος στο μισό της μέγιστης έντασης (FWHM) της κορυφής 

XRD επίσης σε ακτίνια που βρίσκεται στη γωνία 2θ. 

Η παραπάνω εξίσωση μας λέει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το D (ή μικρότερο το FWHM) τόσο 

καλύτερη είναι η κρυσταλλική ποιότητα του υμενίου. Επομένως, μια αύξηση στην ένταση 

της (002) κορυφής ή/και ταυτόχρονη μείωση του FWHM σημαίνει ότι ο προσανατολισμός 

κατά τον άξονα c βελτιώνεται ή/και αυξάνεται το μέγεθος των κόκκων. 

Tο μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών D της φάσης wurtzite των δειγμάτων υπολογίστηκε 

στην (002) κυρίαρχη κορυφή περίθλασης, χρησιμοποιώντας για το συντελεστή σχήματος, 

την τιμή k = 0,94 (είναι η τιμή στην περίπτωση σφαιρικών κόκκων), ενώ το μήκος κύματος 

της προσπίπτουσας δέσμης ακτίνων Χ είχε την τιμή λ=0.154056 nm ή 1,54056 Å (είναι το 

μήκος κύματος του CuΚα ακτινοβολίας). Επομένως, η εξίσωση Debye-Scherrer γίνεται[02, 

04, 05, 10]: 
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ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΡΘΩΣΕΩΝ: Μια άλλη παράμετρος που δίνει πληροφορίες για την 

κρυσταλλική δομή ενός λεπτού υμενίου είναι η πυκνότητα εξαρθρώσεων (dislocation 

density) (δ). Ειδικότερα, η πυκνότητα εξάρθρωσης ορίζεται ως το μήκος των γραμμών 

εξάρθρωσης ανά μονάδα όγκου του κρυστάλλου, δηλαδή μας δίνει πληροφορίες σχετικά με 

την ποσότητα των ατελειών σε ένα υμένιο. Η παράμετρος αυτή στον προτιμώμενο 

προσανατολισμό ενός δείγματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την εξίσωση[05, 10, 11]:  

                                                          
όπου D είναι το μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών ή των κόκκων (grain size). Όσο μικρότερη 

είναι η τιμή της πυκνότητας εξαρθρώσεων, δ, (ή όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του D) τόσο 

καλύτερη είναι η κρυσταλλικότητα, δηλαδή η ποιότητα του πολυκρυσταλλικού υμενίου. 

[11, 12] 

 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ (STRAIN) ΣΤΑ ΥΜΕΝΙΑ: Όταν υπάρχουν διαφορές στις 

παραμέτρους πλέγματος των υμενίων του ZnO, υπό τις επιλεγμένες συνθήκες εναπόθεσης, 

σε σχέση με κάποιας JCPDS κάρτας, τότε στον κατά προτίμηση προσανατολισμό 

κατεύθυνσης των κρυσταλλιτών υπάρχει μια κρυσταλλική δομή με κάποια συγκέντρωση 

δομικών ατελειών. Οι ατέλειες αυτές εισάγουν (προκαλούν) παραμόρφωση (strain) στο 

πλέγμα, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στη δημιουργία μόνιμης τάσης (residual stress). 

Επομένως, από τον υπολογισμό της παραμόρφωσης και της τάσης μπορούν να ληφθούν 

πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα δομικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων. 
 Η ύπαρξη παραμόρφωσης στο κρυσταλλικό πλέγμα που οφείλεται στις ατέλειές του, όπως 

για παράδειγμα, στις κενές (vacancies) ή/και ενδιάμεσες (interstitials) θέσεις, σε 

συσσώρευση ατελειών (stacking faults) στο πλέγμα ή/και σε ατέλειες που προκαλούνται 

από προσμίξεις (impurities), αποτελεί την εγγενή παραμόρφωση (intrinsic strain), ενώ η 

παραμόρφωση που προκαλείται από ατέλειες που προέρχονται από την αναντιστοιχία 

πλέγματος (lattice mismatch) μεταξύ του υμενίου και του υποστρώματος, αποτελεί την 

εξωγενή παραμόρφωση (extrinsic strain). Η μέση εγγενής παραμόρφωση στο πλέγμα των 

λεπτών υμενίων του ZnO κατά μήκος του κάθετου προς την επιφάνεια του υποστρώματος 

άξονα c μπορεί να υπολογιστεί από τα XRD δεδομένα χρησιμοποιώντας την σχέση [13]: 

                                                
όπου c είναι η παράμετρος πλέγματος του εξαγωνικού wurtzite του δείγματος ΖnΟ που 

υπολογίζεται από τα XRD δεδομένα, και c0 είναι η χωρίς παραμόρφωση (unstrained) 

παράμετρος πλέγματος των κρυσταλλιτών του ZnO (c0 = 5,20661 Α). Η διαφορά (c - c0) 

μπορεί να ερμηνευθεί ως μέτρο της παραμένουσας παραμόρφωσης στα πλεγματικά επίπεδα. 

[06].                                                                      �_________  ____ _ _____ ___  �______ ___ ____ _____ ________ _ _____ 
__________ __ _____ ______ 
�_________  ____ _ _____ ___  �______ ___ ____ _____ ________ _ _____ 

__________ __ _____ ________ 
�_________  ____ _ _____ ___  �______ ___ ____ _____ ________ _ _____ 
__________ __ _____ _____ 
Η παραμόρφωση που προκαλείται στο πλέγμα από αναντιστοιχία μεταξύ του γυάλινου 

υποστρώματος και του λεπτού ZnO (η εξωγενής παραμόρφωση) μπορεί να υπολογιστεί από 

την εξίσωση [05, 06, 10, 14] 
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όπου «θ» είναι η γωνία Bragg της κορυφής περίθλασης σε ακτίνια και «β» το FWHM της 

XRD κορυφής επίσης σε ακτίνια που βρίσκεται στη γωνία 2θ. Η συνεισφορά της  εξωγενούς 

παραμόρφωσης είναι σημαντική κυρίως στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, δηλαδή, όσο πιο 

μικρό είναι το πάχος του υμενίου, τόσο πιο έντονη είναι η επίδραση της ποσότητας αυτής 

στη δομή του υμενίου. 

 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΑ XRD ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ: Η μετατόπιση της θέσης μιας XRD 

κορυφής περίθλασης, γενικά, αποδίδεται στη στρέβλωση του πλέγματος, η οποία μπορεί να 

οφείλεται στις αποκλίσεις  των παραμέτρων πλέγματος σε σχέση με τις σταθερές τιμές 

κάποιας JCPDS κάρτας.[15]. Επομένως, εάν δεν υπάρχει μετατόπιση της θέσης μιας 

κορυφής περίθλασης σε ένα XRD διάγραμμα σε σχέση με τη θέση της σε μια JCPDS κάρτα 

σημαίνει ότι στα λεπτά υμένια που παρασκευάζονται υπό ορισμένες συνθήκες εναπόθεσης 

η απόσταση d μεταξύ των επιπέδων του πλέγματος είναι αμετάβλητη, δηλαδή τα υμένια 

είναι απαλλαγμένα από παραμόρφωση.[16] Εάν όμως η θέση της κορυφής περίθλασης 

μετατοπίζεται προς υψηλότερες γωνίες, τότε η απόσταση d μεταξύ των επιπέδων μειώνεται  

προκαλώντας συμπιεστικές παραμορφώσεις (compressive strain) στο πλέγμα, ενώ τέλος, αν 

η XRD κορυφή μετατοπίζεται προς μια χαμηλότερη γωνία τότε η απόσταση d διευρύνεται 

προκαλώντας παραμόρφωση εφελκυσμού ή επιμήκυνσης (tensile strain) στο πλέγμα.  

 

ΤΑΣΗ (STRESS) ΣΤΑ ΥΜΕΝΙΑ: Η μόνιμη τάση, (residual stress), σ, των εξαγωνικών 

κρυσταλλιτών, μπορεί να υπολογιστεί σε κάποιο κρυσταλλογραφικό επίπεδο του υμενίου 

χρησιμοποιώντας το μοντέλο της διαξονικής καταπόνησης (biaxial strain model) και τα 

XRD δεδομένα:[17, 18]. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο,  η τάση δίνεται από την εξίσωση[07, 

19]: 

                            

                                

 

 

όπου οι συντελεστές cij αντιπροσωπεύουν τις ελαστικές σταθερές ακαμψίας (elastic stiffness 

constants), οι τιμές των οποίων για μονοκρυστάλλους (single crystals) του ZnO  είναι: c11 = 

208,8 GPa, c33 = 213,8 GPa,  c12 = 119,7 GPa, και c13 = 104,2 GPa [07].  

c0 είναι η τιμή της χωρίς - παραμόρφωση σταθεράς πλέγματος (strain-free lattice constant), 

και c είναι πλεγματική σταθερά του υμενίου, υπολογισμένη από τα XRD δεδομένα. 

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω τιμές για τους συντελεστές cij, η τιμή της τάσης μπορεί να 

εκτιμηθεί από την εξίσωση[05, 07]:  

 

                                                        

 

Αν το σ είναι θετικό, τότε η διαξονική τάση (biaxial stress) είναι εφελκυσμού (tensile), ενώ 

αν είναι αρνητικό, η διαξονική τάση είναι συμπιεστική (compressive). 

 

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η συνολική τάση σε ένα υμένιο συνήθως αποτελείται από 

δύο συνιστώσες: 1. Την εγγενή τάση (intrinsic stress), η οποία εισάγεται από τις προσμίξεις 

(impurities), τις ατέλειες (defects) και τις στρεβλώσεις του πλέγματος (lattice distortions) 

στον κρύσταλλο, και 2. Την εξωγενή τάση (extrinsic stress) που εισάγεται από την 

αναντιστοιχία πλέγματος (lattice mismatch) και την αναντιστοιχία του συντελεστή θερμικής 

διαστολής (thermal expansion coefficient mismatch) μεταξύ του υμενίου και του 

υποστρώματος. [20] Η συνολική τάση που υπολογίζεται από την σχέση (Π.1) εμπεριέχει 

μέσα τη θερμική (λόγω διαφοράς θερμικού συντελεστή) και την εγγενή τάση. Στην 

περίπτωση της θερμικής τάσης έχουμε[19]  

Π.1 
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όπου Ε είναι ο συντελεστής Young του υλικού και ν ο λόγος Poisson, T η θερμοκρασία 

ανάπτυξης των υμενίων και αυμενίου, αυποστρώματος οι συντελεστές θερμικής διαστολής ,οι 

οποίοι στην περίπτωσή μας αντιστοιχούν στο ZnO και το γυαλί αντίστοιχα με τιμές[19] 

 

                     αZnO ≈ 4 × 10-6 K- 1                        αγυαλιού ≈ 9 × 10-6 K- 1     

 

Και οι δυο συντελεστές είναι σημαντικά μικρότεροι ( < 5x10- 4 ) από τη μετρηθείσα τάση 

( > 4.91x10-1 ) (το Ε δεν είναι της τάξης των GPa) με αποτέλεσμα η θερμική τάση να είναι 

πολύ μικρότερή από την ολική. Η θερμική καταπόνηση (thermal strain) που εισήγαγαν οι 

διαφορετικοί γραμμικοί θερμικοί συντελεστές επέκτασης (linear thermal expansion 

coefficients) του υμενίου και του γυάλινου υποστρώματος είναι σημαντικά μικρότερη από 

τη μετρημένη τάση. Αυτό δείχνει ότι η μετρούμενη τάση των υμένιων προκαλείται κυρίως 

από τη διαδικασία ανάπτυξης.[21] Επομένως το ολικό stress που υπάρχει στα υμένια 

προέρχεται από ατέλειες στο πλέγμα, οι οποίες προκαλούνται από την ίδια τη διαδικασία 

ανάπτυξης. [20] Αυτό σημαίνει ότι η τάση στα υμένια είναι πιθανό να είναι εγγενής και όχι 

θερμικής προέλευσης, (το εξωγενής τάση (extrinsic stress) των υμενίων κανονικά  

χαλαρώνει όταν το πάχος τους αυξάνεται. Έτσι, η εξωγενής τάση δεν θα είναι παρόν και η 

συνολική εκτιμώμενη τάση φαίνεται να είναι κυρίαρχα εγγενής).  

 

Π.2.3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ (ENERGY GAP) ΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 

 
Το φάσμα οπτικής απορρόφησης μας δίνει πληροφορίες για το ενεργειακό χάσμα ζωνών 

των ημιαγώγιμων υλικών καθώς και για τα επίπεδα ενέργειας που εισάγουν οι προσμίξεις 

στο πλέγμα ενός ημιαγωγού, αφού αυτές συνήθως ανταποκρίνονται πολύ πιο 

αποτελεσματικά στις οπτικές μετρήσεις.[09] Με άλλα λόγια, μια μείωση της οπτικής 

απορρόφησης σε ένα υμένιο υποδηλώνει καλύτερη κρυσταλλικότητα και μικρότερη 

συγκέντρωση ατελειών κοντά στο άκρο ζώνης. [07]  

Συνήθως τα φάσματα απορρόφησης των υμενίων του ZnO εμφανίζουν αποτελεσματική 

απορρόφηση στο υπεριώδες φως κάτω των 380 nm περίπο, τότε αυτό οφείλεται στο 

ενεργειακό χάσμα του ΖnΟ. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα φάσματα μετάδοσης, αφού 

είναι επίσης γνωστό ότι μια στοιχειομετρική ένωση ημιαγωγού έχει μια αιχμηρή άκρη 

μετάδοσης στην ενέργεια των φωτονίων που  αντιστοιχεί στο ενεργειακό χάσμα της ένωσης. 

[22]  

Προκειμένου να προσδιορίσουμε την τιμή του ενεργειακού χάσματος των υμενίων του ΖnΟ 

θα χρησιμοποιήσουμε το άκρο απορρόφησης, και αυτό γιατί το άκρο αυτό σχετίζεται με τη 

διέγερση ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας (δηλαδή εμφανίζεται 

σε μήκη κύματος στην περιοχή του ενεργειακού χάσματος). Επίσης, το άκρο απορρόφησης 

παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εντός του χάσματος 

ηλεκτρονιακών μεταβάσεων (μεταπτώσεων). Επιπλέον, όπως είδαμε τα υμένια του ΖnΟ 

έχουν επίσης και μεγάλη διαπερατότητα στο ορατό φάσμα, και αυτό γιατί  στο εύρος 500-

800 nm, η ενέργεια των φωτονίων είναι αρκετά μικρότερη από το ενεργειακό χάσμα του 

ημιαγώγιμου ZnO. 

Σε αυτή την εργασία το ενεργειακό χάσμα των ΖnΟ και ΖnΟ:Cu δειγμάτων εκτιμήθηκε 

χρησιμοποιώντας το μοντέλο Tauc (το οποίο είναι ουσιαστικά μια γραφική μέθοδο), και τις 

τιμές του συντελεστή απορρόφησης α(λ). Αρχικά, ο συντελεστής απορρόφησης για κάθε 

υμένιο υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τον νόμο του Lambert [02, 06, 23]: 
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όπου Τ είναι η διαπερατότητα του φιλμ, t το πάχος του και λ το μήκος κύματος.  

Στη συνέχεια, λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι κοντά στο υπεριώδες (UV) άκρο 

απορρόφησης, ο συντελεστής απορρόφησης των υμενίων του ZnO εξαρτάται έντονα από τη 

ενέργεια των φωτονίων και περιγράφεται από το μοντέλο Tauc [14]. Ειδικότερα, η σχέση 

μεταξύ του  α(λ) και της ενέργειας των φωτονίων, hν, σε αυτό το μοντέλο, (παραμελώντας 

εξιτωνικές επιδράσεις και υποθέτοντας ότι η μετάβαση γίνεται σταθερά στο άκρο 

απορρόφησης) ακολουθεί μια εξάρτηση η οποία δίνεται από την εξίσωση[03, 06, 09, 22]:  

                                                                                        
όπου, h είναι η σταθερά του Planck, ν είναι η συχνότητα των φωτονίων, hν η ενέργεια τους 

(σε eV), Eg είναι το ενεργειακό χάσμα επίσης σε eV, και A είναι μια σταθερά αναλογίας, (η 

κλίση της ακμής Tauc) ανεξάρτητη από τη συχνότητα ν (δηλαδή την ενέργεια) των 

φωτονίων, με τιμές μεταξύ 107 και 108 m-1. Το Α, γενικά, εξαρτάται από τον δείκτη 

διάθλασης του υλικού και την πιθανότητα απορρόφησης. Ο εκθέτης n εξαρτάται από τους 

κβαντικούς κανόνες επιλογής για το συγκεκριμένο υλικό, και ειδικότερα, από τον τύπο της 

οπτικής μετάβασης (είναι ένας αριθμός που χαρακτηρίζει τη φύση των ηλεκτρονικών 

μεταβάσεων μεταξύ της ζώνης σθένους και της ζώνης αγωγιμότητας). Για όλους τους 

ημιαγωγούς άμεσης επιτρεπτής μετάβασης το n είναι ½, ενώ για ημιαγωγούς έμμεσης 

επιτρεπτής μετάβασης το n είναι 2 (το n είναι 3/2 και 3 στην περίπτωση των άμεσων και 

έμμεσων απαγορευμένων μεταβάσεων, αντίστοιχα)[13].                                   

Το ZnO ξέρουμε ότι είναι ένας ημιαγωγός άμεσου χάσματος (χαρακτηρίζεται από άμεσες 

επιτρεπτές μεταβάσεις)..[06] Επομένως,  το ενεργειακό χάσμα (Eg) του ZnO υπολογίζεται 

από την εξίσωση [02, 06, 24] 

                                                                            
ως εξής: αφού κάνουμε αρχικά τη γραφική παράσταση (αhν)2 vs hν, προεκτείνουμε στη 

συνέχεια ένα ευθύγραμμο τμήμα που χαράσσεται προς τον άξονα της ενέργειας των 

φωτονίων έως (αhν)2 → 0 (σε άμεσες επιτρεπτές μεταβάσεις η γραφική παράσταση του 

(αhν)2 vs (hν) είναι γραμμική). Η τιμή του σημείου τομής του ευθυγράμμου τμήματος με 

τον hν άξονα αντιστοιχεί στο ενεργειακό χάσμα (Eg).[13] Να σημειωθεί εδώ ότι γενικότερα 

ο τρόπος υπολογισμού του ενεργειακού χάσματος (Eg) δίνεται στο σχήμα Π.2.1[17].   

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα Π.2.1. Τρόπος προσδιορισμού του ενεργειακού 

χάσματος. (a) Σχεδιάζουμε τη γραμμή που ταιριάζει 

καλύτερα στην κλίση στο άκρο απορρόφησης (b) 

Σχεδιάζουμε μια άλλη γραμμή που προεκτείνει τη 

γραμμή υποβάθρου πριν τον σχηματισμό της ακμής 

απορρόφησης. (γ) Βρίσκουμε την τιμή της τομής των 

δύο γραμμών στον άξονα x σε eV [17]. 
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                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο
 

 

 

EDX ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 

 
Π.3.1. EDX ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2M 30 min 0,1M 30 min 

0,3M 30 min 0,4M 30 min 

0,8M 30 min 1M 30 min 
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0,1M 60 min 0,2M 60 min 

0,3M 60 min 0,4M 60 min 

0,8M 60 min 1M 60 min 
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ZnO D001 60 min 

ZnO D01 60 min 

ZnO D001 30 min ZnO D01 30 min 

Pure Glass 


