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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός 
και η κατασκευή διάταξης εναπόθεσης υμένιων οξειδίου του ψευδαργύρου (ZnO) 
με την τεχνική Aerosol Spray Pyrolysis με στόχο την μελέτη της απόκρισης τους 
σε περιβάλλον διαφορετικών συγκεντρώσεων όζοντος για την χρήση τους ως 
αισθητήρες οξειδωτικών αερίων.  
 
Αρχικά αναφέρονται οι βασικοί τύποι αισθητήρων οξειδίων μετάλλων που 
χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση οξειδωτικών αερίων (π.χ. Ο3, ΝΟ2, CO2 κ.α.)  
καθώς και οι μηχανισμοί ανίχνευσης που χρησιμοποιούν με έμφαση στους 
αισθητήρες ημιαγωγών τύπου αντίστασης. 
 
Ακολουθεί ανάλυση των μηχανισμών αίσθησης οξειδωτικών αερίων στην 
επιφάνεια των υμένιων οξειδίων μετάλλων με ιδιαίτερη έμφαση στα υμένια 
οξειδίου του ψευδαργύρου  και στον μηχανισμό ανίχνευσης  του όζοντος. 
Παρουσιάζονται εκτός από τους μηχανισμούς αίσθησης  και η επίδραση που 
έχουν σε αυτούς οι διάφοροι καταλύτες καθώς και τα διάφορα φαινόμενα 
αστάθειας, όπως η υγρασία. 
 
Στην συνέχεια γίνεται εκτενής περιγραφή των ιδιοτήτων του οξειδίου του 
ψευδαργύρου, όσον αφορά την ηλεκτρονική και κρυσταλλική του δομή και 
ακολουθεί ο συσχετισμός τους με την απόκριση ανίχνευσης τους στο όζον. Από 
τον συσχετισμό αυτό προκύπτουν συμπεράσματα για την επίδραση που έχουν 
στα υμένια οξειδίου του ψευδαργύρου ως αισθητήρες όζοντος κατασκευαστικές 
παράμετροι όπως το πάχος, η διάταξη του υμένιου και η μορφή των ηλεκτρικών 
επαφών τους, αλλά και μορφολογικοί παράμετροι όπως το μέγεθος των 
κρυσταλλιτών και το πορώδες των υμένιων. 
 
Ακολουθεί το πειραματικό μέρος όπου περιγράφονται και συγκρίνονται μεταξύ 
τους οι κύριες μέθοδοι κατασκευής αισθητήρων οξειδωτικών αερίων με βάση τα 
οξείδια των μετάλλων και ειδικά η τεχνική CVD (Chemical Vapor Deposition)  της 
οποίας παραλλαγή αποτελεί η τεχνική ASP (Aerosol Spray Pyrolysis) και με την 
οποία παρασκευάστηκαν τα υμένια οξειδίου του ψευδαργύρου της εργασίας 
αυτής. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των μεθόδων ανάπτυξης της διάταξης 
ASP που κατασκευάστηκε στα πλαίσια της εργασίας αυτής και των 
προσδιορισμό των βέλτιστων συνθηκών εναπόθεσης υμένιων οξειδίου του 
ψευδαργύρου ως αισθητήρες όζοντος με την εν λόγω τεχνική. 
 
Κατόπιν περιγράφονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον μορφολογικό 
(Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης – SEM), και κρυσταλλογραφικό 
(Περιθλασιομετρία Ακτίνων-Χ, XRD και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης – 
TEM) χαρακτηρισμό των υμένιων καθώς και ο προσδιορισμός της μέγιστης  
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απόκρισης των υμένιων σε όζον μέσω του πηλίκου της έντασης του ρεύματος 
που τα διαρρέει  σε διαδοχικά στάδια οξείδωσης σε ρεύμα συνθετικού αέρα με 
διαφορετικές συγκέντρωσης όζοντος στην θερμοκρασία περιβάλλοντος και 
αναγωγής υπό συνθήκες κενού με υπεριώδη ακτινοβολία. Ειδικά για τις 
ηλεκτρικές αυτές μετρήσεις κατασκευάστηκε ειδικός θάλαμος και σύστημα 
παροχής και καταγραφής των διαφορετικών συγκεντρώσεων όζοντος. 
 
Τέλος σε αυτή την εργασία συμπεραίνουμε ότι η κατασκευή της διάταξης 
εναπόθεσης υμένιων οξειδίου του ψευδαργύρου (ASP) ευαίσθητα στην 
ανίχνευση όζοντος είναι επιτυχής μίας και τα υμένια που παρασκευάστηκαν με 
την τεχνική αυτή παρουσιάζουν να έχουν ελάχιστο όριο  ανίχνευσης όζοντος 
στην εξαιρετικά μικρή συγκέντρωση των 16 ppb (parts per billion) σε ροή 
συνθετικού αέρα στην θερμοκρασία περιβάλλοντος όπου και αποτελεί ρεκόρ 
στην παγκόσμια βιβλιογραφία. 
 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: Υμένια οξειδίων μετάλλων, Οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), 
αισθητήρες αερίων, ανίχνευση όζοντος, Aerosol Spray Pyrolysis.  
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ABSTRACT 
 
The scope of this master thesis is the fabrication of an apparatus which produces 
ZnO films by Aerosol Spray Pyrolysis and the investigation of ozone sensitivity of 
them. 
 
Initially, there is a brief reference to the basic sensor types for oxidation gases 
(Ο3, ΝΟ2, CO2) and the operating principles of each category with emphasis to 
the resistive-mode semiconducting metal oxide films. 
 
 
Secondly, the gas sensing mechanisms on the surface of deposited ZnO films 
was reported in details. Apart from the presentation of all possible gas sensing 
mechanisms, it is also presented the common instability and degrading factors 
associated with ZnO semiconducting oxides films as moisture and the catalysts’ 
effects. 
 
 
Then follows the experimental part where are hereby described and compared 
with the main methods of manufacture of gas sensors based of metal oxides  and 
specifically the technical CVD (Chemical Vapor Deposition) which variant of 
constitute the technical ASP (Aerosol Spray Pyrolysis) and with which we 
prepared zinc oxide films for this work. It is followed by analytical description of 
methods of growth of provision ASP that was manufactured in the frames of this 
work and determination of most optimal deposition conditions of zinc oxide films 
as ozone sensors. 
 
 
In addition there is an extensive description of attributes of zinc oxide, with 
regard to electronic and crystal structure and how these characteristics affect the 
ozone sensitivity of films. Also we investigate the defect of different 
constructional parameters of films: as the thickness, geometrical shape of 
deposition area, the form of their electric contacts, crystalline size, and ratio of 
volume to surface (porosity), to ozone response. 
 
Then are described the methods that were used for films surface characterization 
(Scan Electron Microscopy - SEM), and crystallographic characterization (XRD 
and Transmittion Electron Microscopy of Passage - TEM). Determination of zinc 
oxide films response in ozone via the quotient of intensity of films at the different 
stages of oxidation in flow of synthetic air with different concentrations of ozone 
at the room temperature and reduction under UV irradiation. Special apparatus 
and system of benefit and recording of different concentrations of ozone were 
manufactured for these electric measurements. 
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Finally in this work we concluded that the manufacture of provision of deposition 
of zinc oxide films (ASP) sensitive in ozone is successful. Zinc oxide films 
prepared with this technique presents to have minimal limit of ozone detection in 
the exceptionally small concentration of 16 ppb (parts per billion) in flow of 
synthetic air at room temperature the lowest ever reported in the open literature 
 
 
Keys words: Metal Oxides, Zinc Oxide Films (ZnO), Gas sensors, XRD, TEM, 
SEM, Ozone detection, Aerosol Spray Pyrolysis.   
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Σκοπός αυτού του μέρους είναι να παρουσιαστεί το γενικό πλαίσιο όπου 
τοποθετείται αυτή η μεταπτυχιακή εργασία. Θα δοθούν στοιχεία από τις γενικές 
αρχές των χημικών αισθητήρων μέχρι συγκεκριμένες λεπτομέρειες αναφορικά με 
τους αισθητήρες όζοντος υμένιων οξειδίου ψευδαργύρου (ZnO). 
 
Αρχικά δίνεται μια συνοπτική επισκόπηση των χημικών αισθητήρων. 
Παρατίθενται τρόποι λειτουργίας των χημικών αισθητήρων καθώς και η 
παρουσίαση χαρακτηριστικών που απαιτούνται για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας τους.  
 
Παρουσιάζεται στην συνέχεια η αναγκαιότητα ύπαρξης αισθητήρων αερίων 
δίνοντας έμφαση στα πλεονεκτήματα που πηγάζουν από τη χρήση τους σε 
διάφορους τομείς όπως την βιομηχανία, τον ιατρικό κλάδο και τα συστήματα 
συναγερμού. 
 
Ακολουθεί παράθεση των κύριων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των 
αισθητήρων αερίων οξειδίων μετάλλων από την σκοπιά της χρήσης και της 
σύνθεσης καθώς και της λειτουργίας τους για να γίνει εύκολα κατανοητό η 
εφαρμογή τους στο φυσικό περιβάλλον. 
 
Τέλος, μελετάται το ZnO ως υλικό κατάλληλο για εφαρμογές αισθητήρων αερίων. 
Δίνεται έμφαση στη σημασία του ZnO  έναντι του οξειδίου κασσιτέρου που 
χρησιμοποιείται ευρέως ως αισθητήρας αερίων. Παραθέτονται συνοπτικά 
χαρακτηριστικά του ZnO, με έμφαση στη κρυσταλλική δομή του, τις ατέλειες 
πλέγματος κυρίως για τα κενά οξυγόνου. Μελετάται η διαμόρφωση της επιφάνειά 
του σε συνάρτηση μεταβολών στην ενδογενή αγωγιμότητα του και κατ’ επέκταση 
στην ευαισθησία του ως αισθητήρας αερίων. Ακολουθεί σύντομη αναφορά στις 
φυσικές και χημικές μεθόδους που εφαρμόζονται για την παρασκευή υμένιων 
ZnO ως αισθητήρας όζοντος, με έμφαση στην μέθοδο Spray Pyrolysis που 
χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία, παρουσιάζοντας την αλληλεξάρτηση 
παραμέτρων και μηχανισμών της που  επηρεάζουν καταλυτικά το παραγόμενο  
υμένιο ZnO ως αισθητήρα όζοντος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αισθητήρες αερίων 

 

Εισαγωγή 

 
Ο τομέας των αισθητήρων αερίων είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους 
τομείς, τόσο σε εμπορικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.  Η έρευνα εστιάζεται 
κυρίως στη βελτίωση της απόδοσής τους, δηλαδή της ικανότητάς τους για 
ποιοτική και ποσοτική αναγνώριση αερίων, καθώς και στη μείωση του μεγέθους 
τους. 
 
Στην περίπτωση των αισθητήρων αερίων ικανοποιητική απόδοση σημαίνει 
σύντομος χρόνος απόκρισης, ελάχιστο κόστος και μέγεθος εξοπλισμού 
υποστήριξης, καλή επαναληψιμότητα (repeatability), ευαισθησία (sensitivity)και 
ικανότητα ταυτοποίησης ενός αερίου σε περιβάλλον πολλών άλλων, δηλαδή 
επιλεκτικότητα (selectivity). 
 
Η ανάγκη να ικανοποιηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις, έχει οδηγήσει στην 
ακόλουθη κατεύθυνση επίλυσης: 
 

Την καθιέρωση πολλαπλών αισθητήρων σε μία μικρή επιφάνεια (array-based 
sensors). Κι αυτό γιατί σχεδόν όλοι οι τύποι αισθητήρων αναγνωρίζουν 
ταυτόχρονα περισσότερα του ενός αέρια όταν αυτά υπάρχουν στο 
περιβάλλον τους και έτσι επηρεάζουν την ικανότητα ανίχνευσης ενός ή 
περισσοτέρων αερίων (cross-sensitivity). Μερική λύση στο πρόβλημα της 
ποιοτικής και ποσοτικής ανίχνευσης αισθητήρων αερίων δίνεται με την 
πρόσθεση φίλτρων ή καταλυτών στην επιφάνεια τους, αυξάνοντας ή 
μειώνοντας επιλεκτικά την ευαισθησία σε κάποιο αέριο.  Έτσι, μια συστοιχία 
αισθητήρων (array) με διαφορετική ευαισθησία στα προς ανίχνευση αέρια 
που πιθανόν υπάρχουν στο περιβάλλον, παρέχουν συγκεκριμένο σήμα 
ανίχνευσης για κάθε διαφορετικό μίγμα αερίων.  Το πρότυπο αυτό σήμα 
μπορεί μέσω λογισμικού να δώσει την ταυτότητα του μίγματος, δηλαδή την 
ποιοτική και ποσοτική σύσταση του. [1-4]. 

 
Οι αισθητήρες αερίων απαρτίζονται από δύο τμήματα: 

 
Ι.  Ένα αλληεπιδρόν με το περιβάλλον υλικό που προκαλεί μια απόκριση, και 
ΙΙ.  Μια διάταξη που μετατρέπει την απόκριση αυτή σε ερμηνεύσιμη μορφή και 

την ποσοτικοποιεί. 
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Σπουδαίο ρόλο στις επιδόσεις του αισθητήρα διαδραματίζει η επιλογή του 
αλληλεπιδρώντος με το περιβάλλον υλικού, καθώς από αυτό εξαρτάται η φύση 
των αερίων που μπορούν να ανιχνευτούν, η επιλεκτικότητα και η ευαισθησία σε  
αυτά.  Η διάταξη που δέχεται το πρωτογενές σήμα ανίχνευσης απλά βελτιώνει 
την ικανότητα αναγνώρισης ενός ή πολλών αερίων, θεωρώντας τα υπόλοιπα 
αέρια που πιθανόν υπάρχουν στο περιβάλλον που εκτίθεται ο αισθητήρας, ως 
θόρυβο.  [5-6]. 
 
 
1.1  Η ανάγκη για αισθητήρες αερίων 
 
Η σημερινή βιομηχανοποιημένη κοινωνία έχει προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό από 
ευκολίες αλλά ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει προβλήματα που συνδέονται με την 
τεχνολογική εξέλιξη.  Έτσι, εδώ και πολλά έτη έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς 
διάφορα στοιχεία με ιδιότητες αισθητήρων αερίων για την ανίχνευση και την 
παρακολούθηση μεγάλης ποικιλίας αερίων και ατμών, συμπεριλαμβανομένων 
τοξικών ή εκρηκτικών αερίων, υγρασίας και οσμών.  Οι σημαντικότεροι τομείς 
των εφαρμογών τους είναι: 
 
Στις μεγάλες πόλεις υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα περιβαλλοντολογικής 
ρύπανσης λόγων των καυσαερίων από τα αυτοκίνητα.  Οι συνέπειες της 
ρύπανσης αυτής στην υγεία των κατοίκων παρ’ όλο του ότι δεν μπορούν να 
εκτιμηθούν με ακρίβεια, εντούτοις γενικώς θεωρούνται επιβλαβείς. Οι 
αυτοκινητοβιομηχανίες υποχρεώνονται από διεθνείς κανονισμούς να ελέγχουν 
τους ρύπους που αποβάλλουν τα αυτοκίνητα που κατασκευάζουν, ενώ οι 
εταιρείες παραγωγής καυσίμων προσπαθούν να κατασκευάζουν ολοένα και 
καθαρότερα καύσιμα.  Μετρήσεις όμως των ρύπων σε πραγματικές συνθήκες 
λειτουργίας δεν είναι επαρκής.  Έτσι, με την φθορά των αυτοκινήτων η ποιότητα 
των ρύπων που εκπέμπουν υποβαθμίζεται σημαντικά, ενώ οι χρήστες τους 
συνήθως δεν το γνωρίζουν.  Οι περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι των αυτοκινήτων ίσως 
να βελτιώνουν κάπως την κατάσταση, αλλά σίγουρα δεν εξαλείφουν το 
πρόβλημα. 
 
Η κατασκευή φθηνών και αξιόπιστων αισθητήρων αερίων που αφενός θα 
ενημέρωναν τον χρήστη ανά πάσα στιγμή για την ποιότητα των ρύπων και 
αφετέρου θα οδηγούσαν ένα κλειστό κύκλωμα ελέγχου και ρύθμισης της καύσης 
με βάση τα καυσαέρια, θα ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα τόσο στη μείωση της 
ρύπανσης όσο και στην αύξηση της απόδοσης των κινητήρων. 
 
Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε ενέργεια οδηγούν στην αναζήτηση τρόπων 
για την καλύτερη εκμετάλλευση των πηγών ενέργειας.  Στην περίπτωση 
παραγωγής ενέργειας με την καύση στερεών, υγρών ή αερίων καυσίμων, η 
αποδοτικότητα της μετατροπής μπορεί να ελέγχεται παρακολουθώντας τη 
σύσταση των καυσαερίων με συστήματα ελέγχου βασισμένα στη ρύθμιση των  
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καυσαερίων με αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο.  Τέτοια συστήματα 
ελέγχου θα έχουν εφαρμογές σε πολλούς τομείς, όπως στις συγκοινωνίες, στις 
κεντρικές θερμάνσεις κτιρίων, στις αερομεταφορές και γενικότερα όπου  
παράγεται ενέργεια με καύση με την ανίχνευση αερίων όπως:  NOx, O2, NH3, 
SO2, O3, CO2 και υδρογονανθράκων. 
 
Το φυσικό αέριο είναι από τις οικονομικότερες πηγές ενέργειας, τα μέτρα 
ασφάλειας που επιβάλλει η χρήση του αν και αυστηρά δεν επαρκούν.  Διαρροές 
αερίου οδηγούν σε εκρήξεις με τραγικά συνήθως αποτελέσματα.  Ένα φτηνό 
σύστημα συναγερμού που θα ειδοποιεί για τη διαφυγή αερίου (π.χ. μεθανίου) ή 
θα κλείνει αυτόματα την παροχή σε περίπτωση διαρροής μπορεί να συνεισφέρει 
στη μείωση των ατυχημάτων.  Οι οικονομικές προοπτικές που ανοίγονται για ένα 
τέτοιο σύστημα είναι προφανείς, ιδιαίτερα στη χώρα μας που ολοένα και 
περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο.  [7-10] 
 
Στις βιομηχανίες τροφίμων χρησιμοποιούνται αισθητήρες αερίων για τον έλεγχο 
των διαδικασιών ζύμωσης π.χ. στην ανίχνευση CO2 σε βαρέλια που ωριμάζει το 
κρασί. Επίσης, στην ανίχνευση συγκεκριμένων υδρογονανθράκων σε ψυγεία 
μεταφοράς τροφίμων για τη διαπίστωση της καταλληλότητας τους και στη 
βιομηχανία αρωμάτων αντικαθιστώντας την ανθρώπινη μύτη. [11] 
 
Στον ιατρικό τομέα αισθητήρες αερίων και ατμών βρίσκουν εφαρμογή σε 
συστήματα διάγνωσης, ελέγχου και παρακολούθησης ασθενών.  [12] 
 
Στον τομέα της ασφάλειας, όπου απαιτείται η χρήση αισθητήρων για την 
ανίχνευση ιχνών εκρηκτικών υλών. 
 
Σε βιομηχανικό και εργαστηριακό περιβάλλον η χρήση φασματοσκοπικών 
(φασματοσκοπία ορατού/υπερύθρου) και χρωματογραφικών μεθόδων (αέρια 
χρωματογραφία) μπορεί να προσδιορίσει με μεγάλη ακρίβεια τα συστατικά ενός 
αέριου μίγματος.  Οι τεχνικές αυτές αν και είναι υψηλής ακρίβειας, μεγάλης 
επιλεκτικότητας και επιτρέπουν την ανίχνευση ενός συστατικού σε μίγμα αερίων 
σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις, είναι προφανές ότι η εφαρμογή τους περιορίζεται 
από το κόστος τους, την πολυπλοκότητα του εξοπλισμού και το μεγάλο μέγεθός 
τους. Κατά συνέπεια, για κινητές εφαρμογές χαμηλού κόστους, οι αισθητήρες 
αερίων στερεάς κατάστασης είναι οι πιο αποτελεσματικοί. 
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1.2 Χαρακτηριστικά αισθητήρων αερίων 

 
Ένας αισθητήρας αερίου πρέπει να μετατρέπει τις χημικές πληροφορίες που 
προέρχονται από μια χημική ή φυσική αντίδραση του προς ανίχνευση αερίου με 
κάποιο ευαίσθητο υλικό, σε ένα αναλυτικό σήμα.  [13] 

 

 
Σχήμα 1.1: Διάφορες μορφές αισθητήρων αερίων οξειδίων μετάλλων και τοπολογίας                       
ηλεκτρικών επαφών [13]. 

 
Μεταξύ άλλων, τα κύρια χαρακτηριστικά ενός ιδανικού αισθητήρα αερίων για 
μικρής κλίμακας εφαρμογές είναι: 
 
1.  Επιλεκτικότητα 
2.  Υψηλή ευαισθησία 
3.  Ταχύτητα απόκρισης 
4.  Ταχύτητα επαναφοράς 
5.   Επαναληψιμότητα 
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6.  Αντοχή σε παρουσία δηλητηριωδών ατμών δηλαδή ατμών από κάποιο υλικό 

που μπορούν να δημιουργήσουν ένα αδιαπέραστο στρώμα πάνω από την 
επιφάνεια του αισθητήρα 

7.  Απλή λειτουργία 
8.  Μικρό μέγεθος 
9.  Αποφυγή ψευδών συναγερμών  
10. Χαμηλό κόστος κατασκευής 
 

1.3  Τεχνολογίες αισθητήρων αερίων 
 
Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζουν να εξελίσσονται αισθητήρες 
αερίων που βασίζονται σε οξείδια μετάλλων και διακρίνονται ανάλογα με το 
φαινόμενο που αξιοποιούν ως μηχανισμό αίσθησης, τέτοιοι είναι: 
 

 Αισθητήρες επιφανειακών ακουστικών κυμάτων (Surface Acoustic Waves)  
 Αγώγιμων πολυμερών 
 Μηχανικοί 
 Ηλεκτροχημικοί 
 Θερμιδομετρικοί 
 Φωτομετρικοί 
 Ημιαγώγιμων οξειδίων μετάλλων 
 
 

1.3.1 Αισθητήρες επιφανειακών ακουστικών κυμάτων (Surface Acoustic 
Waves – SAW) 

 
Η λειτουργία των 
αισθητήρων 
επιφανειακών 
ακουστικών κυμάτων 
είναι σχετικά απλή.  Ένα 
επιφανειακό ακουστικό 
κύμα, δηλαδή μια 
περιοδική 
παραμόρφωση κάθετη 
στην επιφάνεια, 
διαδίδεται κατά μήκος 
της επιφάνειας ενός 
στερεού που εκτίθεται 
στο προς ανίχνευση 
αέριο.   
 
 
 

Υμένιο ZnO ή InOx    

LiNbO3 υπόστρωμα 

 

Πομπός 

Δέκτης 

Σχήμα 1.2: Αισθητήρας αερίων ακουστικών  
επιφανειακών κυμάτων.  
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Εάν το υπόβαθρο έχει πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες τότε το κύμα μπορεί να 
δημιουργείται με ηλεκτρικό τρόπο.  Η μετάδοση του κύματος είναι ευαίσθητη στη 
μάζα που μπορεί να απορροφάται στην επιφάνεια.  Έτσι, αν στην επιφάνεια έχει 
εναποτεθεί ένα υλικό (π.χ. InOx, ZnO, SnO2 κ.α.) που απορροφά κάποιο αέριο η 
απόσβεση που υφίσταται το κύμα θα εξαρτάται από τη συγκέντρωση του αερίου 
αυτού.  Η παρουσία του αερίου μπορεί να ανιχνευθεί με μεταβολές στη φάση, 
στο πλάτος ή τη συχνότητα του κύματος που λαμβάνεται, σε σχέση με τα 
αντίστοιχα μεγέθη του κύματος που εκπέμπεται.  Συνήθως για υπόβαθρο 
χρησιμοποιείται ένα κομμάτι χαλαζία (quartz) ή LiNbO3, που έχουν 
πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες. Τα ηλεκτρόδια (πομπού και δέκτη) είναι σε σχήμα 
interdigital, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.2. 
 
 
 Μία τάση στην περιοχή RF δίνεται σαν είσοδος στους ακροδέκτες πομπού, η 
οποία δημιουργεί παραμορφώσεις στον πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο, οι οποίες με 
τη σειρά τους προκαλούν επιφανειακά κύματα Rayleigh που διαδίδονται στους 
ακροδέκτες δέκτη.  Εκεί η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται πάλι σε ηλεκτρική, 
δίνοντας μια τάση RF μετατοπισμένη σε συχνότητα, πλάτος και φάση.  Η τάση 
του πομπού και του δέκτη συνδέονται μέσω ενός ενισχυτή RF ο οποίος 
ταλαντώνεται.  Όταν απορροφάται μάζα στην επιφάνεια του υποβάθρου ανάμεσα 
στους ακροδέκτες πομπού και δέκτη, όπου έχει επιστρωθεί υλικό ευαίσθητο στο 
προς ανίχνευση αέριο, η συχνότητα του ταλαντωτή μετατοπίζεται.  Καθώς η 
μετατόπιση συχνότητας είναι ανάλογη με τη μάζα που απορροφάται η διάταξη 
αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της συγκέντρωσης του αερίου 
που την περιβάλλει. 
 
 
Παράμετροι που επηρεάζουν τη μεταβολή της χαρακτηριστικής – συχνότητας  
εκτός από την απορρόφηση του αερίου είναι, η θερμοκρασία και η πίεση.  Μία 
άλλη ιδιότητα του υποβάθρου που επηρεάζει τη λειτουργία της διάταξης είναι η 
ηλεκτρομηχανική σύζευξη (electromechanical coupling), δηλαδή το ποσοστό της 
ηλεκτρικής ενέργειας που μετατρέπεται σε μηχανική και αντίστροφα.  Ο χαλαζίας 
χρησιμοποιείται συχνότερα σε τέτοιες διάταξης, αν και δεν έχει καλή 
ηλεκτρομηχανική σύζευξη, διότι παρουσιάζει μηδενικό σχεδόν θερμοκρασιακό 
συντελεστή.  Το LiNbO3 έχει καλύτερη ηλεκτρομηχανική σύζευξη αλλά χειρότερο 
θερμοκρασιακό συντελεστή.  Το πρόβλημα της ηλεκτρομηχανικής σύζευξης 
λύνεται εύκολα με τη χρήση καλύτερων ενισχυτών, αφού ουσιαστικά είναι 
πρόβλημα χαμηλού σήματος εξόδου.  Επομένως είναι σαφές ότι η λειτουργία 
των διατάξεων αυτών εξαρτάται άμεσα από την ευαίσθητη στα αέρια επίστρωση 
που χρησιμοποιείται [14 – 17]. 
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1.3.2  Αισθητήρες αγώγιμων πολυμερών 
 
Οι αισθητήρες αυτού του τύπου αποτελούνται συνήθως από συστοιχίες (arrays) 
πολύ λεπτών στρωμάτων οργανικών πολυμερών που εμφανίζουν μικρή 
αγωγιμότητα, η μεταβολή της οποίας παρουσία ατμών της προς ανίχνευσης 
ένωσης αποτελεί όπως και στην περίπτωση των οξειδίων μετάλλων, την ένδειξη 
αίσθησης. Μεταβολή του πάχους οδηγεί σε αντιστρόφως ανάλογη μεταβολή του 
χρόνου απόκρισης. Προφανώς λόγω της φύσης τους, οι αισθητήρες οργανικών 
πολυμερών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ακραίο θερμοκρασιακό ή 
οξειδωτικό περιβάλλον. Μπορούν όμως να ανιχνεύσουν, με κατάλληλη 
επεξεργασία της επιφάνειάς τους, ατμούς πολλών οργανικών ενώσεων [20]. 
 
 
 
 
1.3.3  Αισθητήρες μηχανικού τύπου (μικρο-μηχανικές διατάξεις) 
 
Οι αισθητήρες του τύπου αυτού κατασκευάζονται από συστοιχίες cantilevers 
συνήθως από Si μήκους εκατοντάδων μικρών και πάχους λίγων nm. Κάθε 
μικροδοκός επικαλύπτεται στη μια επιφάνεια με στρώματα υλικών ευαίσθητων 
στο προς ανίχνευση αέριο, όπως οξείδιο του πυριτίου, πλατίνα, χρυσό κ.α. 
Προσρόφηση (χημική 
ή φυσική) μορίων 
αερίου στην 
επικαλυμμένη 
επιφάνεια κάθε 
μικροδοκού οδηγεί σε 
μεταβολή των 
μηχανικών ιδιοτήτων 
του και κύρτωση 
προς τη μια 
κατεύθυνση (Σχήμα 
1.3).  
 
Αιθάνιο και υδρατμοί 
μπορούν να 
ανιχνευτούν με τον 
τρόπο αυτό [21]. Η 
μέτρηση της 
κύρτωσης των 
μικροδοκών γίνεται με οπτικό τρόπο, από τη μεταβολή της εκτροπής μιας 
φωτεινής δέσμης που ανακλάται από τη συστοιχία. Το βασικό μειονέκτημα των  
 
 
 

Σχήμα 1.3: Μικρο-μηχανικοί αισθητήρες με Pt ή Au στις δύο 
πλευρές  
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αισθητήρων αυτού του τύπου, είναι η πολυπλοκότητα του εξοπλισμού 
υποστήριξης που τους καθιστά μη φορητούς. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και 
αισθητήρες που βασίζονται στη μεταβολή του βάρους της επιφανείας που 
προσροφά μόρια αερίου, με χρήση ενός πιεζοηλεκτρικού υλικού ως υπόστρωμα, 
όπως ο χαλαζίας [22]. 
 

1.3.4 Αισθητήρες ηλεκτρολυτικού τύπου (ηλεκτροχημικοί) 
 
Οι αισθητήρες στερεών ή υγρών ηλεκτρολυτών βασίζονται στον ιονισμό των 
μορίων του προς μέτρηση αερίου στις περιοχές που αυτό συνορεύει με το ένα  
 
ηλεκτρόδιο του κελίου (sensing electrode). Παράγονται έτσι θετικά ιόντα και 
ηλεκτρόνια που μεταβάλλουν την αγωγιμότητα του ηλεκτρολύτη. Το αέριο δεν 
πρέπει να έρχεται σε επαφή με το άλλο ηλεκτρόδιο (counter electrode). Ανάλογα  
 
με το αέριο προς ανίχνευση επιλέγεται το μέταλλο του ηλεκτροδίου αίσθησης: Pt 
για CO, χρυσός για NO2 ή ενεργός άνθρακας για SO2. Το ρεύμα ιόντων μέσω του 
ηλεκτρολύτη αποτελεί το σήμα ανίχνευσης στους ηλεκτροχημικούς αισθητήρες 
τύπου ρεύματος. Αντίστοιχα, στους αισθητήρες τύπου τάσης, η διαφορά 
δυναμικού μεταξύ των ηλεκτροδίων, λόγω των διαφορετικών μερικών πιέσεων 
στις δυο πλευρές του κελίου, αποτελεί το σήμα ανίχνευσης [23]. Βασικό 
πλεονέκτημα των ηλεκτροχημικών αισθητήρων είναι ότι δεν απαιτείται 
τροφοδοσία και εμφανίζουν γραμμική απόκριση σε σχέση με τη συγκέντρωση 
του αερίου. Τέτοιοι αισθητήρες χρησιμοποιούνται κατά κόρον ως αισθητήρες 
λάμδα στις εξατμίσεις των κινητήρων εσωτερικής καύσης [24]. 
 

1.3.5 Αισθητήρες Θερμιδομετρικοί  
 
Οι αισθητήρες αυτοί ουσιαστικά είναι θερμομετρικές διατάξεις υψηλής 
θερμοκρασιακής αντοχής, που μετρούν τη μεταβολή της θερμοκρασίας λόγω της 
έκλυσης θερμότητας κατά την καταλυτική οξείδωση καύσιμων αερίων. Για το 
σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ευγενή μέταλλα (Pt, Pd ή Rh) σε μορφή 
σφαιριδίων (pellets), υμενίων (film) ή συρμάτων σε θερμοκρασίες 500-600 oC 
[25]. Παρουσία καύσιμου αερίου, απαιτείται λιγότερη ενέργεια για να διατηρηθεί ο 
καταλύτης σε σταθερή θερμοκρασία, λόγω του εξώθερμου των αντιδράσεων 
καύσης του αερίου και η μείωση αυτή στην κατανάλωση ισχύος μετράται εύκολα, 
υποδεικνύοντας τη συγκέντρωση του αερίου. Τέτοιοι αισθητήρες έχουν 
καθιερωθεί για την ανίχνευση εκρηκτικών αερίων στη βιομηχανία, καθότι 
παρέχουν μεγαλύτερη ακρίβεια και μακροπρόθεσμη σταθερή συμπεριφορά σε 
σχέση με τους (φθηνότερους) αισθητήρες ημιαγώγιμων οξειδίων, που 
εφαρμόζονται σε οικιακές εγκαταστάσεις. 
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1.3.6 Αισθητήρες Χρωματομετρικοί  
 
Στους αισθητήρες αυτούς, ένα μικρό δείγμα αερίου εισάγεται με τη μορφή 
φυσαλίδων σε ένα διάλυμα το οποίο περιέχει χημικές ενώσεις που αντιδρούν με 
το αέριο προς ανίχνευση. Ανάλογα με την ποσότητα του αερίου που εισάγεται 
στο διάλυμα, προκαλείται αντίστοιχη αλλαγή του χρώματός τους. Ακολουθεί 
σύγκριση με γνωστά δεδομένα δηλαδή φασματοφωτομετρική ανάλυση [18]. 
 
Μια σχετικά πρόσφατη υλοποίηση αισθητήρων βασισμένων σε χρωματομετρική 
μέθοδο βασίζεται στην επίδραση στη διάθλαση μιας φωτεινής δέσμης που 
δημιουργείται π.χ. από μια οπτική ίνα, από μια μεμβράνη πολυμερούς υλικού 
που φέρεται σε επαφή με το προς ανίχνευση αέριο. Η μεταβολή στη διαθλώμενη 
δέσμη μπορεί να περιέχει αλλαγές στη φωτεινή ένταση, φασματικές μετατοπίσεις 
ή και τα δυο, οι οποίες καταγράφονται εύκολα από ένα φασματοφωτόμετρο και 
οφείλονται στην αλληλεπίδραση της μεμβράνης και του αερίου. Σε σχέση με τα 
άλλα είδη χημικών αισθητήρων, δεν επηρεάζονται από την υγρασία, ωστόσο η 
φορητή υλοποίησή τους είναι δύσκολη. Συνήθως, τα αποτελέσματα αίσθησης 
τροφοδοτούν ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο, υποβοηθώντας την ούτως ή άλλως 
καλή τους επιλεκτικότητα και ελάχιστη ανιχνεύσιμη ποσότητα(0,1-200ppb) [26]. 
 

1.3.7 Αισθητήρες Υπερύθρου (I.R.) 
 
Η λειτουργία των αισθητήρων αυτών βασίζεται στη διέλευση μονοχρωματικού 
φωτός στην περιοχή του υπερύθρου, διαμέσου του προς ανίχνευση αερίου και 
μετράται η απορροφούμενη από το αέριο, ενέργεια της δέσμης. Ως πηγές της 
υπέρυθρης ακτινοβολίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν π.χ. ημιαγώγιμα στοιχεία 
(LED) ή πηγές laser. Τα όρια ανίχνευσης είναι στην περιοχή 1 – 106 ppm, αλλά 
για συγκεντρώσεις μικρότερες των 1000 ppm το μέγεθος του θαλάμου 
ανίχνευσης αυξάνει τόσο, ώστε καθιστά τους αισθητήρες αυτούς μη φορητούς 
[18]. Επιπλέον, το κόστος τους είναι απαγορευτικό για απλή καθημερινή χρήση. 
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1.3.8 Αισθητήρες Ημιαγώγιμων Στρωμάτων Οξειδίων μετάλλων 
 
Οι αισθητήρες αυτοί, αν και στηρίζονται σε παρόμοια αρχή λειτουργίας με τους 
μηχανικούς και τους αισθητήρες αγώγιμων πολυμερών, αναφέρονται ξεχωριστά 
λόγω των διαφορετικών εφαρμογών και του διαφορετικού τρόπου λειτουργίας 
τους.  Ουσιαστικά αφορούν μη στοιχειομετρικά ημιαγώγιμα οξείδια μετάλλων 
όπως τα ZnO, SnO2, InOx, NiO κ.α. που παρουσιάζουν επιφανειακή 
αγωγιμότητα κυρίως λόγω ενδοκρυσταλλικών ατελειών που προκαλούν 
απόκλιση από τη στοιχειομετρία.  Η προσφόρηση μορίων ή ατόμων του αερίου 
στην επιφάνεια του αισθητήρα προκαλεί μεταβολή της αγωγιμότητας του που 
μπορεί εύκολα να μετρηθεί για αυτό ονομάζονται και αισθητήρες τύπου 
αντίστασης/ αγωγιμότητας (resistivity ή conductivity) . 
 
Κύρια πλεονεκτήματα τους είναι η υψηλή ευαισθησία τους, το χαμηλό κόστος 
κατασκευής τους, μικρό μέγεθος και εύκολος χειρισμός (σε σχέση με άλλους 
αισθητήρες αερίων), γρήγορη απόκριση αίσθησης και επαναφορά τους, μεγάλος 
χρόνος ζωής, στιβαρή κατασκευή και υψηλή μηχανική αντοχή, χαμηλή 
κατανάλωση ισχύος καθώς το ηλεκτρονικό κύκλωμα που τα συνοδεύει είναι 
αρκετά απλό. 
 
Ωστόσο υπάρχουν μειονεκτήματα που είναι ακόμα αντικείμενο έρευνας όπως η 
μεταβολή των χαρακτηριστικών τους με την πάροδο του χρόνου, η χαμηλή 
επιλεκτικότητα ενός συγκεκριμένου αερίου μέσα σε μίγμα αερίων καθώς και η 
επίδραση των συνθηκών λειτουργίας τους όπως η υγρασία και οι υψηλές 
θερμοκρασίες [27- 29]. 
 
Στην κατηγορία των ημιαγώγιμων οξειδίων μετάλλου ανήκουν και οι ηλεκτρονικές 
διατάξεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν αισθητήρες αερίων μη –  
ωμικού τύπου.  Στις διατάξεις (devices) αυτές, όπως μετάλλου –μονωτικού – 
ημιαγωγού (MIS) και στις διατάξεις μετάλλου – ημιαγωγού (επαφή Schottky) που 
βασίζονται σε οξείδια μετάλλων ισχύουν όπως στην περίπτωση οποιουδήποτε 
αισθητήρα αερίων χρησιμοποιεί οξείδια μετάλλων, οι μηχανισμοί 
αλληλεπίδρασης των αερίων με την επιφάνεια τους αλλά το μετρούμενο μέγεθος 
τους δεν η χρονική μεταβολή της αντίστασης τους παρουσία αερίων.  .   
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1.3.8.1  Αισθητήρες Διατάξεων Μετάλλου – Μονωτικού – Ημιαγωγού (MIS ή 

MOS) 
 
 
Στο σχήμα 1.4 φαίνεται το τυπικό διάγραμμα μιας διάταξης μετάλλου – οξειδίου – 
ημιαγωγού.  Η αγωγιμότητα του καναλιού εξαρτάται από την τάση ή το φορτίο 
της πύλης (gate).  Έτσι, αν η πύλη αποτελείται από κάποιο μέταλλο ευαίσθητο σε 
αέρια, η αγωγιμότητα μεταξύ πηγής (source) και υποδοχής (drain) θα εξαρτάται 
από τη συγκέντρωση του υπό ανίχνευση αερίου.  
 
 
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα ενός τέτοιου στοιχείου είναι ότι μπορεί 
εύκολα πλέον με τις υπάρχουσες τεχνολογίες να ολοκληρωθεί σε σχεδόν 
οποιοδήποτε υπόστρωμα (πυρίτιο, γυαλί, πολυμερές) μαζί με το απαιτούμενο 
ηλεκτρονικό κύκλωμα του 
αισθητήρα.  Για την επιτυχία 
μιας τέτοιας διάταξης σαν 
αισθητήρας αερίων, πρέπει 
η πύλη να είναι ευαίσθητη 
στην παρουσία της διόδου 
Schottky είναι ο καλύτερος 
έλεγχος της συγκέντρωσης 
των επιφανειακών 
καταστάσεων, ελέγχοντας 
τις κατασκευαστικές 
παραμέτρους του οξειδίου 
μετάλλου έτσι ώστε να 
επικρατεί η επίδραση του 
δυναμικού πύλης στη 
συγκέντρωση του φορτίου 
χώρου και κατά συνέπεια 
της χωρητικότητας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 1.4: Αισθητήρας CO2 τύπου FET [13] 
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Ένα δεύτερο πλεονέκτημα της διάταξης MOSFET είναι η δυνατότητα εφαρμογής 
τάσης πόλωσης ώστε το στοιχείο να λειτουργεί στο σημείο με τη μέγιστη 
ευαισθησία. 
 
Η αγωγιμότητα του καναλιού σαν συνάρτηση της τάσης πύλης Vg δίνεται από τη 
σχέση [30] 
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                       (1.1) 

 
 

όπου   και w είναι το μήκος και πλάτος του καναλιού αντίστοιχα, Cw, η 
χωρητικότητα της περιοχής απογύμνωσης, μ είναι η ευκινησία (mobility) των 
φορέων, Vd η τάση πηγής – υποδοχής και Vt η τάση κατωφλίου που δίνεται από 
τη σχέση: 
                                      

ox

ss
t C

QV    (1.2) 

 
όπου Δφ η διαφορά μεταξύ του έργου εξόδου (ή της ηλεκτροσυγγένειας) του 
υλικού της πύλης και της ηλεκτροσυγγένειας του υλικού του καναλιού και Cox, η 
χωρητικότητα του οξειδίου. 
 
 
Άρα, η μεταβολή των χαρακτηριστικών της πύλης οδηγεί σε μεταβολή της 
αγωγιμότητας του καναλιού σύμφωνα με τις σχέσεις (1.1) και (1.2).  Qss είναι το 
φορτίο που υπάρχει στο οξείδιο μετάλλου, όπου επηρεάζεται από πολλούς 
παράγοντες με διαφορετικές σταθερές χρόνου.  Οι υπόλοιπες παράμετροι της 
σχέσης (1.2) εξαρτώνται από ιδιότητες του καναλιού και του μονωτικού 
υποστρώματος και δεν υπεισέρχονται στο μηχανισμό αίσθησης. 
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1.3.8.2 Αισθητήρες διατάξεων Μετάλλου – Ημιαγωγού (επαφή Schottky) 
 
Όταν ένα μέταλλο έρχεται σε επαφή με έναν ημιαγωγό η στάθμη Fermi του 
ημιαγωγού ευθυγραμμίζεται με αυτή του μετάλλου χαμηλώνοντας κατά τη 
διαφορά της ηλεκτροσυγγένειας (electron affinity) του ημιαγωγού από το έργο 
εξόδου (work function) του μετάλλου.  Στο διάγραμμα 1.1 φαίνεται το ενεργειακό 
διάγραμμα μιας επαφής ημιαγωγού σε κατάσταση ισορροπίας. 

 
Το φράγμα δυναμικού που αναπτύσσεται για n-τύπου ημιαγωγό δίνεται από την 
παρακάτω σχέση: 
                                        

  mn qq  (1.3) 
 
 
στην περίπτωση ημιαγωγού p-τύπου ή φράγμα δυναμικού για οπές δίνεται: 
 

                    
(1.4) 

 
όπου, Eg το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού.  Το άθροισμα των φραγμάτων 
δυναμικού για τα ηλεκτρόνια και τις οπές σε έναν ημιαγωγό ισούται με το 
ενεργειακό χάσμα. 
 
Η απορρόφηση αερίου σε διάφορα μέταλλα μεταβάλλει το έργο εξόδου τους, με 
αποτέλεσμα το φράγμα δυναμικού να μπορεί να μεταβληθεί με την επίδραση 
αερίων.  Η μεταβολή αυτή μπορεί να ανιχνευθεί τόσο από τις χαρακτηριστικές  

Ec 

Ef 

Ev 

W 

qVdi q(Φm-X) 

Διάγραμμα 1.1: Διαμόρφωση των ενεργειακών ζωνών σε επαφή μετάλλου 
με ημιαγωγό n-τύπου. qΦm είναι το έργο εξόδου του μετάλλου και qX 
είναι η ηλεκτροσυγγένεια του ημιαγωγού. 

  mg qEq
p
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ρεύματος – τάσης (I - V) της διόδου, όσο με μετρήσεις χωρητικότητας αφού όταν 
μεταβάλλεται το φράγμα δυναμικού μεταβάλλεται και το φορτίο που είναι 
αποθηκευμένο στην περιοχή απογύμνωσης w (καθώς και το εύρος της περιοχής 
αυτής). 
 
Η σχέση (1.5) δίνει τη χωρητικότητα της επαφής Schottky ως συνάρτηση της 
τάσης πόλωσης V, αλλά και φράγματος δυναμικού  
                                

 

(1.5) 

 
όπου Qsc το αποθηκευμένο φορτίο ανά μονάδα επιφάνειας του ημιαγωγού στην 
περιοχή απογύμνωσης με εύρος w, s η διηλεκτρική σταθερά του ημιαγωγού, ND 
η συγκέντρωση δοτών του ημιαγωγού και Vbi η απόσταση του φράγματος 
δυναμικού από τη ζώνη αγωγιμότητας Ec σε Volt.  Η παράμετρος Vbi περιέχει το 
ύψος του φράγματος δυναμικού που μεταβάλλεται από την παρουσία αερίου, 
σύμφωνα με τη σχέση (1.6). 

                          
 Fcnbi EEqqV                            (1.6) 
 

 
Ουσιαστικά η τάση Vbi είναι το φράγμα δυναμικού που συναντούν τα ηλεκτρόνια 
στην ένωση.  Ανίχνευση αερίων μπορεί να γίνει με χρήση της σχέσης (1.5) με 
μετρήσεις χωρητικότητας, εάν επιλεγεί το κατάλληλο μέταλλο που είναι ευαίσθητο 
στα υπό ανίχνευση αέρια. [21] 
 
Για την υλοποίηση μιας πλήρους διάταξης MOS χρειάζονται πολλά 
κατασκευαστικά στάδια.  Πιο απλή είναι η κατασκευή ενός πυκνωτή MOS, ο 
οποίος αποτελείται μόνο από το ημιαγώγιμο οξείδιο μετάλλου, το μονωτικό και 
την πύλη.  Η χωρητικότητα μιας τέτοιας διάταξης αποτελείται από δύο 
χωρητικότητες σε σειρά, αυτή του οξειδίου και αυτή που οφείλεται στην περιοχή 
απογύμνωσης του ημιαγωγού και δίνεται από τη σχέση (1.7). 
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Έτσι η μετρούμενη χωρητικότητα ενός πυκνωτή MOS έχει σα μέγιστη τιμή τη 
χωρητικότητα του οξειδίου Cox και μειώνεται όταν μειώνεται η χωρητικότητα που 
οφείλεται στην περιοχή αραίωσης ή απογύμνωσης, η οποία ελέγχεται από το 
δυναμικό στην πύλη. 
 
 
Συγκεκριμένα, εάν η πύλη καλύπτεται από ένα λεπτό ημιαγώγιμο οξείδιο 
μετάλλου, η τάση της πύλης ελέγχει τη συγκέντρωση ελεύθερων φορέων του 
ημιαγωγού.  Έτσι η απορρόφηση οξυγόνου στην επιφάνεια του οξειδίου 
μετάλλου εξαρτάται άμεσα από τη συγκέντρωση ελεύθερων ηλεκτρονίων.  Η 
ευαισθησία σε ορισμένα αέρια που απορροφώνται σε ήδη προσροφημένα άτομα 
οξυγόνου της επιφάνειας του ημιαγωγού, όπως CO, NO2, O3 κ.α. εξαρτάται με τη  
σειρά της από τη συγκέντρωση των προσροφημένων ατόμων οξυγόνου.  Με τον 
τρόπο αυτό η ευαισθησία σε τέτοια αέρια μπορεί να ελέγχεται από τάση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μη στοιχειομετρικά πολυκρυσταλλικά  
οξείδια   μετάλλων ως αισθητήρες αερίων 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Τα στοιχειομετρικά οξείδια μετάλλων, όπως τα SnO2, In2O3, WO2, N2O, TiO2 ή 
ZnO κ.α. είναι μονωτές.  Αν όμως λείπουν άτομα οξυγόνου τότε δημιουργούνται 
ατέλειες – κενές πλεγματικές θέσης οξυγόνου (oxygen vacancies) οι οποίες 
εισάγουν ενεργειακές στάθμες μέσα στο ενεργειακό χάσμα, κοντά στη ζώνη 
σθένους ή αγωγιμότητας. Αυτό ισχύει ακόμη κι αν οι ατέλειες οφείλονται στο 
μέταλλο (metal interstitials). Γι’ αυτό τα οξείδια μετάλλων είναι ενδογενώς 
(interstitially) n-τύπου. Για p-τύπου οξείδια μετάλλων, ο μηχανισμός είναι πιο 
περίπλοκος. Δεν γίνεται με τους γνωστούς τρόπους του p-doping, αλλά με 
εκφυλισμό των υβριδισμών του οξυγόνου κάνοντας χρήση π.χ. υλικά με 
παρόμοια υβριδικά όπως του Cu.   
 
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι στην παρούσα εργασία όταν 
αναφερόμαστε σε ημιαγώγιμα οξείδια μετάλλων πρόκειται για πολυκρυσταλλικά 
υλικά που αποτελούνται από συσσωματώματα κρυσταλλικών ή σύνολα 
συσσωματωμάτων (grains) κρυσταλλιτών που συνδέονται ηλεκτρικά σε μια 
τυχαία τοπολογία, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.1. 
 

 
 
 

Σχήμα 2.1: Μορφολογία πολυκρυσταλλικών υμενίων οξειδίων μετάλλων. Οι 
περιοχές αραίωσης ή απογύμνωσης στα όρια των κρυσταλλιτών μπορούν να 
δημιουργηθούν λόγω προσρόφησης κάποιου οξειδωτικού μέσου, π.χ. Ο ή S. 
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Έτσι η αγωγιμότητα εξαρτάται τόσο από την αντίσταση μεταξύ των 
συσσωματωμάτων, όσο και από άλλους γεωμετρικούς παράγοντες, όπως το 
μέγεθος των κρυσταλλιτών και των συσσωματωμάτων αυτών.  Η περιοχή 
απογύμνωσης που δημιουργείται στην επιφάνεια των συσσωματωμάτων ή στα 
όρια μεταξύ των κρυσταλλιτών που τα απαρτίζουν δημιουργεί φράγμα δυναμικού 
Φb (activation energy). 
 
Μεταβολές στο μέγεθος των κρυσταλλιτών ή στη κρυσταλλογραφική τους 
διεύθυνση σε ένα πολυκρυσταλλικό οξείδιο μετάλλου επηρεάζει άμεσα τις 
ηλεκτρικές του παραμέτρους.  Επομένως για να γίνει πλήρως κατανοητή η άμεση 
αυτή εξάρτηση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων με τις κρυσταλλικές ιδιότητες του 
υλικού, θα πρέπει να μελετήσουμε σε βάθος τους μηχανισμούς ανάπτυξης των 
οξειδίων μετάλλων και την επίδραση τους στη μεταβολή της αγωγιμότητάς τους. 
 
 
2.1  Μηχανισμός αίσθησης αερίων ημιαγώγιμων οξειδίων 

μετάλλων 
 
Η κατανόηση της σύνδεσης μεταξύ του μηχανισμού αίσθησης και των 
κρυσταλλικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων των ημιαγώγιμων οξειδίων μετάλλων 
γίνεται με θεωρητικές προσεγγίσεις και προσομοιώσεις αλλά και με εμπειρικούς 
τρόπους (δοκιμής και σφάλματος). 
 
Σε μεγάλο βαθμό ισχύει το ίδιο για το μηχανισμό αίσθησης κάθε αερίου 
(οξειδωτικού ή αναγωγικού) από τα οξείδια αυτά.  Ωστόσο ο μηχανισμός 
αίσθησης είναι κοινός για όλα τα αέρια και αυτό είναι η βασική αδυναμία των 
αισθητήρων με βάση ημιαγώγιμα οξείδια μετάλλων (επιλεκτικότητα σε κάποιο 
επιθυμητό αέριο – selectivity). 
 
Ο μηχανισμός αίσθησης αερίων σε αυτούς τους αισθητήρες βασίζεται στη 
μεταβολή της αγωγιμότητας του πολυκρυσταλλικού οξειδίου.  Βασικό ενδιάμεσο 
στάδιο στην ανίχνευση αερίων είναι η προσρόφηση οξυγόνου στην επιφάνεια του 
οξειδίου ή του προσροφημένου οξυγόνου σε αυτό. 
 
Ο μηχανισμός της αγωγιμότητας βασίζεται στην ύπαρξη κρυσταλλικών ατελειών, 
όπως: 
 
 Κενές πλεγματικές θέσεις οξυγόνου (Vo) 
 Αυξημένη παρουσία ή απουσία ενδοπλεγματικών ιόντων μετάλλου (Vm) 
 Παρουσία ξένων προσμίξεων 
 Αντιδράσεις προσρόφησης που μεταβάλλουν την πυκνότητα και τη φύση 

των ατελειών αυτών 
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Για το λόγο αυτό, πρέπει να τονιστεί η διαφορά μεταξύ φυσικής και χημικής 
προσρόφησης ενός ατόμου/μορίου ή ένωσης στην επιφάνεια ενός οξειδίου 
μετάλλου και των κρυσταλλικών ατελειών που εμπλέκονται. 
 
 

2.1.1 Μηχανισμός μεταβολής της αγωγιμότητας ημιαγώγιμων οξειδίων 
μετάλλων 

 
Τα ημιαγώγιμα οξείδια μετάλλων ουσιαστικά αποτελούν αισθητήρες οξυγόνου 
τύπου αντίστασης, όταν λειτουργούν στην περιοχή θερμοκρασιών μεταξύ 500 οC 
και 750 οC [10]. Στην περιοχή αυτή θερμοκρασιών έχει υπολογιστεί ότι η 
συγκέντρωση κενών θέσεων οξυγόνου στο σώμα του οξειδίου βρίσκεται σε 
θερμοδυναμική ισορροπία με την πίεση του οξυγόνου στο περιβάλλον του 
αισθητήρα. Στους υπολογισμούς αυτούς δεν έχει ληφθεί υπόψη η επίδραση της 
γεωμετρίας των επιφανειών των οξειδίων που διευκολύνουν ή αποτρέπουν τις 
αντιδράσεις απορρόφησης. Σε θερμοκρασίες κάτω των 500 οC, φυσικώς 
απορροφημένα μόρια αερίων μπορούν να δημιουργήσουν δεσμούς ιοντικού 
χαρακτήρα με άτομα του κρυστάλλου και να ακολουθήσει μεταφορά φορτίου 
στους κρυσταλλίτες [11]. 
 
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η αγωγιμότητα του αισθητήρα επηρεάζεται κυρίως 
από την αγωγιμότητα μέσω των περιοχών απογύμνωσης τύπου Schottky στα 
όρια μεταξύ γειτονικών κρυσταλλιτών [12]. Το μέγεθος των κρυσταλλιτών επιδρά 
στον καθορισμό της αγωγιμότητας, καθώς η μείωση του μέσου μεγέθους τους 
(άρα αύξηση στην περιοχή απογύμνωσης [24]), μπορεί να οδηγήσει στη 
δημιουργία αγώγιμων δρόμων μεταξύ τους άρα σε αύξηση της αγωγιμότητας του 
πολυκρυσταλλικού  στρώματος. Αν υποθέσουμε ότι κάθε κρυσταλλίτης 
συνεισφέρει στη συνολική αγωγιμότητα, τότε η μορφή του αγώγιμου δικτύου δεν 
θα μεταβάλλεται και η ευαισθησία σε φυσικώς προσροφημένα μόρια αερίων θα 
εξαρτάται από τη μεταβολή του φράγματος δυναμικού στα όρια μεταξύ 
γειτονικών κρυσταλλιτών.  
 
Η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί αν κάποιοι κρυσταλλίτες μεταβούν στη μη-
αγώγιμη κατάσταση, κάτι που θα εξαρτηθεί από τη μορφολογία τους και την 
κάλυψη της επιφάνειάς τους από χημικά προσροφημένα ιόντα οξυγόνου. 
Φαίνεται λογικό να θεωρήσουμε ότι κρυσταλλίτες με μέση διάμετρο μικρότερη 
μιας κρίσιμης τιμής (Dcrit) δε διαθέτουν ελεύθερους φορείς (λόγω στοιχειομετρίας). 
Αν υποθέσουμε ότι πρόκειται για ημιαγωγό n-τύπου (όπως τα SnO2 και ZnO), 
έστω ότι η πυκνότητα ηλεκτρονίων στο εσωτερικό του κρυσταλλίτη αρχικά είναι 
no. Αν ακολουθήσει προσρόφηση οξυγόνου στην επιφάνεια, όπως περιγράφεται 
από τις αντιδράσεις (2.1) έως (2.3) (παρατίθενται κατ’ αύξουσα ενέργεια 
ενεργοποίησης και ο δείκτης s δηλώνει φυσική προσρόφηση στην επιφάνεια), 
 



Εναπόθεση υμενίων ZnO με την τεχνική Spray Pyrolysis  και έλεγχος της ευαισθησίας τους σε Όζον (Ο3) 
- ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μη στοιχειομετρικά πολυκρυσταλλικά οξείδια μετάλλων ως αισθητήρες αερίων 

Μ.Π.Σ – Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος 
   
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 
                                                                    

21 

 
 
 


ss

OeO 22  (2.1) 
  sOeO

s
22  (2.2) 

  2
ss OeO  (2.3) 

 
                   
Ένα μέρος των ηλεκτρονίων αγωγιμότητας θα παγιδευτεί από μόρια ή ιόντα 
οξυγόνου, άρα η ηλεκτρική αντίσταση του οξειδίου θα αυξηθεί. Αν ακολουθήσει 
απορρόφηση αναγωγικού αερίου (όπως H2, CO ή υδρογονάνθρακες), το 
προσροφημένο και το κρυσταλλικό οξυγόνο θα αναχθεί, επιστρέφοντας 
ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγιμότητας και αυξάνοντας την πυκνότητα ηλεκτρονίων 
εντός των κρυσταλλιτών.  
 
Έτσι ο αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων που συνεισφέρουν στην 
αγωγιμότητα μπορεί να γραφεί ως εξής [13]. 
 
 

(2.4) 

 
όπου ο πρώτος όρος δηλώνει τον σταθερό αριθμό ηλεκτρονίων εντός του 
κρυσταλλίτη και redOXY N,N0  οι επιφανειακές πυκνότητες ατόμων ή ιόντων 
οξυγόνου και αναγωγικού αερίου αντίστοιχα. Η συνάρτηση f λαμβάνει υπόψη το 
γεγονός ότι λόγω συσσωμάτωσης η εκτεθειμένη στο περιβάλλον επιφάνεια του 
κρυσταλλίτη είναι μικρότερη από την αντίστοιχη μιας σφαίρας διαμέτρου D, τη 
μέση διάμετρο DnN των γειτονικών κρυσταλλιτών και τη διάταξη των ατόμων του 
κρυσταλλίτη (k). 
 
 Αν Nfree ≤ 0, δεν υπάρχουν ηλεκτρόνια αγωγιμότητας ελεύθερα, άρα το 

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

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

 
Ωστόσο, οι περιοχές απογύμνωσης που συνδέουν δυο γειτονικούς κρυσταλλίτες, 
άγουν αν και οι δυο κρυσταλλίτες βρίσκονται σε κατάσταση αγωγής, όπως 
ορίστηκε παραπάνω. Η συγκέντρωση των αγώγιμων κρυσταλλιτών (p) θα πρέπει 
να υπερβαίνει ένα κατώφλι pc , ώστε να υπάρχει αγώγιμος δίαυλος διαμέσου του 
οξειδίου.  
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Για τιμές πυκνότητας αγώγιμων κρυσταλλιτών γύρω από το pc, η αγωγιμότητα 
είναι:                                                                                    

 (2.5) 
 

που δείχνει την εξάρτηση της αγωγιμότητας από τη συγκέντρωση του 
αναγωγικού αερίου (δηλ. το p) και την ύπαρξη κατώτατου ορίου ανίχνευσης. Ο 
εκθέτης μ εξαρτάται μόνο από την κλασματική διάσταση του δικτύου, που 
αναφέρεται σε κλασματικές επιφάνειες (fractals). 
 
Το μοντέλο αγωγιμότητας που παρουσιάστηκε παραπάνω, μπορεί να 
εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση πολυκρυσταλλικού ημιαγώγιμου οξειδίου καθώς 
παράμετροι όπως, είδη προσμίξεων (dopants) και το μέγεθος των κρυσταλλιτών, 
είτε λαμβάνονται υπόψη, είτε δεν επηρεάζουν το μοντέλο. 
 
 Όπως έγινε φανερό, μονοκρυσταλλικά στρώματα οξειδίων δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν ως αισθητήρες αερίων για δυο καθοριστικούς λόγους:  
 

 απουσιάζουν ενδοκρυσταλλικές ατέλειες που αποτελούν τη βάση της 
ενδογενούς αγωγιμότητας και του μηχανισμού αίσθησης  

 και δεν υπάρχουν συσσωματώματα κρυσταλλιτών (προφανώς ούτε και 
κρυσταλλίτες), ώστε μέσω του ενδιάμεσου στρώματος απογύμνωσης να 
είναι δυνατή η διάχυση οξειδωτικών ή αναγωγικών ατόμων ή ιόντων που 
μεταβάλλουν την αγωγιμότητα του σώματος (bulk conductivity). 

 
Το μοντέλο αγωγιμότητας που παρουσιάστηκε παραπάνω, μπορεί να 
εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση πολυκρυσταλλικού ημιαγώγιμου οξειδίου καθώς 
παράμετροι όπως, είδη προσμίξεων (dopants), μέγεθος κρυσταλλιτών και ο 
πολυκρυσταλλικός χαρακτήρας, είτε λαμβάνονται υπόψη, είτε δεν επηρεάζουν το 
μοντέλο.  
 
Είναι κατανοητό πως μονοκρυσταλλικά στρώματα οξειδίων δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν ως αισθητήρες αερίων για δυο καθοριστικούς λόγους: 
απουσιάζουν ενδοκρυσταλλικές ατέλειες που αποτελούν τη βάση της ενδογενούς 
αγωγιμότητας και του μηχανισμού αίσθησης και δεν υπάρχουν συσσωματώματα 
κρυσταλλιτών (προφανώς ούτε και κρυσταλλίτες), ώστε μέσω της ζώνης 
απογύμνωσης να είναι δυνατή η διάχυση οξειδωτικών ή αναγωγικών ατόμων ή 
ιόντων που μεταβάλλουν την αγωγιμότητα του σώματος (bulk conductivity). 
 
 
 
 
 
 
 

   cc pppp~  
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2.1.2 Φυσική και χημική απορρόφηση 
 
Η απορρόφηση μορίων ενός αερίου σε μια επιφάνεια αποτελεί προϋπόθεση για 
οποιαδήποτε χημική αντίδραση πρόκειται να επακολουθήσει μεταξύ του αερίου 
και των ατόμων της επιφάνειας. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η επίδραση 
κάποιου καταλύτη σε επιφανειακές χημικές αντιδράσεις. Η διαδικασία μπορεί να 
χωρισθεί στα εξής διαδοχικά βήματα: 
 

I. διάχυση των αντιδρώντων στην επιφάνεια 
II. προσρόφηση ενός ή περισσότερων αντιδρώντων στην επιφάνεια 

III. αντίδραση στην επιφάνεια 
IV. αποβολή των προϊόντων της αντίδρασης 
V. διάχυση των προϊόντων της αντίδρασης μακριά από την επιφάνεια 

 
 
Η διαφορά μεταξύ φυσικής και χημικής απορρόφησης ενός μορίου σε μια 
επιφάνεια έγκειται στη φύση των δεσμών που αναπτύσσονται και στην τυχόν 
αναδιανομή ηλεκτρικού φορτίου. Συγκεκριμένα, στη φυσική απορρόφηση: 
 

 η σύνδεση του μορίου στην επιφάνεια προκαλείται από ασθενείς 
διαμοριακές δυνάμεις Van der Waals χωρίς μεταφορά φορτίου από ή 
προς την επιφάνεια 

 δεν εξαρτάται συνήθως από τη γεωμετρία της 
 δεν οδηγεί σε διάσπαση δεσμών 
 είναι αντιστρεπτή 
 είναι ταχεία αφού δεν απαιτείται ενέργεια ενεργοποίησης. 

 
 
Αντίθετα, στη χημική απορρόφηση: 
 

 δημιουργείται χημικός δεσμός μεταξύ ατόμων του αερίου και της 
επιφάνειας που περιλαμβάνει σημαντικές αναδιατάξεις της πυκνότητας 
φορτίου. Ο δεσμός που δημιουργείται μπορεί να έχει ιονικό, ομοιοπολικό ή 
ενδιάμεσο χαρακτήρα 

 εξαρτάται από τη διάταξη των ατόμων της επιφάνειας 
 οδηγεί σε διάσπαση δεσμών 
 συχνά οι μεταβολές είναι μη αντιστρεπτές 
 απαιτείται ενέργεια ενεργοποίησης, άρα η ταχύτητά της εξαρτάται από τη 

συγκεκριμένη χημική απορρόφηση. 
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Έχει γίνει ήδη κατανοητό ότι η φυσική προσρόφηση προηγείται της χημικής. 
Επιπλέον φαινόμενα χαλάρωσης της επιφάνειας μεταβάλλουν τη φύση των 
δεσμών των ατόμων κοντά στην επιφάνεια σε σχέση με το σώμα του υλικού και 
καθορίζουν την πιθανότητα προσρόφησης ξένων ατόμων στην επιφάνεια Έστω 
ένα μόριο που απέχει απόσταση d από την επιφάνεια ενός υλικού (η ανάλυση 
που ακολουθεί δεν αναφέρεται μόνο στο οξείδια, αλλά και άλλους ημιαγωγούς 
και μέταλλα) σε ένα μονοδιάστατο σύστημα ( Σχήμα 2.2). 
 

 
 

 
 
        

                                
 
 
 
 
 
 
Οι ασθενείς δυνάμεις Van der Waals (που εκτείνονται σε αποστάσεις d>0,3nm 
συνήθως) καθιστούν τη φυσική απορρόφηση του μορίου (ή ατόμου) ελκυστική 
και για το λόγο αυτό η δυναμική ενέργεια του συστήματος παρουσιάζει ένα 
ελάχιστο [8]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ε
Π
Ι
Φ
Α
Ν
Ε
Ι
Α 

ΜΟΡΙΟ ΑΕΡΙΟΥ 

Σχήμα 2.2 

Φυσική 
προσρόφηση 

Χημική  
προσρόφηση 

Διάγραμμα 2.1: Καμπύλες φυσικής και    χημικής απορρόφησης 
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Το ίδιο ισχύει και για τη χημική προσρόφηση, μόνο που στην περίπτωση αυτή το 
ελάχιστο είναι πολύ πιο βαθύ και αντικατοπτρίζει την πολύ μεγαλύτερη ενέργεια 
των δεσμών στη χημική προσρόφηση (Διάγραμμα 2.1). Οι δυο καμπύλες 
δυναμικής ενέργειας μπορούν να συνδυαστούν και να δώσουν το συνολικό 
διάγραμμα της δυναμικής ενέργειας του συστήματος κατά την προσρόφηση 
(Διάγραμμα 2.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η διαφορά ΔΕads είναι το μέτρο της ενέργειας που πρέπει να δαπανηθεί για την 
απομάκρυνση του μορίου (ή ατόμου) από την επιφάνεια (desorption). 

Διάγραμμα 2.2 
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Το φαινόμενο περιπλέκεται στην περίπτωση που η χημική απορρόφηση 
συνοδεύεται από διάσπαση του προσροφημένου μορίου. Αν υποθέσουμε π.χ.   
ότι ένα μόριο υδρογόνου βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια και αν παραληφθούν οι 
εξωτερικές επιδράσεις μεταφοράς ενέργειας (π.χ. θερμοκρασία), η πιθανότητα να 
διασπαστεί θα εξαρτάται από την ενέργεια που το σύστημα (Η2 – επιφάνεια) 
μπορεί να δώσει για το διαχωρισμό (που στην περίπτωση αυτή είναι 4,5 eV). 
Θεωρούμε την ενέργεια διάσπασης του μορίου που φθίνει καθώς αυτό πλησιάζει 
στην επιφάνεια (Διάγραμμα 2.3). Αρχικά το μόριο D(H-H) θα κινηθεί προς την 
επιφάνεια λόγω των ασθενών δυνάμεων που οδηγούν σε φυσική προσρόφηση, 
εκτός αν βρεθεί τυχαία εκεί, οπότε είτε θα προσροφηθεί χημικά άμεσα 
(Διάγραμμα 2.3) είτε έμμεσα μέσω της φάσης της φυσικής προσρόφησης 
(Διάγραμμα 2.4). Στην τελευταία περίπτωση η απομάκρυνσή του από την 
επιφάνεια απαιτεί μικρό ποσό ενέργειας και είναι πολύ πιθανή [9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η παραδοχή του μονοδιάστατου της απορρόφησης δε λαμβάνει υπόψη τον 
προσανατολισμό του μορίου σε σχέση με την επιφάνεια, μεταβολές στην 
απόσταση των διατομικών δεσμών και την τρισδιάστατη γεωμετρία της 
επιφάνειας. Ωστόσο ποιοτικά η εικόνα των ενεργειακών μεταπτώσεων κατά τις 
αντιδράσεις απορρόφησης δεν αλλάζει. 
 
 

2.1.3 Αντιδράσεις χημικής προσρόφησης σε οξείδια μετάλλων 
 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το οξυγόνο είναι καθοριστικό όσον αφορά το 
μηχανισμό αίσθησης των αερίων στις επιφάνειες οξειδίων μετάλλων. Το μόριο 
του οξυγόνου απορροφάται φυσικά στην επιφάνεια λόγω ασθενών σχετικά 
αλληλεπιδράσεων (Van der Waals) και στην περίπτωση επιφανειών με ηλεκτρική 
διπολική ροπή μέσω δυνάμεων Coulomb για μόρια που εμφανίζουν έστω και 
στιγμιαία πόλωση, σύμφωνα με την αντίδρασης (1), όπου ο δείκτης g δηλώνει 
την αέρια φάση. 

sg
OO 22   (2.6) 

Διάγραμμα 2.3 Διάγραμμα 2.4 
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Η αντίδραση είναι αντιστρεπτή για τους λόγους που περιγράψαμε στην 
προηγούμενη ενότητα. Μετά τη φυσική απορρόφηση και ανάλογα με τις 
συνθήκες, είναι δυνατό να ακολουθήσουν οι αντιδράσεις (2.1) ως (2.3). Το 
χημικά προσροφημένο οξυγόνο αφαιρεί ηλεκτρόνια από το οξείδιο και ουσιαστικά 
δημιουργεί μια περιοχή απογύμνωσης φορέων μεταξύ των κρυσταλλιτών 
(αύξηση του φράγματος δυναμικού) και στην απόσπαση ηλεκτρονίων του 
μετάλλου (τα οποία συνεισφέρουν συνήθως στην αγωγιμότητα).  
 
 
Η γενική αρχή που χρησιμοποιούν τα οξείδια n-τύπου για αίσθηση αναγωγικών 
αερίων (Α) είναι η αναγωγή του οξυγόνου του οξειδίου, είτε αυτό έχει 
προσροφηθεί χημικά, είτε πρόκειται για κρυσταλλικό οξυγόνο και συνοψίζεται 
στην αντίδραση (2.6), όπου τα ηλεκτρόνια επιστρέφουν στη ζώνη αγωγιμότητας 
του οξειδίου:  

                     
 
Στην περίπτωση ενός αναγωγικού αερίου, έστω της μορφής RH ή ROH (όπου R 
H2,CH3,CH3CH2 κλπ. ή Η,OCH,CH3,CH3CH2 κλπ. αντίστοιχα), που απορροφάται 
στην επιφάνεια, οι ακόλουθες αντιδράσεις μπορούν να συμβούν (Μ το μέταλλο 
στον κρύσταλλο του οξειδίου και ο δείκτης s μπορεί να σημαίνει απορροφημένο ή 
κρυσταλλικό οξυγόνο): 
 
 
 

sg RHRH   (2.7) 
  ssg HRRH  

 
(2.8) 

ssg OHMRRH   (2.9) 

eROHOHR ss   (2.10) 
 

HOROOROH sss    (2.11) 
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Το αν οι παραπάνω αντιδράσεις θα προσφέρουν φορείς αγωγιμότητας  στο 
οξείδιο, εξαρτάται εκτός των άλλων και από τον βαθμό οξείδωσης του μετάλλου 
Μ. Έχει γίνει ήδη κατανοητό ότι αν τα αμιγώς n-τύπου οξείδια μετάλλων είναι 
στοιχειομετρικά, δεν μπορούν να προσροφήσουν χημικά οξυγόνο. Όταν λείπει 
οξυγόνο από τους κρυστάλλους, μπορούν να προσροφήσουν όσο είναι 
απαραίτητο για να ανακτήσουν τη  στοιχειομετρία τους ή γενικότερα για να 
αποκαταστήσουν το ισοζύγιο φορτίου στην περιοχή απογύμνωσης που 
δημιουργεί η  έλλειψη στοιχειομετρίας [14]. Η κάλυψη της επιφάνειας σε ιόντα 
οξυγόνου είναι συνήθως μερικές τάξεις μεγέθους μικρότερη από τη συγκέντρωση  
του κρυσταλλικού οξυγόνου στο πλησιέστερο προς την επιφάνεια επίπεδο, 
κυρίως λόγω ηλεκτροστατικών απώσεων [15].  
 
Αντιθέτως, σε ημιαγωγούς p-τύπου συνήθως η κάλυψη σε ιόντα οξυγόνου 
μπορεί να φτάσεi σε 1 ML (monolayer, δηλ. κάλυψη πάχους ενός 
απορροφημένου ιόντος), καθώς τα κατιόντα του μετάλλου μπορούν να 
οξειδωθούν ακόμη περισσότερο, όπως π.χ. από Ni+2 σε Ni+3 στο NiO. Οι 
ημιαγωγοί p-τύπου είναι καλοί καταλύτες για την ολική οξείδωση αναγωγικών 
αερίων παράγοντας κυρίως CO2 και H2O [14], ενώ τα προϊόντα αντιδράσεων 
οξείδωσης σε ημιαγωγούς τύπου n είναι μερικώς οξειδωμένα μόρια, π.χ. 
ακεταλδεΰδη μετά από έκθεση σε αιθανόλη. Βέβαια με αύξηση της θερμοκρασίας 
λειτουργίας συμβαίνει ολική οξείδωση και στους ημιαγωγούς n-τύπου. 
 
 
Ανάλογα με τη θερμοκρασία και άλλες συνθήκες (π.χ. πίεση) που επικρατούν 
στην επιφάνεια, οι δεσμοί μεταξύ των μορίων του αερίου και της επιφάνειας 
διασπώνται με ένα καθορισμένο ρυθμό. Για καθορισμένη συγκέντρωση του 
αερίου, τα μόρια που διαφεύγουν από την επιφάνεια αντικαθίστανται από νέα, 
διατηρώντας την ισορροπία των αντιδράσεων. Οι συνθήκες που επικρατούν, 
επίσης καθορίζουν την ύπαρξη ή μη κάποιων αντιδρώντων, π.χ. όπως 
αναφέρθηκε, οι αντιδράσεις (2.1) ως (2.3) ενεργοποιούνται σε διαφορετικές 
θερμοκρασίες. 
 
 
 
Η φύση του οξυγόνου που συμμετέχει στις αντιδράσεις που συμβαίνουν στην 
επιφάνεια καθορίζει την κινητικότητα του φαινομένου μεταβολής της 
αγωγιμότητας, λόγω διαφορετικής ενεργότητας. Π.χ. τα ιόντα Ο-2 που έχουν 
απορροφηθεί στην επιφάνεια, αντιδρούν με απορροφημένα ιόντα Η ή 
αφυδρογονώνουν υδρίδια και υδρογονάνθρακες. Αντιθέτως, τα απλά ιονισμένα 
άτομα και μόρια οξυγόνου Ο2

- και Ο- που έχουν απορροφηθεί ή βρίσκονται στα 
άκρα βαθμίδων της επιφάνειας κυρίως αποσπούν ηλεκτρόνια π.χ. από το διπλό 
δεσμό C=C απορροφημένων ενώσεων [16]. 
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2.1.4 Σχηματισμός ατελειών ημιαγώγιμων οξειδίων μετάλλων και η 

επίδραση τους στο μηχανισμό αίσθησης αερίων 
 
 
Κατά την παρασκευή ενός κρυστάλλου είναι σύνηθες η ύπαρξη διαφόρων 
ατελειών στο πλέγμα του.  Η ύπαρξη των ατελειών μπορεί να οφείλεται ως ένα 
περιορισμένο βαθμό στους μηχανισμούς ανάπτυξης του κρυστάλλου και σε ένα 
μεγαλύτερο βαθμό στη θερμοδυναμική του συστήματος [22-24]. 
 
Η ενθαλπία σχηματισμού μιας συγκεκριμένης ατέλειας μπορεί να είναι αρκετά 
χαμηλή έτσι ώστε να αφθονεί στο κρυσταλλικό πλέγμα.  Επιπλέον, μια ατέλεια 
μπορεί να ενεργήσει ως δότης ή δέκτης ηλεκτρονίων κατά τρόπο παρόμοιο με 
ένα ξένο άτομο που μπορεί να εισαχθεί στο πλέγμα ως υλικό πρόσμιξης.  Είναι 
επομένως δυνατό να παρασκευάσουμε ένα κρύσταλλο, ο οποίος θα ήταν 
μονωτής, εντούτοις εκμεταλλευόμενοι τις πλεγματικές τους ατέλειες να είναι 
ημιαγωγός n- ή p- τύπου. 
 
Οι διαφορετικοί τύποι ενδοπλεγματικών ατελειών μπορεί να είναι η προσθήκη 
ενός ξένου στοιχείου σε μία ενδοπλεγματική θέση στο πλέγμα του κρυστάλλου 
(interstitial), η απουσία ατόμου/ων του στοιχείου από το πλέγμα του (vacancy) 
και η αντικατάσταση ατόμου/ων του στοιχείου του υλικού από κάποιο ξένο 
στοιχείο (substitution) .  Καθένας από τους παραπάνω τύπους ατελειών είναι 
ικανός να οδηγήσει στην προσθήκη ή αφαίρεση ηλεκτρονίων από τη ζώνη 
αγωγιμότητας του κρυστάλλου.  Το Zno είναι ένα άριστο παράδειγμα τέτοιου 
υλικού, το οποίο υπακούει στις αρχές του σχηματισμού σημειακών ατελειών και 
ενδοπλεγματικών προσμίξεων. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 2.3: 
Προσθήκη ενός 
ξένου στοιχείου σε 
μία ενδοπλεγματική 
θέση στο πλέγμα 
του κρυστάλλου 
(interstitial) 

Σχήμα 2.4: 
Απουσία 
ατόμου/ων του 
στοιχείου από 
το πλέγμα του 
(vacancy) 
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Συγκεκριμένα στην περίπτωση του ZnO [22-25] η προσθήκη ατόμων Zn στο 
κρύσταλλο (zinc interstitial Zni), οι κενές πλεγματικές θέσεις οξυγόνου (Vo) και η 
αντικατάσταση του κατιόντος Zn+ με Ο- λειτουργούν στο κρύσταλλο ZnO ως 
δότες ηλεκτρονίων.  Η συχνότητα εμφάνισης των σημειακών ατελειών στο 
κρύσταλλο έχει να κάνει με την ενθαλπία σχηματισμού τους.  Έτσι οι δύο πρώτες 
περιπτώσεις πλεγματικών ατελειών έχουν σχετικά χαμηλή ενθαλπία 
σχηματισμού και επομένως εμφανίζεται συχνά στο κρύσταλλο. 
 
Τα ενδοπλεγματικά κατιόντα Zn (VZn), η προσθήκη οξυγόνου στον κρύσταλλο 
(oxygen interstitial –Oi) είναι άλλες περιπτώσεις ενδοπλεγματικών ατελειών 
μπορούν θεωρητικά να ενεργούν ως στοιχεία πρόσμιξης p-τύπου στον 
κρύσταλλο (δέκτες ηλεκτρονίων),  αλλά εμφανίζονται σπάνια σε αυτόν λόγω 
σχετικά μεγάλης ενθαλπίας σχηματισμού τους.  Ο μέγιστος αριθμός n-τύπου 
ενδοπλεγματικών ατελειών στον κρύσταλλο ZnO προσφέρει σχεδόν ισοδύναμο 
πλήθος φορέων αγωγιμότητας σε αυτόν, τόσο όσο εάν ο κρύσταλλος είχε δεχθεί 
προσμίξεις ξένου στοιχείου n-τύπου.  Πρέπει να σημειωθεί ότι το πλήθος των 
ελεύθερων ηλεκτρονίων που προσδίδουν στον κρύσταλλο οι ενδοπλεγματικές 
του ατέλειες είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ενέργεια ενεργοποίησης τους.  
Στην περίπτωση που η ενέργεια ενεργοποίησης είναι πολύ μεγαλύτερη από το 
θερμοδυναμικό ισοζύγιο, τότε μέρος μόνο των ατελειών θα προσδώσουν 
ηλεκτρόνια στον κρύσταλλο.  Οι ενδοπλεγματικές ατέλειες στην περίπτωση του 
ZnO είναι όλες “ρηχοί δότες” δηλαδή, έχουν χαμηλή ενέργεια ενεργοποίησης. 
 
Οι εγγενείς ή οι εκούσιες ενδοπλεγματικές ατέλειες (native or interstitials defects) 
ισούνται στα οξείδια μετάλλων με πιθανές περιοχές αλληλεπίδρασης με αέρια.  
Στο παράδειγμα του ZnO οι ατέλειες που κυριαρχούν είναι οι κενές πλεγματικές 
θέσεις οξυγόνου (Vo) και οι ενώσεις ξένων στοιχείων με το Zn.  Δεν είναι 
ξεκάθαρο ποια από τις δύο επηρεάζει περισσότερο το μηχανισμό αίσθησης με τα 
αέρια, όμως είναι ευρέως αποδεκτό ότι και οι δύο διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο.  Υποθέτοντας ότι οι πλεγματικές ατέλειες διαμορφώνονται με τον ίδιο 
τρόπο στην επιφάνεια όπως και στο υπόλοιπο υλικό (bulk), η έκθεση ενός 
οξειδίου μετάλλου σε ένα αέριο θα επιφέρει μια πεπερασμένη πιθανότητα 
αλληλεπίδρασης μεταξύ του αερίου και των ατελειών.  Στο ZnO, όπου οι κενές 
πλεγματικές θέσεις οξυγόνου (Vo) αφθονούν, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα του  
 

Σχήμα 2.5α: 
Αντικατάσταση 
ατόμου/ων του 
στοιχείου του υλικού 
από κάποιο ξένο 
στοιχείο μικρότερου 
μεγέθους από το 
αρχικό 

Σχήμα 2.5β: 
Αντικατάσταση 
ατόμου/ων του 
στοιχείου του 
υλικού από κάποιο 
ξένο στοιχείο 
μεγαλύτερου 
μεγέθους από το 
αρχικό 
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οξυγόνου (ή οποιοδήποτε άλλου οξειδωτικού αερίου π.χ. O3, CO2, NO2) να 
δεσμευτεί από την κενή θέση.  Το υψηλής ηλεκτροαρνητικότητας οξυγόνο του 
αερίου θα κινηθεί προς την επιφάνεια του οξειδίου ελκυόμενο από τις κενές 
θέσεις οξυγόνου προσφέροντας του ηλεκτρόνια [24, 26-29].  Κατά συνέπεια η 
επιφάνεια θα αραιώσει/απογυμνωθεί από ηλεκτρόνια και μια αρνητικά 
φορτισμένη περιοχή θα δημιουργηθεί κοντά στην επιφάνεια του οξειδίου. 
 
Το πλεγματικό οξυγόνο (Oi) επίσης επηρεάζει τον μηχανισμό αίσθησης, καθώς 
μπορεί να μεταβάλλει το ρυθμό χημικής προσρόφησης αλλάζοντας την τοπική 
διαθεσιμότητα ηλεκτρονίων (λόγω της υψηλής ηλεκτροαρνητικότητας του) [4]. 
 
Επιπροσθέτως η έκταση της επιφάνειας του οξειδίου που έρχεται σε επαφή με το 
οξυγόνο ή με κάποιο αναγωγικό αέριο (π.χ. H2 ή CO), καθορίζει την κινητικότητα 
και την ένταση του φαινομένου της μεταβολής της αγωγιμότητας.  Συνήθως σε 
αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιείται ο λόγος εμβαδό επιφάνειας προς όγκο 
υλικού, π.χ. σε πορώδη υλικά.  Αυτό γιατί το οξυγόνο ή το αναγωγικό αέριο 
μπορεί πιο εύκολα να φθάσει σε μεγαλύτερο βάθος από την επιφάνεια του 
οξειδίου και να προσροφήσει ή να δώσει φορείς αγωγιμότητας κατευθείαν από 
τις/στις περιοχές αραίωσης ή απογύμνωσης.  Είναι πολύ πιθανό να 
συμπληρώσει τις κενές πλεγματικές ή να καταλάβει ενδοπλεγματικές θέσεις.  
 
Τα αναγωγικά αέρια προσελκύονται από τις ατέλειες εκείνες, όπως 
ενδοπλεγματικά κατιόντα Zn+ - (Vzi) ή προσθήκη οξυγόνου – (Oi), προσφέροντας 
ηλεκτρόνια και αυξάνοντας έτσι τη συγκέντρωση φορέων αγωγιμότητας και κατ’ 
επέκταση την αγωγιμότητα του οξειδίου (θεωρώντας πάντα το ZnO n-τύπου όταν 
εκτίθεται σε οξειδωτικό ή αναγωγικό περιβάλλον αερίου). 
 
Συγκεκριμένα το υδρογόνο (αναγωγικό αέριο) έχει βρεθεί να επιδρά στην 
αγωγιμότητα του ZnO με τρεις τρόπους, οι δύο εκ των οποίων αφορούν την 
ατομική μορφή του (Η+) και ο τρίτος τη μοριακή μορφή του (Η2).  Στη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος το υδρογόνο προσροφάτε χημικά με τρείς τρόπους. 
 
 

I. Ο πρώτος οδηγεί σε άμεσο διαχωρισμό του Η2 και δημιουργία των Zn…H+ 

(υδρίδιο). 
 

II. Ο δεύτερος οδηγεί σε δημιουργία Ο-Η+.  Γενικά τα υδροξύλια είναι πολύ 
πιο σταθερά συνδεδεμένα παρά το κατιόν Zn (Zn+) με το πρωτόνια (Η+).  
Ο δεύτερος τύπος είναι μη αναστρέψιμος και ενώ είναι αρχικά ταχύς, στα 
επόμενα στάδια μειώνεται η κινητικότητα του φαινομένου.  Η θερμότητα 
που εκλύεται κατά την προσρόφηση τύπου Ι και ΙΙ σε σχετικά χαμηλής 
κάλυψης επιφάνεια είναι 40KJ/mol και 14Kj/mol αντίστοιχα οπότε είναι 
πιθανόν ο τύπος ΙΙ να αφορά προσρόφηση εντός του οξειδίου Zn. 
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III. Ο τρίτος τύπος που αφορά το μοριακό υδρογόνο Η2 γίνεται σε χαμηλές 

θερμοκρασίες με θερμότητα προσρόφησης 9,2-10,5Kj/mol και είναι 
αναστρέψιμος [40-41]. 

 
 

Η αλληλεπίδραση ενός αερίου με ένα οξείδιο (n- ή p- τύπου) μπορεί να 
απεικονιστεί μέσω ενός διαγράμματος ενεργειακών επιπέδων (Διάγραμμα 16).  
Στην περίπτωση n-τύπου που αλληλεπιδρά με οξειδωτικό αέριο, ιόντα αερίου 
δεσμεύουν ηλεκτρόνια από το οξείδιο με αποτέλεσμα η επιφάνεια του να 
φορτιστεί αρνητικά. 
 
Στη συνέχεια λόγω των δυνάμεων Coulomb που αναπτύσσονται μεταξύ 
επιφάνειας και βαθύτερων στρωμάτων του οξειδίου, θα φορτιστεί αρνητικά 
ολόκληρο και πέρα της επιφάνειας του.  Με αποτέλεσμα η ζώνη αγωγιμότητας να 
μετατοπιστεί προς την επιφάνεια επειδή οι φορείς πλειοψηφίας (στην περίπτωση 
n-τύπου οξειδίου –τα ελεύθερα ηλεκτρόνια) παρασύρονται από την επιφάνεια 
μέσω των ιόντων του αερίου [30].  Πρέπει να τονιστεί πως τα ηλεκτρόνια που 
εγκαταλείπουν το υλικό παγιδευμένα από τα ιόντα του αερίου μεταπηδούν σε μια 
ενεργειακή στάθμη διαφορετική από αυτή όταν βρίσκονταν στο στερεό [26]. 
 
 

 
Διάγραμμα 2.5: Διάγραμμα ενεργειακών 
ζωνών στην επιφάνεια ενός n-τύπου 
ημιαγωγό.  Η ζώνη αγωγιμότητας [Ec] του 
ημιαγωγού [αριστερά της επιφάνειας] έχει 
μετατοπιστεί προς τα πάνω [προς την 
επιφάνεια του οξειδίου] με συνέπεια τη 
δημιουργία μιας ζώνης απογύμνωσης 
πλάτους D.  Ηλεκτρόνιο (μαύρη σφαίρα στα 
δεξιά της επιφάνειας)   εγκαταλείπει το 
οξείδιο και έχει δεσμευτεί από το ιόν του 
αερίου σε μια συγκεκριμένη ενεργειακή 
στάθμη. 

 
 
Ο ισχυρός ιοντικός δεσμός που σχηματίζεται μεταξύ του ιόντος αερίου και της 
επιφάνειας του ημιαγωγού, βρίσκεται ενεργειακά κοντά στο πιο ισχυρό 
ηλεκτροαρνητικό οξειδωτικό ιόν.  Η ενέργεια που απαιτείται για τη διάσπαση του, 
βρέθηκε πειραματικά να είναι ισοδύναμη με το ενεργειακού του χάσματος.  (Στην 
περίπτωση του ZnO είναι περίπου 3,3 eV).  Ενέργεια τέτοιας ισχύος παρέχει  η 
βαθιά υπεριώδη ακτινοβολία (deep UV light) όπως προτείνουν πολλές ομάδες 
επιστημών [42-45].  Εναλλακτικά η ισχυρή αυτή ενέργεια μπορεί να παρασχεθεί 
από θερμότητα ή άλλη πηγή ενέργειας (π.χ. βομβαρδισμό ηλεκτρονίων ή ιόντων). 
 



Εναπόθεση υμενίων ZnO με την τεχνική Spray Pyrolysis  και έλεγχος της ευαισθησίας τους σε Όζον (Ο3) 
- ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μη στοιχειομετρικά πολυκρυσταλλικά οξείδια μετάλλων ως αισθητήρες αερίων 

Μ.Π.Σ – Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος 
   
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 
                                                                    

33 

 
Όταν το οξείδιο βομβαρδιστεί με φωτόνια ενέργειας μεγαλύτερης από αυτής του 
ενεργειακού του χάσματος,  θα απορροφήσει έντονα ενέργεια από την 
ακτινοβολία σχηματίζοντας ταυτόχρονα ζεύγη ηλεκτρονίων – οπών.  Τα 
ηλεκτρόνια που παράγονται θα παραμείνουν στη ζώνη αγωγιμότητας και δεν θα 
πλησιάσουν στην επιφάνεια του οξειδίου ενώ οι οπές λόγω κάμψης της ζώνης 
αγωγιμότητας προς την επιφάνεια θα κινηθούν προς αυτήν.  Στην επιφάνεια θα 
επανασυνδεθούν με τα ηλεκτρόνια που έχουν παγιδεύσει τα ιόντα του αερίου, 
διασπώντας έτσι τον ιοντικό δεσμό μεταξύ αερίου/ημιαγωγού και τελικώς την 
επιστροφή του ηλεκτρονίου στο πλέγμα του οξειδίου (Διάγραμμα 2.6). 
 

 
 
Διάγραμμα 2.6: Διάγραμμα 
ενεργειακών ζωνών που 
απεικονίζει πως οι οπές 
ηλεκτρονίων (που δημιουργήθηκαν 
από την ακτινοβόληση του οξειδίου 
με ισχυρή υπεριώδη ακτινοβολία) 
κινούνται προς την επιφάνεια και 
παγιδεύονται από ηλεκτρόνια που 
προήλθαν από τη διάσπαση του 
ιοντικού δεσμού του αερίου με την 
επιφάνεια του οξειδίου. 
 
 

 
 
Η ενέργεια φωτονίων είναι hv, όπου h είναι η σταθερά του Planck και v η 
συχνότητα του μήκους κύματος της ακτινοβολίας.  Οι διαδικασίες που 
πραγματοποιούνται είναι: 
 
 

I. η δημιουργία ζευγών ηλεκτρονίων – οπών από την απορρόφηση UV 
ακτινοβολίας. 

 
II. η κίνηση της οπής προς την επιφάνεια του οξειδίου εξαιτίας της κάμψης 

της ζώνης αγωγιμότητας. 
 

III. το ηλεκτρόνιο παγιδεύεται από το αέριο και επανασυνδέεται με την οπή. 
 
 
Μόλις διασπαστεί ο ιοντικός δεσμός το ιόν του αερίου εγκαταλείπει την επιφάνεια 
του οξειδίου και επιστρέφει στην αέρια μορφή του, ενώ το ηλεκτρόνιο θα 
επιστρέψει στην κενή πλεγματική θέση του οξυγόνου (Vo) του οξειδίου από όπου 
προήλθε αρχικώς.  Επειδή οι κενές πλεγματικές θέσεις οξυγόνου (Vo) είναι “ρηχοί  
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δότες” το ηλεκτρόνιο δεν θα παραμείνει για αρκετό χρόνο στη θέση αυτή, το 
ηλεκτρόνιο θα ιονιστεί και θα κινηθεί προς τη ζώνη αγωγιμότητας.  Επομένως η 
αγωγιμότητα του οξειδίου θα επανέλθει στο αρχικό της επίπεδο. Η ανάλυση αυτή 
εξηγεί την αντιστρεψιμότητα της διαδικασίας οξείδωσης-αναγωγής που κάνει 
τους αισθητήρες οξειδίων μετάλλων ιδιαίτερα ενδιαφέροντες. 
 
2.1.5 Επίδραση της υγρασίας στο μηχανισμό αίσθησης των οξειδίων  

μετάλλων 
 
Η υγρασία είναι ένα συστατικό της ατμόσφαιρας που σχεδόν πάντα είναι παρόν 
στο περιβάλλον των αισθητήρων. Όσον αφορά τους αισθητήρες οξειδίων 
μετάλλων, η υγρασία μεταβάλλει την αντίστασή τους όπως και τα άλλα 
αναγωγικά αέρια, τείνουν δηλαδή να αυξήσουν την αγωγιμότητα. 
 
Τα μόρια του νερού, όταν απορροφούνται στην επιφάνεια των οξειδίων μετάλλων, 
επηρεάζουν την αγωγιμότητα με δύο τρόπους που σχετίζονται με τη διάσπασή 
τους σε υδροξύλια (ΟH-) και πρωτόνια (H+). Τα υδροξύλια δρουν σαν δότες 
ηλεκτρονίων συνδεόμενα με άτομα μετάλλου και έτσι μεταβάλλουν την 
αγωγιμότητα με άμεσο τρόπο. Τα πρωτόνια ενώνονται με οξυγόνα της 
επιφανείας και δημιουργούν κενές θέσεις, οι οποίες μπορούν να διαχυθούν στο 
σώμα του οξειδίου και να δράσουν ως δότες ηλεκτρονίων όπως ήδη έχουμε 
περιγράψει. Ο δεύτερος μηχανισμός είναι αργός σε σχέση με τον πρώτο (2Η+ + 
Ο2- ↔ Η2Ο + 2e-). Έχει βρεθεί ότι αισθητήρες αερίων βασισμένοι σε οξείδια 
μετάλλων όπως: SnO2, In2O3  και ZnO εμφανίζουν απότομη μεταβολή της 
αγωγιμότητας όταν βρεθούν ξαφνικά από ξηρό περιβάλλον σε περιβάλλον 
αυξημένης υγρασίας ή αντίστροφα [46].  
 
Στον πρώτο μηχανισμό, παρατηρείται μια απότομη αύξηση της αγωγιμότητας, 
ακολουθούμενη από μια αργή εκθετικά μεταβαλλόμενη μείωση (Διάγραμμα 2.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 2.7: Σχετική μεταβολή της αντίστασης 
αισθητήρα SnO2 πάχους 100μm λόγω έκθεσης σε 
βηματική μεταβολή της υγρασίας (9 ως 32g/m3) για 
διάφορες θερμοκρασίες λειτουργίας 
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Επίσης παρατηρείται ότι μείωση του μεγέθους των κρυσταλλιτών  προκαλεί 
σχετική αδρανοποίηση του οξειδίου στις μεταβολές της υγρασίας, κάτι που 
οπωσδήποτε είναι θεμιτό, ενώ παράλληλα αυξάνει την ευαισθησία στην 
ανίχνευση αερίων [47]. Το αποτέλεσμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς κατά 
την πρώτη φάση (απότομη μεταβολή αγωγιμότητας) συμβαίνουν δύο 
ανταγωνιστικοί μηχανισμοί, δηλαδή η προσφορά ηλεκτρονίων από υδροξύλια 
προσροφημένου νερού και η ύπαρξη ήδη προσροφημένων ιόντων οξυγόνου που 
έχουν απογυμνώσει τις περιοχές αραίωσης. Δεν αποκλείεται το νερό που 
προσροφάτε να προκαλεί την αποβολή του ιονισμένου οξυγόνου που αφήνει 
πίσω του ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγιμότητας. Στην περίπτωση των μικρών 
κρυσταλλιτών η αραίωση είναι εντονότερη [47] και η πρόσβαση στις περιοχές 
αραίωσης ευχερέστερη από προσροφημένα οξυγόνα, άρα περισσότερα 
ηλεκτρόνια έχουν απομακρυνθεί από τη ζώνη αγωγιμότητας του οξειδίου. Για το 
λόγο αυτό, η αύξηση της αγωγιμότητας από την προσρόφηση ηλεκτρονίων από 
υδροξύλια δεν είναι δραματική.  
 
 
 
Η επίδραση της υγρασίας στην ευαισθησία του αισθητήρα για την ανίχνευση 
κάποιου αερίου δεν είναι η ίδια για όλα τα αέρια, π.χ. στην περίπτωση του CO, 
που προσροφάτε σε προσροφημένο οξυγόνο της επιφανείας, η ευαισθησία 
αυξάνει καθώς αυξάνει η υγρασία μέχρι ενός σημείου, από το οποίο και ύστερα η 
ευαισθησία φτάνει στον κόρο και μειώνεται [4]. Σε κάθε περίπτωση το φαινόμενο 
οφείλεται:  
 

1. Στην αύξηση του προσροφημένου οξυγόνου λόγω αύξησης της 
συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων από την προσρόφηση νερού, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, άρα υπάρχει δυνατότητα το οξυγόνο να 
δεσμεύσει επιπλέον ηλεκτρόνια και να προσδεθεί στην επιφάνεια και  

 
2. Στον κόρο, δηλαδή στον σημαντικό υποβιβασμό της αντίστασης εξαιτίας 

της επίδρασης του νερού αλλά και στην υψηλή χωρική κάλυψη της 
επιφάνειας από προσροφημένα υδροξύλια και πρωτόνια του νερού, ώστε 
να μειώνονται οι ενεργές θέσεις σύνδεσης. Το νερό επίσης αποτελεί 
σύνηθες προϊόν κατά την οξείδωση υδρογόνου και υδρογονανθράκων, 
άρα η παρουσία του σε μεγάλες ποσότητες μετατοπίζει την ισορροπία της 
αντίδρασης αναγωγής του επιφανειακού οξυγόνου στην πλευρά των 
αντιδρώντων, οδηγώντας σε μείωση της ευαισθησίας. 

 
 
 
 



Εναπόθεση υμενίων ZnO με την τεχνική Spray Pyrolysis  και έλεγχος της ευαισθησίας τους σε Όζον (Ο3) 
- ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μη στοιχειομετρικά πολυκρυσταλλικά οξείδια μετάλλων ως αισθητήρες αερίων 

Μ.Π.Σ – Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος 
   
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 
                                                                    

36 

 
2.1.6 Επίδραση καταλυτών στο μηχανισμό αίσθησης των οξειδίων  

μετάλλων 
 
Οι καταλύτες είναι ουσίες που αυξάνουν την ταχύτητα των αντιδράσεων χωρίς να 
περιέχονται στα προϊόντα αυτών. Όσον αφορά τους αισθητήρες αερίων, όπου ο 
μηχανισμός αίσθησης βασίζεται σε αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, οι καταλύτες 
αυξάνουν την ταχύτητά τους και πολλές φορές την επιλεκτικότητα των 
αισθητήρων. Συνήθως οι καταλύτες εναποτίθενται στο στρώμα του οξειδίου σε 
κοκκώδη μορφή, σχηματίζοντας νησίδες που δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, 
αλλά σχηματίζουν ανορθωτικές επαφές Schottky. Επιπλέον εισάγονται και ως 
προσμίξεις στο σώμα του οξειδίου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην επιφάνεια δρουν ως κέντρα οξείδωσης αλλά και προσρόφησης αναγωγικών 
αερίων. Δύο είναι οι μηχανισμοί με τους οποίους μεταβάλλουν την αγωγιμότητα 
του οξειδίου παρουσία των προς ανίχνευση αερίων: η μεταβολή του επιπέδου 
Fermi του ημιαγωγού και η διασπορά (spillover). 
 
Η διασπορά (γνωστή από την ετερογενή κατάλυση) βασίζεται στην προσρόφηση 
οξυγόνου και αναγωγικών αερίων στην επιφάνεια των κρυσταλλιτών (όπου 
βρίσκονται τα άτομα του καταλύτη), προωθώντας τις αντιδράσεις 
οξειδοαναγωγής (2.12) και (2.13) όπως π.χ. στην περίπτωση του Pd. Μέταλλα 
όπως Pt, Pd, Ni, Au, Vn χρησιμοποιούνται επίσης ως καταλύτες [48]. 
 

22
2 2   PdHPdH  (2.12) 

  eOHOPdH )ads( 22
2 24  (2.13) 

 
Πρέπει να τονιστεί ότι η ευαισθησία του αισθητήρα αυξάνει μόνο όταν η 
παρουσία του καταλύτη οδηγεί σε μερική οξείδωση των προσροφημένων αερίων 
και στην επακόλουθη διασπορά του υδρογόνου που προκύπτει στο σώμα ή την 
επιφάνεια του οξειδίου [26]. 
 
 

Σχήμα 2.6: Σχηματική αναπαράσταση της επίδρασης καταλύτη (π.χ 
Pd) στο μηχανισμό ανίχνευσης αερίων στην επιφάνεια SnO2 [50] 
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Η μεταβολή του επιπέδου Fermi του ημιαγωγού γίνεται με την εισαγωγή 
επιφανειακών καταστάσεων λόγω της μεταβολής του φράγματος δυναμικού στις  
περιοχές απογύμνωσης των κρυσταλλιτών. Η διάσπαση των αερίων στην 
επιφάνεια των νησίδων του καταλύτη ακολουθείται από ανταλλαγή ηλεκτρονίων 
μεταξύ καταλύτη και οξειδίου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 2.7: Στο διάγραμμα αναπαριστάται η ετερογενή κατάλυση ημιαγωγού σε 
ένα απλουστευμένο σύστημα κρυσταλλίτη (μπλε σφαίρα) - καταλύτη (π.χ. Au, 
Pd) (γκρι σφαίρα) πριν (Α) και μετά (Β) την έκθεσή του σε περιβάλλον 
αναγωγικού αερίου (π.χ. Η2). 

Α: Ο καταλύτης είναι πιο ηλεκτροαρνητικός από το οξυγόνο με 
αποτέλεσμα η περιοχή αραίωσης (κόκκινη περιοχή)  του κρυσταλλίτη να 
είναι πιο απογυμνωμένη (βαθειά) στην επαφή με τον καταλύτη, από ότι 
στον υπόλοιπο κρυσταλλίτη που έχει προσροφήσει οξυγόνο. 
Β: Μετά την έκθεση του σε Η2, τόσο το προσροφημένο οξυγόνο, όσο και 
ο καταλύτης θα αναχθούν και έτσι το σύστημα θα επιστρέψει στην 
αρχική του ηλεκτρική κατάσταση (αρνητικά φορτισμένο – μπλε περιοχή). 

Σχήμα 2.8: Ομοίως του σχήματος 2.7, αναπαριστάται η μεταβολή του 
επιπέδου Fermi του ημιαγωγού, στο απλουστευμένο σύστημα κρυσταλλίτη - 
καταλύτη.  

Α: Ο κρυσταλλίτης έχει προσροφήσει οξυγόνο από την ατμόσφαιρα 
δημιουργώντας μια περιοχή απογύμνωσης (κόκκινη περιοχή). Ο 
καταλύτης  είναι προτιμητέα περιοχή αντίδρασης με το Η2. Έτσι ο 
καταλύτης αντιδρώντας με το προσροφημένο οξυγόνο παράγει νερό. 
Β: Επομένως η περιοχή γύρω από τον καταλύτη ανάγεται  και κατ’ 
επέκταση μικραίνει το βάθος της ζώνης αραίωσης γύρω από αυτό.  
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Απαιτείται (όπως και στην περίπτωση της διασποράς) επαρκής διασπορά του 
καταλύτη στην επιφάνεια των κρυσταλλιτών ώστε να ελέγχεται επαρκώς η 
περιοχή απογύμνωσης, όχι όμως σε βαθμό τέτοιο ώστε τμήματα καταλύτη να 
έρχονται σε επαφή μεταξύ τους (Σχήμα 2.8). Και αυτό γιατί τότε η αγωγιμότητα 
του οξειδίου θα εξαρτάται και από το ρεύμα σήραγγος μεταξύ των τμημάτων του 
καταλύτη, τα οποίο δεν εξαρτάται από την προσρόφηση αερίων. Έτσι ο 
αισθητήρας γίνεται λιγότερο ευαίσθητος στην παρουσία των προς ανίχνευση 
αερίων (Σχήμα 2.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με την προσθήκη καταλυτών ο αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύσει αναγωγικά 
αέρια χωρίς προηγούμενη απορρόφηση οξειδωτικού αερίου, όπως οξυγόνου. 
Επίσης η ενεργότητα του καταλύτη εξαρτάται από την οξειδωτική του ικανότητα ή 
την ηλεκτραρνητικότητά του [49]. Οι καταλύτες τύπου προσμίξεων στο σώμα του 
οξειδίου λειτουργούν με παρόμοιο μηχανισμό που έχει σχέση με το έργο εξόδου 
του μετάλλου-καταλύτη [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 2.9: Η επαρκής κάλυψη (έως ένα όριο) των 
κρυσταλλιτών από άτομα καταλύτη προκαλεί καλύτερο έλεγχο 
των περιοχών απογύμνωσης, άρα και της αγωγιμότητας. 
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2.2  Επίδραση δομικών χαρακτηριστικών ημιαγώγιμων οξειδίων 

μετάλλων στην ανίχνευση αερίων 
 
Οι βασικές αρχές λειτουργίας των αισθητήρων αερίων όπως ήδη έχουμε 
αναφέρει στηρίζοντας στις αλλαγές της αγωγιμότητας τους (ή της αντίστασής 
τους) όταν βρίσκονται σε περιβάλλον αερίων.  Οι αλλαγές αυτές προκαλούνται 
από διάφορες διαδικασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα τόσο στην επιφάνεια όσο 
και στο υπόλοιπο τμήμα του ευαίσθητου υλικού (οξειδίου) [27,50-59].  Οι πιθανές 
διαδικασίες που μπορούν να ορίσουν τις ιδιότητες ανίχνευσης τους εμφανίζονται 
στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 2.8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Διαδικασίες επίδρασης της απόκρισης 

ανίχνευσης των αισθητήρων αερίων 

 
 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Διάχυση οξυγόνου στα όρια των 
κρυσταλλιτών 

Επιφανειακή διάχυση 
προσροφημένων στοιχείων του 

περιβάλλοντος αερίου 

 

Διάχυση αερίων στο πλέγμα των 
οξειδίων 

 

Αναγωγή / Οξείδωση 

 
 

Κατάλυση 

Κίνηση ηλεκτρονίων μεταξύ 
προσροφημένων στοιχείων του 
περιβάλλοντος αερίου και του 

κρυσταλλικού πλέγματος  
 
 

Χημικές αντιδράσεις 

Διάχυση προσροφημένου (ή 
ενδοπλεγματικού) οξυγόνου στους 

κρυστάλλους 
 

 

ΔΙΑΧΥΣΗ 

 

Προσρόφηση / Εκρόφηση   
 

Διάγραμμα 2.8: Διαδικασίες επίδρασης της 
απόκρισης ανίχνευσης των αισθητήρων αερίων. 
(Ανασχεδιασμένο από [60]). 
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Οι πιθανές συνέπειες αυτών των επιφανειακών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων των 
οξειδίων μετάλλων εμφανίζονται στο παρακάτω διάγραμμα 2.9. 

 
 
Η έρευνα επιβεβαίωσε πως όλες οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο 
διάγραμμα 2.10 συμπεριλαμβάνοντας την προσρόφηση/εκρόφηση, κατάλυση, 
αναγωγή/επανα-οξείδωση και τη διάχυση πως σχετίζονται με τους αισθητήρες 
αερίων και πως εξαρτώνται από τα δομικά χαρακτηριστικά των οξειδίων που 
χρησιμοποιούνται ως αισθητήρες αερίων.  Έτσι επιβεβαιώνεται ότι η ανίχνευση 
αερίων σχετίζεται επίσης με την ευαισθησία της δομής των υλικών (οξειδίων).  
Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του μηχανισμού ανίχνευσης αερίων και 
της εξάρτησης αυτών από ένα πλήθος παραγόντων, γίνεται ξεκάθαρο ότι πρέπει 
να υπολογίζουμε την επίδραση του μεγάλου πλήθους διαφορετικών δομικών 
χαρακτηριστικών του πλέγματος των οξειδίων μετάλλων στις ιδιότητες των 
αισθητήρων αερίων. 
 

 Διάγραμμα 2.9: Σχηματική απεικόνιση των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε 
πολυκρυσταλλικό οξείδιο μετάλλου κατά την ανίχνευση αερίων καθώς και των επιδράσεων 
τους στις ιδιότητες ανίχνευσης αερίων αυτών. (Ανασχεδιασμένο από [60]) 
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2.2.1 Ο ρόλος της μορφής των οξειδίων μετάλλων και των μεταλλικών 

επαφών στους αισθητήρες αερίων 
 
Στο σχήμα 1.1 (βλέπε κεφ.1, παρ.2) απεικονίζονται μερικές διαφορετικές μορφές 
αισθητήρων αερίων που συναντάμε, με τις ηλεκτρικές επαφές τους. 
 
Στην πρώτη μορφή (1.10a) έχουμε ένα δίσκο του υλικού ανίχνευσης 
(συμπιεσμένο ή και ασυμπίεστο) με τις μεταλλικές επαφές στα δύο άκρα του.  
Όπως αναφέρεται [61-62] η μορφή αυτή αισθητήρων έπαιξε σημαντικό ρόλο στη 
βασική μελέτη της μεταβολής της αγωγιμότητας του SnO2 σε διαφορετικές 
θερμοκρασίες.  Ενώ στη μελέτη της προσρόφησης υγρασίας και οξυγόνου 
εφαρμόστηκε μια διαφορετική ολοκλήρωση αισθητήρα με δύο ομόκεντρους 
κυλίνδρους τανταλίου που περιέχουν σκόνη SnO2 ανάμεσα τους (1.1b). 
 
Ωστόσο στους περισσότερους αισθητήρες αερίων συνήθως το ευαίσθητο υλικό 
βρίσκεται υπό τη μορφή υμενίου (λεπτού ή παχιού) εναποτεθειμένου πάνω σε 
κάποιο υπόστρωμα (1.1c, 1.1f) [63-67].  Έτσι, μεταλλικές επαφές μπορούν να 
κατασκευαστούν πάνω στο υπόστρωμα ολοκλήρωσης του αισθητήρα, είτε πριν 
την εναπόθεση του υμενίου ευαίσθητου υλικού (οξειδίου) (1.1g), είτε μετά από 
αυτό (1.1h). Κάτι τέτοιο παρέχει μεγάλη ευελιξία στην κατασκευή των 
αισθητήρων αερίων, διότι δεν είναι απαραίτητο τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται 
για τις ηλεκτρικές επαφές, τους να είναι συμβατά με το ευαίσθητο υλικό.  Επίσης, 
δεν εξαρτάται η ευαισθησία ανίχνευσης των αισθητήρων αερίων από τις 
διαστάσεις μήκους και πλάτους του υμενίου οξειδίου μετάλλου.  Και αυτό γιατί ο 
λόγος μήκους/πλάτους επηρεάζει μονάχα την επιφανειακή αγωγιμότητα των 
αισθητήρων. Στην περίπτωση όμως που μας ενδιαφέρει να έχουμε μικρή 
επιφανειακή αγωγιμότητα στον αισθητήρα χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές επαφές 
συγκεκριμένης μορφολογίας σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους (1.1e).  
Κατάλληλη  
 
εφαρμογή σε αισθητήρες αερίων τέτοιου είδους σχεδίασης ηλεκτρικών επαφών 
μπορεί να επιφέρει τιμές αντίστασης στον αισθητήρα που να επιτρέπει την 
περαιτέρω ηλεκτρονική ολοκλήρωση του [π.χ. αισθητήρες S.A.W.].  Παρόλα αυτά 
πραγματικές μετρήσεις ευαισθησίας ανίχνευσης ενός αισθητήρα αερίων σε 
συγκεκριμένο αέριο έδειξαν πως η απόκριση του αισθητήρα αυξήθηκε όταν οι 
ηλεκτρικές επαφές βρίσκονταν κάτω από το υμένιο (ευαίσθητου οξειδίου), 
έχοντας η ευαίσθητη περιοχή (οξείδιο μετάλλου) μέγιστο εμβαδόν, ενώ μειώθηκε 
με επαφές από πάνω μειώνοντας το εμβαδό της ευαίσθητης περιοχής [64-65]. 
 
Σημαντικό επίσης ρόλο στην ευαισθησία ανίχνευσης των αισθητήρων αερίων 
παίζει το είδος των μετάλλων (π.χ. Pt, Pd, Au) που χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή ηλεκτρικών επαφών.  Τα υλικά αυτά λειτουργούν ως καταλύτες με 
συγκεκριμένες καταλυτικές ιδιότητες ικανές να αυξήσουν την απόκριση 
ευαισθησίας των αισθητήρων [68-71].  Ιδιαίτερο ρόλο στη διαδικασία της 
κατάλυσης έχει η περιοχή διασποράς επαφής του μετάλλου της ηλεκτρικής  
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επαφής του αισθητήρα, στην ευαίσθητη περιοχή ανίχνευσης (υμένιο οξειδίου 
μετάλλου) όπως φαίνεται στο σχήμα 2.10.  Η περιοχή αυτή δεν είναι τίποτα άλλο 
από τη συντομογραφία περιγραφής της περιοχής διάχυσης των προσροφημένων 
στοιχείων από την ικανή ευαίσθητη περιοχή του υμενίου σε μία άλλη μη-ικανή να 
αλληλεπιδράσει με περιβάλλον αερίου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έτσι αν η απόσταση μεταξύ των μεταλλικών επαφών είναι συγκρίσιμη με το 
πλάτος της περιοχής που μόλις περιγράψαμε (spillover zone), όπως φαίνεται στο 
σχήμα 2.11, υπάρχει σημαντική επίδραση των διαστάσεων (μήκος – πλάτος) του 
ευαίσθητου υμενίου στην απόκριση ανίχνευσης του αισθητήρα.  Το πλάτος της 
περιοχής αυτής εξαρτάται από το είδος του μετάλλου της ηλεκτρικής επαφής και 
από το είδος του προς ανίχνευση αερίου (οξειδωτικού ή αναγωγικού). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 2.10: Απεικόνιση της περιοχής διασποράς των προσροφημένων στοιχείων 
από την ικανή ευαίσθητη περιοχή του υμενίου σε μία άλλη μη-ικανή να 
αλληλεπιδράσει με περιβάλλον αερίου [72]. 

Σχήμα 2.11: Ο ρόλος των διαστάσεων της ευαίσθητης περιοχής του υμενίου 
οξειδίου μετάλλου στην απόκριση ανίχνευσης [60]. 
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Η επίδραση των ηλεκτρικών επαφών στην απόκριση ανίχνευσης ενός αισθητήρα 
αερίων μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη με τη μείωση του μήκους της 
ευαίσθητης προς ανίχνευση αερίων περιοχής. Ειδικά, σε κάποιο συγκεκριμένο 
μήκος της ευαίσθητης περιοχής, η αντίσταση των μεταλλικών επαφών μπορεί να 
είναι ίση και μεγαλύτερη από την αντίσταση αυτής, όταν ο αισθητήρας εκτίθεται  
σε περιβάλλον αναγωγικών αερίων (π.χ. CO) και για ημιαγωγό n-τύπου. 
 
Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα, το φράγμα δυναμικού μεταξύ μετάλλου της 
ηλεκτρικής επαφής και της ευαίσθητης περιοχής μπορεί να συγκριθεί με το 
φράγμα δυναμικού μεταξύ των κρυσταλλιτών.  Στις περιπτώσεις αυτές, οι χημικές 
αντιδράσεις μεταξύ αερίου και της επιφάνειας ηλεκτρικών επαφών με το υμένιο 
οξειδίου μετάλλου, μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική αγωγιμότητα του 
αισθητήρα ακόμα και χωρίς την επίδραση της διασποράς περιοχής [73].  
 
 
Οι δύο παραπάνω επιδράσεις επιβεβαιώνονται με πειραματικά αποτελέσματα 
[27, 63, 73-77].  Συγκεκριμένα οι Laluze κ.α. [74] βρήκαν μεγάλες διαφορές στη 
λειτουργία αισθητήρων SnO2 με ηλεκτρικές επαφές κατασκευασμένες από 
διαφορετικά ευγενή μέταλλα.  Στο διάγραμμα 2.10  φαίνεται η ισχυρή αυτή 
εξάρτηση των διαφορετικών μετάλλων των ηλεκτρικών επαφών με τη μέγιστη 
απόκριση ευαισθησίας του αισθητήρα SnO2[78]. 
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Διάγραμμα 2.10: Απεικόνιση της ισχυρής εξάρτησης του είδους του 
μετάλλου που χρησιμοποιείται για ηλεκτρικές επαφές σε υμένιο SnO2 
εναποθετημένο με την τεχνική Spray Pyrolysis [78].  
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2.2.2 Επίδραση του πάχους των υμενίων οξειδίων μετάλλων στην 

ευαισθησία ανίχνευσης αερίων 
 
Υπάρχουν τρεις κύριες τεχνικές κατασκευής αισθητήρων αερίων (1) Κεραμικών – 
(Ceramics), (2) Παχέων Υμενίων – (Thick Films), (3) Λεπτών Υμενίων – (Thin 
Films) [51].   
 
Έτσι, αναλύοντας την επίδραση του πάχους στις ιδιότητες των αισθητήρων είναι 
αναγκαίο να αναφέρουμε πως στου κεραμικούς και παχέων υμενίων αισθητήρες, 
το μέγεθος των κρυσταλλιτών δεν εξαρτάται από το πάχος τους, αλλά 
διαμορφώνεται από τις συνθήκες και παραμέτρων θερμικής κατεργασίας τους.  
Ενώ, στους αισθητήρες λεπτών υμενίων ημιαγώγιμων οξειδίων μετάλλων το 
μέγεθος των κρυσταλλιτών ορίζεται απευθείας από το πάχος του 
εναποθετημένου υμενίου.   
 
Η επίδραση του πάχους αισθητήρων In2O3 κατασκευασμένων με την τεχνική 
Spray Pyrolysis στην απόκριση ανίχνευσης σε περιβάλλον όζοντος (Ο3) και 
αναγωγικών αερίων (Η2 και CO) παρουσιάζεται στο διάγραμμα 2.11 [79-81].   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όταν το πάχος των αισθητήρων αυξάνεται, μειώνεται η ευαισθησία αυτών σε 
όζον.  Πιστεύεται ότι η μείωση αυτή της ευαισθησίας μπορεί να οφείλεται στην 
αύξηση του μεγέθους των κρυσταλλιτών [80, 82] και στη μείωση της διάχυσης 
του όζοντος στο υμένιο, λόγω του ότι το όζον ως ισχυρό οξειδωτικό αέριο 
αλληλεπιδρά έντονα με την επιφάνεια του υμενίου χωρίς να διαχέεται αρκετά σε 
αυτό. Αντίθετα συμπεράσματα εξάγονται για τα αναγωγικά αέρια και κυρίως για 
το υδρογόνο (Η2) [Διάγραμμα 2.11 – καμπύλη 3], όπου παχύτερα υμένια In2O3 
έχουν καλύτερη απόκριση ανίχνευσης. 

Διάγραμμα 2.11: Απεικόνιση της εξάρτησης του πάχους του υμενίου 
In2O3 εναποθετημένου με την τεχνική Spray Pyrolysis (καμπύλη 1 και 
3) [καμπύλη 2 - τεχνική εναπόθεσης sputtering], στην ευαισθησία 
ανίχνευσης όζοντος (Ο3) και υδρογόνου (Η2), καμπύλες (1,2) και (3), 
αντίστοιχα.  [79-81].  
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Σημαντική επίσης είναι η επίδραση του πάχους στο χρόνο απόκρισης ανίχνευσης 
και ανάκτησης (recovery) των αισθητήρων σε περιβάλλον όζοντος και υδρογόνου 
[Διάγραμμα 2.12 και 2.13].  Όπου η σχέση πάχους – απόκρισης (ανίχνευσης και 
ανάκτησης) είναι ανάλογη.  Αύξηση του πάχους του υμενίου αντιστοιχεί σε 
αύξηση του χρόνου απόκρισης (η σχέση αυτή είναι πιο έντονη κυρίως στα 
οξειδωτικά αέρια). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 2.12: Απεικόνιση της επίδρασης του πάχους υμενίου SnO2 
εναποθετημένο με την τεχνική Spray Pyrolysis, στο χρόνο απόκρισης ανίχνευσης 
του σε περιβάλλον (1) CO (Toper= 340 0C) και (2) CH4 (Toper= 430 0C) [ 83].  
 

Διάγραμμα 2.13: Απεικόνιση της εξάρτησης του πάχους πορώδους υμενίου In2O3 
εναποθετημένου με την τεχνική Spray Pyrolysis (Tpyrr= 475 0C, στον χρόνο 
απόκρισης ανίχνευσης όζοντος (Ο3)  και με διαφορετικές συγκεντρώσεις υγρασίας. 
(1) Χρόνος ανάκτησης (recovery time),  (2) Χρόνος απόκρισης σε περιβάλλον 
υγρασίας 1 – 5%  και (3) Χρόνος απόκρισης σε περιβάλλον υγρασίας 40 – 50 %  
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2.2.3 Επίδραση του μεγέθους των κρυσταλλιτών των οξειδίων μετάλλων  

στην απόκριση ανίχνευσης αερίων  
 
 
Οι ηλεκτρο-φυσικές ιδιότητες των πολυκρυσταλλικών οξειδίων μετάλλων 
εξαρτώνται άμεσα από τη μικροδομή τους,  δηλαδή το μέγεθος των 
κρυσταλλιτών (grain size) [σχήμα 2.12] και των διαστάσεων (μήκος – πλάτος) 
των περιοχών εκείνων (“διαύλων”) – (“necks”) των κρυσταλλιτών που συνδέονται 
μετά τους γειτονικούς τους [σχήμα 2.13] [27, 47, 84-87].  Είναι δεδομένο πως το 
μέγεθος αυτών (κρυσταλλιτών και “διαύλων” )  είναι παράμετροι που επηρεάζουν 
την ευαισθησία ανίχνευσης των αισθητήρων αερίων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 2.12: Απεικόνιση της επίδρασης του μεγέθους των κρυσταλλιτών στην 
μεταβολή του φράγματος δυναμικού κατά μήκος ενός υμενίου οξειδίου μετάλλων [60]. 
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Η διάμετρος των κρυσταλλιτών (d) και το πλάτος των “διαύλων” των 
κρυσταλλιτών (Χ) σε ένα πολυκρυσταλλικό οξείδιο μετάλλων, σχετίζονται με το 
μήκος της ζώνης απογύμνωσης (LD):  
 




 2q
LD  (2.15) 

 
όπου, ε είναι η διηλεκτρική σταθερά, Κ η σταθερά Boltzmann, T η θερμοκρασία, 
q το φορτίο των φορέων αγωγιμότητας και Ν η συγκέντρωση των φορέων 
πλειοψηφίας. 
 

 
 
 

Σχήμα 2.13: Απεικόνιση του ρόλου των “διαύλων” στην αγωγιμότητα 
πολυκρυσταλλικών οξειδίων μετάλλων καθώς και της επίδρασης τους στο 
φράγμα δυναμικού τους. Ανασχεδιασμένο από [89]. 

 (i) 

(ii) 
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Είναι σαφές πως το πλάτος των “διαύλων” προσδιορίζει το ύψος του φράγματος 
δυναμικού για τους φορείς αγωγιμότητας (Περίπτωση (i) – Σχήμα 2.13), ενώ το 
μήκος τους ορίζει το πλάτος του φράγματος δυναμικού (Περίπτωση (ii) – Σχήμα 
2.13).  Έτσι, μια αύξηση του μήκους των “διαύλων” αυξάνει την συνάρτηση τους 
από την αγωγιμότητα των οξειδίων μετάλλων και κατ’ επέκταση την ευαισθησία 
ανίχνευσης αυτών.  Το μέγεθος των κρυσταλλιτών ορίζει το βάθος του 
φράγματος δυναμικού τους.  Επομένως η επίδραση της “μικροδομής” στην 
ευαισθησία ανίχνευσης των αισθητήρων αερίων μπορεί να συνοψιστεί στις εξής 
τρείς περιπτώσεις [86,88]. 
 
 

I. Για κρυσταλλίτες με πολύ μεγαλύτερη διάμετρο (d) από το πλάτος της 
ζώνης απογύμνωσης (Ls) τους, d>>2Ls, [ όπου  /VeL ss

2 ] και για 
μικρό πλάτος “διαύλων”, Χ, τότε η αγωγιμότητα των πολυκρυσταλλικών 
υμενίων ορίζεται από το φράγμα δυναμικού της επαφής Schottky (Vs) στα 
όρια των κρυσταλλιτών.  Η ευαισθησία ανίχνευσης των υμενίων στην 
περίπτωση αυτή εξαρτάται σχεδόν από τη διάμετρο του κρυσταλλίτη (d), 
(Περίπτωση (b) – Σχήμα 2.12). 

 
 

II. Στην περίπτωση όπου η διάμετρος των κρυσταλλιτών είναι σχεδόν ίση με 
το διπλάσιο του μήκους της ζώνης απογύμνωσης, d~2Ls, έχουμε 
επικάλυψη των καναλιών αγωγιμότητας στα πολυκρυσταλλικά υμένια, 
δηλαδή, οι επικαλυπτόμενες περιοχές συνορευόντων κρυσταλλιτών 
ταυτίζονται  με τους  “διαύλους” αυτών (Σχήμα 2.13).  Επομένως, αν το 
πλήθος “διαύλων” με μεγάλο μήκος είναι πολύ μεγαλύτερο από το 
αντίστοιχο πλήθος των επικαλυπτόμενων περιοχών συνορευόντων 
κρυσταλλιτών, η αγωγιμότητα των υμενίων επηρεάζεται ισχυρά από το 
είδος των “διαύλων” αυτών  και το μέγεθος της μεταβολής της 
αγωγιμότητας τους είναι αυτή που ορίζει κατ’ επέκταση την ευαισθησία 
ανίχνευσης των υμενίων. 

 
 

III. Αν η διάμετρος των κρυσταλλιτών είναι μικρότερη από το διπλάσιο του 
μήκους της ζώνης απογύμνωσης, d<2Ls, τότε κάθε κρυσταλλίτης 
συμμετέχει ενεργά στις μεταβολές της αγωγιμότητας του ευαίσθητου 
υμενίου οξειδίου μετάλλων και η κίνηση των ηλεκτρονίων στο υμένιο 
εξαρτάται από το φορτίο των προσροφημένων ατόμων του προς 
ανίχνευση αερίου (Περίπτωση (a) – Σχήμα 2.12). 

 
Ιδανική περίπτωση αποτελεί η περίπτωση που η διάμετρος των κρυσταλλιτών 
γίνει ίση με το διπλάσιο του μήκους της ζώνης απογύμνωσης, d=2Ls, τότε 
ολόκληρη η επιφάνεια των κρυσταλλιτών θα είναι ευαίσθητη περιοχή και ο 
αισθητήρας να έχει τη μέγιστη ευαισθησία [90]. 
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2.2.4 Επίδραση του πορώδους των υμενίων οξειδίων μετάλλων στην 

ευαισθησία ανίχνευσης αερίων 
 
 
Μέχρι στιγμής έχουμε αναλύσει πλήθος ιδιοτήτων των οξειδίων μετάλλων που 
συναντάμε στους αισθητήρες αερίων και επιδρούν στην ευαισθησία ανίχνευσής 
τους.  Έτσι το πορώδες του υμενίου οξειδίου μετάλλου είναι η ιδιότητα εκείνη 
ικανή να επιφέρει τη μέγιστη ευαισθησία ανίχνευσης, είτε αυξάνοντας την 
επιφανειακή αγωγιμότητα των αισθητήρων, είτε αυξάνοντας το φράγμα 
δυναμικού μεταξύ των κρυσταλλιτών (με μείωση του χώρου μεταξύ κρυσταλλιτών 
ή τη μείωση του πλάτους των “διαύλων”)  [84-86]. 
 
Επομένως, προκύπτει πως η απλούστερη μέθοδος για να επιτευχθεί η μέγιστη 
ευαισθησία ανίχνευσης των αισθητήρων αερίων είναι να αυξηθεί το πορώδες των 
υμενίων οξειδίων μετάλλων που χρησιμοποιούν [91-94].  Στην περίπτωση ενός 
συμπαγούς υμενίου, η αλληλεπίδραση με το υπό εξέταση αέριο λαμβάνει χώρα 
μόνο στις συγκεκριμένες διαστάσεις της επιφάνειάς του ευαίσθητου υμενίου.  
Ενώ στην περίπτωση πορώδους υμενίου, όπου ο λόγος επιφάνειας/όγκου είναι 
μεγαλύτερος, η περιοχή αλληλεπίδρασης του αισθητήρα με το αέριο δεν είναι 
μόνο η επιφάνεια του υμενίου και κατ’ επέκταση η ευαισθησία ανίχνευσης του 
αισθητήρα είναι μεγαλύτερη [27] (Σχήμα 2.14). 

Σχήμα 2.14: Απεικονίζει την επίδραση της ικανότητας διείσδυσης αερίων  σε πολυκρυσταλλικά 
υμένια οξειδίων μετάλλων με διαφορετική πυκνότητα (Α: πυκνά και Β: πορώδη), στην ευαισθησία 
ανίχνευσης τους. Ζο: Πάχος ζώνης απογύμνωσης, Ζg: Πάχος υμενίου, eVs: Κάμψη ενεργειακής ζώνης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  Το οξείδιο του ψευδαργύρου ZnO ως 
υλικό ανίχνευσης Όζοντος (Ο3) 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Μια σημαντική κατηγορία οξειδίων είναι αυτή του οξειδίου του ψευδαργύρου 
(ZnO), όπου κάθε κατιόν περιβάλλεται από τέσσερα άτομα οξυγόνου 
τοποθετημένα στις κορυφές ενός τετραέδρου και αντίστροφα, σε αντίθεση με τις 
άλλες κατηγορίες οξειδίων, όπου τα άτομα οξυγόνου βρίσκονται συνήθως στις 
κορυφές οκταέδρου σε σχέση μα τα άτομα του μετάλλου. Αυτή η τετραεδρική 
δομή προέρχεται κυρίως από την ομοιοπολικότητα των δεσμών που 
αναπτύσσονται μεταξύ του μετάλλου και του οξυγόνου (όπως συμβαίνει στην 
περίπτωση του SiO2) [98]. 
 
Από τα οξείδια των μετάλλων, το ZnO μελετήθηκε πρώτο ως αισθητήρας αερίων 
και ιδιαίτερα του υδρογόνου στη δεκαετία του ‘50, όταν κατά την έκθεση ενός 
κρυστάλλου ZnO, σε θερμοκρασία λειτουργίας 200οC και σε ρεύμα υδρογόνου, 
παρατηρήθηκε αύξηση της αγωγιμότητάς του [95,96]. Για διάφορους λόγους 
(κυρίως λόγω της αδυναμίας κατανόησης της ιδιαιτερότητας του μηχανισμού 
αίσθησης αερίων από το ZnO) στους αισθητήρες αερίων τύπου αντίστασης 
κυριάρχησε το SnO2 ως υλικό ανίχνευσης. Η ποικιλία των πιθανών εφαρμογών 
του ZnO σήμερα, διατηρεί το ενδιαφέρον των ερευνητών στο υλικό αυτό 30 
χρόνια μετά την πρώτη ένδειξη της ικανότητάς του ως υλικού αισθητήρων 
αερίων. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των ερευνητών για το ZnO 
ως υλικό ανίχνευσης αερίων το φέρνει στην δεύτερη θέση των οξειδίων μετάλλων 
σε εφαρμογές αισθητήρων αερίων [97]. 
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3.1  Δομικές ιδιότητες του ZnO 
 
Το ZnO είναι ημιαγωγός τύπου II-VI με ενδιαφέρουσες ιδιότητες, όπως φαίνεται 
στον παρακάτω πίνακα .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η κρυσταλλική του δομή είναι σπάνια για οξείδιο μετάλλου. Άλλες ενώσεις που 
υιοθετούν την δομή του ZnO είναι τα SiC, AlN, CiSe, BN, GaN, C(αδάμας). 
Συγκεκριμένα, παρουσιάζει δύο τύπους κρυσταλλικής δομής:  

A. την τετραεδρικού τύπου εξαγωνική δομή του ορυκτού βουρτσίτη (Σχήμα 
3.1) με παραμέτρους a = 3,250 Ǻ και c = 5,207 Ǻ, που προκύπτει από την 
εξαγωνική μεγίστης πυκνότητας (Σχήμα 3.2) διάταξη ανιόντων με 
πλήρωση των διαθέσιμων ενδοπλεγματικών κενών από κατιόντα και είναι 
η σταθερή του φάση στους 300Κ και  

 
B. την επίσης τετραεδρικού τύπου κυβική δομή του ορυκτού σφαλερίτης 

(Σχήμα 3.3) με παράμετρο a = 4,28 Ǻ, που προκύπτει από δυο κυβικές 
εδροκεντρωμένες διατάξεις (μια των ανιόντων και μια των κατιόντων) που 

Πίνακας 3.1: Τυπικές ιδιότητες του ZnO στην εξαγωνική δομή βουρτσίτη [101] 
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επικαλύπτονται μερικά. Στη δομή τύπου βουρτσίτη το κατιόν του 
ψευδαργύρου περιβάλλεται από τέσσερα ανιόντα οξυγόνου τοποθετημένα 
στα άκρα ενός ελαφρά παραμορφωμένου τετραέδρου (ελάχιστες 
αποστάσεις Zn-O 1,992 Ǻ και 1,973 Ǻ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήμα 3.2. : Ορισμός παραμέτρων πλέγματος 
εξαγωνικής δομής μέγιστης πυκνότητας(HCP) [100]. 

Σχήμα 3.1 : Κρυσταλλική δομή του ZnO τύπου 
βουρτσίτη (σταθερή στους 300Κ) [99]. 
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3.2  Χρήσεις του ZnO 
 

I. Το ZnO έχει πολυάριθμες χρήσεις που βασίζονται στις σπάνιες ιδιότητές 
του. Λόγω του μεγάλου ενεργειακού χάσματός του, έχει χρησιμοποιηθεί σε 
στοιχεία υψηλής ισχύος (varistor), καθώς και είναι σχεδόν διαφανές στο 
οπτικό φάσμα (όπως και τα ανταγωνιστικά In2O3 και SnO2), σε διαφανή 
ηλεκτρονικά ισχύος. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα μεταβολής του εύρους 
του ενεργειακού χάσματος μέσω προσμίξεων, όπως π.χ. με την εισαγωγή 
Cd σε πλεγματικές θέσεις του Zn το διάκενο μπορεί να μειωθεί στα 3 eV 
περίπου, ενώ με την εισαγωγή Mg μπορεί να αυξηθεί στα 4 eV [98,100]. 

 
II. Εμφανίζει έντονα το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο με αποτέλεσμα να 

χρησιμοποιείται σε αισθητήρες επίπεδων ακουστικών κυμάτων (Surface 
Acoustic Wave, SAW) [101,102]. Η ιδιότητα της υψηλής διαπερατότητας 
στο ορατό φάσμα έχει βρει εφαρμογή σε διαφανή ηλεκτρόδια σε επίπεδες 
οθόνες πεδίου (Field Effect Displays, FED) και φωτοβολταϊκά στοιχεία 
[103].  

 
 

III. Τα τελευταία χρόνια, λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για εύκολη 
υλοποίηση ημιαγώγιμων διατάξεων εκπομπής φωτός (Light Emitting 
Diodes, LED)  και διόδων laser (Laser Diodes,LD) πράσινου, ιώδους ή 
υπεριώδους φωτός βασισμένων στο GaN, έχει βρεθεί ότι το ZnO μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα, καθώς εμφανίζει εκπληκτική ομοιότητα 
στην κρυσταλλική δομή (απόκλιση 2,2%) με το GaN, ιδιαίτερα σε μορφή 
λεπτών υμενίων σε διάφορες εφαρμογές [104,105]. 

 
 

IV. Η εύκολη διαθεσιμότητα κρυστάλλων ZnO και η ιδιαίτερα μεγάλη ενέργεια 
σύνδεσης ζευγών ηλεκτρονίων – οπών (60 meV σε σχέση με τα 25 meV 
του GaN, που μεταφράζεται σε πιο ισχυρές πηγές φωτός και σταθερότητα 
στις διάφορες συνθήκες λειτουργίας [96]) είναι βασικοί λόγοι για τους 
οποίους το ZnO μπορεί να υποκαταστήσει το GaN [103,106].  

 
 

V. Χρησιμοποιείται στην κεραμική ως λευκή βαφή και γενικά στη βαφική, ως 
ενεργοποιητής στη βιομηχανία συνθετικού καουτσούκ (rubber).  

 
VI. Ως επικάλυψη σε φωτοαγώγιμες επιφάνειες σε φωτοτυπικά μηχανήματα 

και ως αντισηπτικό σε περιπτώσεις εγκαυμάτων.  
 

VII. Επίσης, επειδή απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία, χρησιμοποιείται 
στην βιομηχανία καλλυντικών, όπως σε αντηλιακά σκευάσματα. 
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3.3  Σύντομη αναφορά στο Όζον 
 
 
3.3.1  Τι είναι το Όζον (Ο3) ; 

    
 
Το όζον είναι ένα “γαλαζωπό” αέριο, με βαριά μυρωδιά (εξ’ ου και το όνομά του 
από το ρήμα όζω), που απαντάται στη φύση και αποτελείται από άτομα 
οξυγόνου.  Πιο συγκεκριμένα το όζον είναι μια αλλοτροπική μορφή του οξυγόνου. 
Η χημική δομή του παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.6. Κάθε μορφή συντονισμού 
αποτελείται από έναν απλό δεσμό και έναν διπλό δεσμό. Ο απλός δεσμός είναι 
ανάλογος με ένα υπεροξειδικό δεσμό, ο οποίος είναι ασθενής και οδηγεί στο 
σχηματισμό ριζών υδροξυλίου. Ο διπλός δεσμός είναι ανάλογος με το μοριακό 
οξυγόνο (Ο

2
), το οποίο είναι έντονα συνδεδεμένο και μη δραστικό. 

 

       
        
Σχήμα 3.4 

                  
 

 

Σχήμα 3.6: Δομές συντονισμού του όζοντος. 
 
 
Η εναλλαγή μεταξύ των δύο δομών συντονισμού είναι τόσο γρήγορη που η δομή 
του όζοντος που παρατηρούμε είναι ένα μίγμα των δύο δομών συντονισμού 
(Σχήμα 3.7).  

 
 

Σχήμα 3.7: Δομή όζοντος που παρατηρούμε. 
 

Σχήμα 3.5 
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Πρόκειται για μία ιδιαίτερη δραστική μορφή οξυγόνου με κεκαμμένη μοριακή 
γεωμετρία, όπως μπορούμε να προβλέψουμε από τις δομές συντονισμού.  
Εξαιτίας του “χαλαρού” δεσμού μεταξύ τον ατόμων του το όζον αποτελεί πολύ 
ισχυρό οξειδωτικό. Είναι  ιδιαίτερα δραστικό αέριο, 100 φορές πιο δηλητηριώδες 
από το μονοξείδιο του άνθρακα, με αποτέλεσμα, όταν βρίσκεται στην επιφάνεια 
της Γης, σαν προϊόν της φωτοχημικής ρύπανσης, να επιδρά στον άνθρωπο με το 
χαρακτηριστικό τσούξιμο των ματιών και την προσβολή των αναπνευστικών 
οργάνων. 
 
 
3.3.2  Φυσικές και Χημικές  ιδιότητες του Όζοντος 
 
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται σημαντικές ιδιότητες του όζοντος [107]. 
 

Πίνακας 3.2. Φυσικές και Χημικές  του όζοντος 
 

Μοριακό βάρος  47.9982 g/gmol  

Χρώμα  αέριο : μπλε  

                                                       διαλυμένο στο νερό :  

                                                           μοβ σε συγκέντρωση > 20 ppm  

Σημείο βρασμού (760 mm Hg)  -111.9 ± 0.3 Co  

Σημείο τήξης  -192.7 ± 0.2 Co   

Κρίσιμη θερμοκρασία  -12.1 ± 0.1 Co   

 

Κρίσιμη πίεση  54.6 atm  

Κρίσιμος όγκος  147.1 cc/mol  

Κρίσιμη πυκνότητα  0.437 g/cc  

Πυκνότητα αερίου  

(0 Co , 760 mm Ηg)  

2.144 g/l  

Πυκνότητα υγρού  1.358 g/cc (-112 Co )  

                                                                       1.571 g/cc (-183 Co )  

                                                                          1.614 g/cc (-195.4 Co )  
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Θερμοκρασία τριπλού σημείου  -192.5 Co  

Πίεση τριπλού σημείου  1.14 bar  

Διαλυτότητα στο νερό στους 0 Co  

 

0.64  

Στιγμιαία διπολική ροπή  0.55 Debye  

Ιξώδες υγρού  4.14 ± 0.05 cp (-195.6 Co )  

                                                                       1.57 ± 0.02 cp (-183.0 Co )  

Επιφανειακή τάση    43.8 ± 0.1 dyne/cm (-195 Co )  

                                                                           38.1 ± 0.2 dyne/cm (-182.7 Co )  

                                                                           38.4 ± 0.7 dyne/cm (-183.0 Co )  

Ηλεκτροχημικό δυναμικό         2.08 V (υδροξυλικές ρίζες 2.80)  

Θερμοχωρητικότητα υγρού          0.45 cal/g Co   (-183 έως -145 Co )  

Θερμοχωρητικότητα αερίου  7.95 cal/gmol Co  (-173 Co )  

                                                            9.10 cal/gmol Co  (0 Co )  

                                                              9.37 cal/gmol Co  (25 Co )  

                                                              10.44 cal/gmol Co  (127 Co )  

Θερμότητα εξατμίσεως  75.6 cal/g (-112 Co )  

Θερμότητα σχηματισμού  -34.4 kcal/mol (25 Co )  

Μήκη κύματος για μέγιστη 
απορρόφηση στο ορατό φάσμα  

5600-6200 Α  

Μήκη κύματος για μέγιστη 
απορρόφηση στο υπεριώδες φάσμα  

2400-2800 Α  

Συντελεστής θερμικής διαστολής για 
το υγρό όζον  

1.62 (-195.6 Co )  

                                                                  1.58 (-183.0 Co ) 

                                                                  1.47 (-148.0 Co ) 
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                                                                  1.41 (-123.0 Co ) 

                                                                  1.35 (-112.0 Co ) 

Θερμική αγωγιμότητα του υγρού 
όζοντος  

     5.21 cal/sec cm Co  10 4 (-195.8 Co )  

                                                                       5.31 cal/sec cm Co  10 4 (-183.0 Co )  

                                                                       5.42 cal/sec cm Co  10 4 (-165.0 Co )  

                                                                        5.52 cal/sec cm Co  10 4 (-128.0 Co )  

Τυπικός χρόνος ημίσειας 
ζωής αέριου όζοντος  

~3 μήνες (-50 Co )  

                                                                 ~18 ημέρες (-35 Co )  

                                                                ~8 ημέρες (-25 Co )  

                                                              ~3 ημέρες (20 Co )  

                                                                ~1.5 ώρες (120 Co )  

                                                              ~1.5 sec (250 Co )  

Τυπικός χρόνος ημίσειας 
ζωής όζοντος διαλυμένου σε 

νερό (pH=7)  

 ~30 λεπτά (15 Co )  

                                                               ~20 λεπτά (20 Co )  

                                                               ~15 λεπτά (25 Co )  

                                                               ~12 λεπτά (30 Co )  

                                                             ~8 λεπτά (35 Co )  
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3.3.3  Το όζον “ασπίδα προστασίας” ή ρύπος; 
 
Μολονότι το όζον απαντάται σε κατώτερα στρώματα (0 έως 5 km) και είναι 
συστατικό του φωτοχημικού νέφους, αποτελεί και κύριο συστατικό της 
στρατόσφαιρας που εκτείνεται σε ύψος 20 έως 50 km. πάνω από την επιφάνεια 
της Γης. Το όζον της στρατόσφαιρας απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία του 
ηλίου μεταξύ 200 – 300 nm. παίζοντας σημαντικό ρόλο για τη ζωή. Αξίζει σε αυτό 
το σημείο να υπογραμμίσουμε  την πολύτιμη ασπίδα προστασίας, που παρέχει 
το όζον των ανώτερων ατμοσφαιρικών στρωμάτων, στη γη από την 
καταστρεπτική και επιβλαβή για κάθε ζώντα οργανισμό υπεριώδη ακτινοβολία 
του ήλιου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Σχήμα 3.8: Μηχανισμοί παραγωγής όζοντος στην στρατόσφαιρα (a) και την 
τροπόσφαιρα (b) 

(a) 

(b) 
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Στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας (τροπόσφαιρα) σχηματίζεται ως 
αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων μεταξύ του οξυγόνου, πτητικών 
οργανικώνενώσεων (VOCs) και οξειδίων του αζώτου (NOx) με την βοήθεια της 
ηλιακής ακτινοβολίας. Πηγές εκπομπής πρόδρομων ουσιών του όζοντος  είναι 
όλες οι σύγχρονες ρυπογόνες ανθρώπινες δραστηριότητες π.χ. καύση 
γαιανθράκων από εργοστάσια, οχήματα κ.α. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3.9: Μηχανισμός καταστροφής όζοντος στην τροπόσφαιρα 
λόγω των πτητικών ενώσεων (VOCs) και οξειδίων του αζώτου (NOx) 
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3.3.4  Επιπτώσεις του Όζοντος  
 
Χαμηλές συγκεντρώσεις όζοντος έχουν καταστρεπτικό αποτέλεσμα σε: 
  

I. υφάσματα  
II. οργανικές βαφές,  

III. μέταλλα,  
IV. πλαστικά  
V. χρώματα και 

VI. προκαλεί χαρακτηριστική διάρρηξη σε ελαστικά το οποίο καλείται 
“weathering”.  

 
Λίγες ωστόσο ουσίες είναι ανθεκτικές στην οξειδωτική του δράση 
συμπεριλαμβανόμενων του γυαλιού και ορισμένων ανοξείδωτων χαλύβων.  
 
 
Η ισχυρή τοξικότητα του για τον άνθρωπο έχει αναγνωριστεί και λεπτομερώς 
καταγραφεί εδώ και καιρό. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω το όζον είναι 
ερεθιστικό:  
 

I. για τις οφθαλμικές μεμβράνες,  
II. την αναπνευστική οδό (σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει 

ακόμα και πνευμονικό οίδημα.)  
III. Ακόμα και σε επίπεδα της τάξης του 1 ppm μπορεί με παρατεταμένη 

περίοδο έκθεσης να οδηγήσει σε πρόωρη γήρανση.  
 
 
 

 Το συνιστώμενο ανώτατο όριο έκθεσης είναι 0.08 ppm 
υπολογιζόμενο ως η μέση συγκέντρωση σε οκτάωρη βάση. 

 
 Ενώ υπάρχει και το όριο των 0.3 ppm υπολογιζόμενο ως η μέση 

συγκέντρωση σε δεκαπεντάλεπτη βάση. 
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3.4  Τρόποι παρασκευής υμενίων ZnO ως αισθητήρες όζοντος 
 
 
Συνήθως οι αισθητήρες αερίων, μεταξύ αυτών και οι αισθητήρες όζοντος,  
παρασκευάζονται με πολλές τεχνικές εναπόθεσης, οι οποίες με βάση τα 
επιμέρους χαρακτηριστικά τους διαχωρίσουμε σε δύο βασικές κατηγορίες:  
 

A. Εναπόθεση Χημικού Ατμού - Chemical Vapor Deposition (CVD) και  
 
B. Εναπόθεση Φυσικού Ατμού - Physical Vapor Deposition (PVD), σε μορφή 

επίπεδων λεπτών ή παχέων υμένιων (thin - thick films), νανο-σφαιριδίων 
ή νανο-συρμάτων, όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1 – Σχήμα 1.1. 

 
Έχει καθιερωθεί ως λεπτά υμένια (thin films) να χαρακτηρίζονται 
πολυκρυσταλλικές κυρίως εναποθέσεις με πάχος μέχρι 1 μm, το οποίο να 
διαχωρίζει τα λεπτά από τα παχιά υμένια. Επειδή γίνεται αναφορά σε 
πολυκρυσταλλικές εναποθέσεις με κρυσταλλίτες (grains) και συσσωματώματα 
κρυσταλλιτών, τα λεπτά υμένια συνήθως περιέχουν μικρό αριθμό επιπέδων 
κρυσταλλιτών. Ωστόσο, βασικό τους χαρακτηριστικό που τα διαχωρίζει από τα 
παχιά υμένια είναι η αγωγιμότητα που εμφανίζουν και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
στη γεωμετρία της επιφάνειάς τους. Και στις δυο κατηγορίες υμενίων οξειδίων 
μετάλλων η αγωγιμότητα του κυρίως σώματος (bulk conductivity) καθορίζεται 
από την αντίσταση εντός των συσσωμάτων (ενδοκρυσταλλική) και την αντίσταση 
στα όριά τους (boundary conductivity). Γεωμετρικοί παράγοντες, όπως το 
μέγεθος των συσσωμάτων και η μεταξύ τους απόσταση επηρεάζουν σε μεγάλο 
βαθμό την αγωγιμότητα, καθώς και τις επιδόσεις των υμενίων (films) ως 
αισθητήρες αερίων. 
Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες, έχει δειχθεί ότι η ειδική 
αντίσταση στα παχιά και στα λεπτά υμένια δίνεται από τους τύπους (3.1) και (3.2) 
αντίστοιχα [108]. 
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όπου ρf η ειδική αντίσταση του λεπτού υμενίου, ρo η ειδική αντίσταση του 
σώματος (bulk) και Κ το ανηγμένο πάχος (Κ = το πάχος του υμενίου/η μέση 
ελεύθερη διαδρομή των φορέων φορτίου στο σώμα του υλικού). Από τις 
παραπάνω εξισώσεις προκύπτει ότι το πάχος του υμενίου επηρεάζει 
περισσότερο την ειδική αντίσταση των λεπτών, παρά των παχέων υμενίων. 
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3.4.1  Εναπόθεση Φυσικού Ατμού - Physical Vapor Deposition (PVD) 
 
Κατά την τεχνική αυτή εναπόθεσης δημιουργείται ατμός του προς εναπόθεση 
υλικού, που στην συνέχεια μεταφέρεται και συμπυκνώνεται πάνω στο 
υπόστρωμα. Κατά την μεταφορά και την συμπύκνωση του ατμού δεν συμβαίνει 
καμιά χημική αντίδραση, δηλαδή το προς εναπόθεση υλικό απλά αλλάζει φάση. 
Τέτοιες μέθοδοι είναι η εξάχνωση (evaporation) και  αποφλοίωση (sputtering) 
[109-113] με τις διάφορες παραλλαγές τους. 
 
 
 
3.4.1.1   Εξάχνωση με χρήση ηλεκτρικών αντιστάσεων 

(Thermal Evaporation ) 

 
Η εξάχνωση με χρήση ηλεκτρικών αντιστάσεων ήταν χρονικά η πρώτη μέθοδος, 
που χρησιμοποιήθηκε για την εναπόθεση λεπτών υμενίων. Η εξάχνωση γίνεται 
μέσω ειδικών βάσεων όπου τοποθετείται το προς εξάχνωση μέταλλο (σχήμα 
3.10β). Η πηγή είναι φτιαγμένη από μέταλλα με υψηλό σημείο τήξης, όπως 
Μολυβδαίνιο (Μο), Βολφράμιο (W), Ταντάλιο (Τα). Η βάση θα πρέπει να πληρεί 
μια σειρά προϋποθέσεων, όπως χημική αδράνεια ( ως προς το μέταλλο 
εναπόθεσης) και μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι βάσεις που 
χρησιμοποιούνται ταξινομούνται σε α) σπείρες (coils) και β) βάρκες (boats).                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στις βάσεις τύπου σπείρας το προς εξάχνωση υλικό ( το οποίο βρίσκεται σε 
μορφή σύρματος και όχι σε μορφή ρινισμάτων ή σκόνης ) περιτυλίγεται 
ομοιόμορφα στις σπείρες της αντίστασης. Ηλεκτρικό ρεύμα περνά από τις 
σπείρες της αντίστασης, θερμαίνει το υλικό το οποίο και εξαχνώνεται. Οι βάσεις 
τύπου σπείρας δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε υψηλή ισχύ περιορίζοντας τη 
χρήση τους σε παραδοσιακά μέταλλα με σχετικά χαμηλό σημείο τήξης. 

Σχήμα 3.10: Οι συνηθέστερες βάσεις για εξάχνωση, (α) βάση τύπου σπείρας 
και (β) πβάση τύπου βάρκας. 

(β) (α) 
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Σχήμα 3.11: Σχηματική διάταξη ενός εξαχνωτή με χρήση 
ηλεκτρικών αντιστάσεων. 

Χρησιμοποιούνται κυρίως για εναπόθεση Al και λιγότερο για εναπόθεση ευγενών 
μετάλλων ( Au, Ag, Cu ) και ψευδαργύρου (Zn). Η χρήση βάσεων τύπου σπείρας 
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στο ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας. Πρέπει στην 
κρίσιμη θερμοκρασία η αύξηση της θερμοκρασίας να είναι τόσο απότομη ώστε το 
υλικό να περάσει κατευθείαν από την στερεά στην αέρια φάση καθώς αν 
υγροποιηθεί χάνεται ( δεν συγκρατείται από την σπείρα ).  
 
Οι βάρκες είναι οι συνηθέστερες βάσεις για εξάχνωση. Οι βάρκες 
κατασκευάζονται από πυρίμαχα μέταλλα. Συνήθως έχουν την μορφή ελασμάτων 
με μια κοιλότητα στη μέση όπου τοποθετείται το υλικό. Το ηλεκτρικό ρεύμα 
περνά από την βάρκα και θερμαίνει το υλικό οπότε προκαλείται εξάχνωση. 
 
Καθώς η βάρκα είναι η βάση θα πρέπει να αντέχει σε θερμοκρασίες πολύ 
μεγαλύτερες από το σημείο τήξης του υλικού προς εναπόθεση ( δηλ. το σημείο 
τήξης του υλικού από το οποίο είναι φτιαγμένη η βάρκα να είναι υψηλότερο από 
το αντίστοιχο του εναποτιθέμενου υλικού ). Η θερμοκρασία τήξης της βάρκας 
είναι ο κυρίως παράγοντας που περιορίζει τη λειτουργία της. 
 
Εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας της βάρκας ευνοείται η διάχυση και πιθανόν η 
χημική αντίδραση του υλικού προς εξάχνωση με το υλικό της βάρκας, με 
αποτέλεσμα την κραματοποιήση της βάρκας. Αυτός είναι και ο λόγος λέπτυνση 
και του ψαθυρού χαρακτήρα που αποκτά η βάρκα και οδηγείται στην αστοχία. 
 
Για να αποφύγουμε την κραματοποιήση πρέπει να επιλέγουμε κάθε φορά τα 
υλικά της βάρκας και τα υλικά προς εξάχνωση να έχουν πολύ μικρό βαθμό 
διαλυτότητας. Επίσης η τοποθέτηση παχύτερων βαρκών ( 0,5-1μm ) μπορεί να 
μεγαλώσει το χρόνο ζωής τους καθώς καθυστερεί την λέπτυνση και την τελική 
καταστροφή της βάρκας.  
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3.4.1.2   Αποφλοίωση Συνεχούς Ρεύματος - DC Sputtering 
 
 
Όταν η επιφάνεια ενός στερεού βομβαρδίζεται με ενεργητικά σωματίδια ( πχ. 
επιταχυνόμενα ιόντα ) τότε τα άτομα της επιφάνειας του στερεού αποσπώνται 
από την επιφάνεια λόγω των κρούσεων μεταξύ προσπίπτον ιόντων και 
επιφανειακών ατόμων, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.12. Το φαινόμενο ονομάζεται 
διεθνώς με τον όρο: “back-sputtering” ή απλά “sputtering”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η τεχνική “DC sputtering” είναι μια από τις απλούστερες τεχνικές που στηρίζονται 
στο φαινόμενο sputtering. Ο περιορισμός που τίθεται για την τεχνική αυτή είναι 
ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αγώγιμοι στόχοι. Η μόνη δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθεί ένας μονωτικός στόχος με την εφαρμογή μιας dc τάσης στο 
στόχο είναι να χρησιμοποιήσουμε διάταξη “dc magnetron sputtering”. 
 
Το σχήμα 3.13 δείχνει σχηματικά το διάγραμμα ενός dc συστήματος sputtering. Ο 
στόχος σχήματος δίσκου, αποτελεί το υλικό το οποίο πρόκειται να εναποτεθεί και 
συνδέεται με πηγή dc με ισχύ ικανή να τροφοδοτήσει τον στόχο με αρκετές 
χιλιάδες volts (kV). Ανάλογα με το είδος του υμενίου που επιθυμείται να 
αναπτυχθεί τα υποστρώματα μπορεί να ψύχονται με νερό ή να θερμαίνονται σε 
συγκρίσιμες θερμοκρασίες. Ηλεκτρικά τα υποστρώματα μπορούν να είναι 
γειωμένα, θετικά πολωμένα ή στον αέρα χωρίς ηλεκτρική γείωση. Εφόσον ο 
θάλαμος εναπόθεσης βρίσκεται σε ικανοποιητικό κενό εισάγεται το αέριο που θα 
προκαλέσει το φαινόμενο sputtering, συνήθως Ar, μια αρνητική τάση εφαρμόζεται 
στον στόχο για την έναυση του πλάσματος. Τα θετικά ιόντα του πλάσματος 
βομβαρδίζουν την επιφάνεια του στόχου και εξάγουν κυρίως ουδέτερα άτομα του 
υλικού στόχου τα οποία συμπυκνώνονται πάνω στο υπόστρωμα και σχηματίζουν 
το υμένιο. 
 
 

Σχήμα 3.12: Διαδικασία sputtering 
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Σχήμα 3.13: Σχηματικό διάγραμμα ενός DC Sputtering [114]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όταν εφαρμόζεται στο στόχο μια dc ισχύς, ένα πολύ μικρό ρεύμα ρέει αρχικά 
μέσα στο σύστημα (ανόδου-καθόδου) λόγω του περιορισμένου αριθμού φορέων 
φορτίου του συστήματος. Καθώς η εφαρμοζόμενη τάση στο στόχο αυξάνεται όλο 
και περισσότεροι φορείς φορτίου δημιουργούνται τόσο από δευτερογενή 
ηλεκτρόνια τα οποία εκπέμπονται από το στόχο όσο και από τον επιπρόσθετο 
ιονισμό που προκαλείται από τις κρούσεις. Σαν αποτέλεσμα το ρεύμα αυξάνεται. 
Αυτή είναι η εκκίνηση ενός φαινόμενου χιονοστιβάδας που οδηγεί σε μια σταθερή 
κατάσταση όπου ο αριθμός των ηλεκτρονίων και των ιόντων που παράγονται 
είναι ο ίδιος και το πλάσμα γίνεται αυτοσυντηρούμενο. Στην συνέχεια η 
ακτινοβολία του πλάσματος γίνεται ορατή και συνοδεύεται από μια ταυτόχρονη 
απότομη αύξηση του ρεύματος και ταυτόχρονη πτώση της τάσης. Στο στάδιο 
αυτό πραγματοποιείται η διαδικασία sputtering του στόχου. 
 
Οι τυπικές dc τάσεις που εφαρμόζονται στην κάθοδο είναι από 50-500V. Μια 
αυτοσυντηρούμενη εκκένωση ή πλάσμα επιτυγχάνεται μόνο όταν η τάση είναι 
αρκετά υψηλή για να επιταχύνει τα ιόντα να προσκρούσουν πάνω στην 
επιφάνεια του στόχου και να παραχθούν τα δευτερογενή ηλεκτρόνια έτσι ώστε το 
κάθε ένα από αυτά να παράγει ικανοποιητικό αριθμό νέων ιόντων και με την 
σειρά τους αυτά να παράγουν νέα ηλεκτρόνια από την επιφάνεια του στόχου. Ο 
ιονισμός στο χώρο του πλάσματος δηλαδή ο αριθμός των παραγόμενων ιόντων 
και επομένως ο ρυθμός sputtering μπορεί να αυξηθεί με την αύξηση της τάσης 
εκκένωσης. Ένας άλλος τρόπος για την αύξηση του ρεύματος, δηλαδή του 
ρυθμού sputtering, σε μια δεδομένη τάση είναι η αύξηση της πίεσης. Η 
κατάλληλη απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων ανόδου-καθόδου παρέχει μια 
αρκετά μεγάλη περιοχή όπου τα δευτερογενή ηλεκτρόνια υποβάλλονται δε 
συγκρούσεις ιονισμού πριν αυτά φτάσουν στην άνοδο. 
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 Όπως προκύπτει από τα παραπάνω οι παράμετροι που παίζουν βασικό ρόλο 
στην διαδικασία του dc sputtering είναι η τάση πόλωσης του στόχου, η πίεση του 
αέριου που προκαλεί sputtering στο θάλαμο και η απόσταση μεταξύ των 
ηλεκτροδίων (ανόδου-καθόδου). 
 
Παραλλαγή της τεχνικής γίνεται με χρήση ισχυρών μαγνητικών πεδίων από 
μόνιμους μαγνήτες με σκοπό στην διατήρηση των ιόντων μακριά από τα 
τοιχώματα) και της αύξησης της ομοιομορφίας του στρώματος που παράγεται 
(DC Magnetron Sputtering). Το μαγνητικό πεδίο εμποδίζει τα ιόντα μεγάλης 
ταχύτητας να χτυπήσουν το λεπτό στρώμα και να προκαλέσουν πλεγματικές 
ατέλειες σε αυτό με αποτέλεσμα και την καλύτερη κρυσταλλική ποιότητα του 
στρώματος, ενώ τα ιόντα κινούνται σε σπειροειδείς τροχιές και αυξάνει έτσι η 
πιθανότητα πρόσκρουσης στο στόχο [109-102]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3.14: Σχηματική αναπαράσταση λειτουργίας ενός DC Magnetron 
Sputtering συστήματος [114]. 
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3.4.1.3  Αποφλοίωση Εναλλασσόμενου  Ρεύματος - RF Sputtering 
 
Η εναπόθεση υμενίων από μονωτικό στόχο με την χρήση dc τάσης δεν είναι 
εφικτή λόγω της επιφανειακής φόρτισης του στόχου. Για το λόγο αυτό στην 
περίπτωση των μονωτικών υλικών εφαρμόζεται μια εναλλασσόμενη ac τάση στο 
στόχο. Η επιλογή της συχνότητας της εναλλασσόμενης τάσης που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για μια τέτοια διαδικασία είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι διαφορές στην ευκινησία των ηλεκτρονίων και των ιόντων που 
προκύπτουν από την αύξηση της συχνότητας σε ένα εφαρμοζόμενο ac σήμα. 
Όταν η συχνότητα είναι <50kHz δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της 
ac με την αντίστοιχη dc εκκένωση.  
 
 
Η μόνη διαφορά είναι ότι λόγω της αντίστροφης πόλωσης σε κάθε κύκλο του ac 
σήματος, τόσο ο στόχος όσο και το υπόστρωμα υφίσταται sputtering. Σε 
συχνότητες μεγαλύτερες των 50kHz, δηλαδή στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων 
(radio-frequency, rf), οι ηλεκτρονικές ταλαντώσεις μπορούν να προκαλέσουν 
μεγάλο ποσοστό ιονισμού του αέριου, χωρίς να είναι απαραίτητη η εκπομπή 
δευτερογενών ηλεκτρονίων για την διατήρηση της εκκένωσης. Παράλληλα η rf 
τάση μπορεί να εφαρμοστεί διαμέσου οποιασδήποτε σύνθετης αντίστασης 
εξαλείφοντας τον περιορισμό που απαιτεί ο στόχος να είναι αγωγός. Έτσι ένας 
μονωτής μπορεί να γίνει sputtered με μια rf εκκένωση. 
 
 
Στην τυπική συχνότητα των 13,56 MHz που έχει καθιερωθεί σε βιομηχανικές, 
επιστημονικές και ιατρικές χρήσεις από την Federal Communication Commission 
(FCC), τα ιόντα είναι σχετικά ακίνητα. Άρα για ένα στόχο ο οποίος συνδέεται με 
την γεννήτρια μέσω πυκνωτών σε σειρά, κατά την εφαρμογή ενός rf σήματος τα 
ηλεκτρόνια ωθούνται προς τον στόχο στο πρώτο μισό του rf κύκλου. Το δεύτερο 
μισό του κύκλου δεν είναι δυνατό να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο ποσοστό ροής 
ρεύματος προς την αντίθετη κατεύθυνση λόγω της μικρής ευκινησίας των θετικών 
φορέων φορτίου (ιόντα).  
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Γενικά, οι RF  εκκενώσεις μπορούν να διατηρηθούν σε σημαντικά χαμηλότερες 
πίεσης, 1-1,5 mtorr, συγκριτικά με τις πίεσης που απαιτούνται για την διατήρηση 
μιας dc εκκένωσης. Υπάρχουν δύο λόγοι γι’ αυτό:  
 

i. οι ηλεκτρονικές ταλαντώσεις στις υψηλές συχνότητες προκαλούν 
αυξημένες κρούσεις με το αέριο sputtering αυξάνοντας τον ιονισμό και  

 
ii. τα δευτερογενή ηλεκτρόνια δεν χάνονται. Σε μια dc εκκένωση, πολλά 

δευτερογενή ηλεκτρόνια χάνονται στην άνοδο πριν να συνεισφέρουν το 
μεγαλύτερο ποσοστό ενέργείας τους σε διαδικασίες ιονισμού. Σε μια rf 
εκκένωση, εφόσον και τα δύο ηλεκτρόδια βρίσκονται σε ενεργό αρνητικό 
δυναμικό σε σχέση με το πλάσμα (plasma), τα ηλεκτρόνια ουσιαστικά 
ανακλώνται πίσω και μπροστά μεταξύ των ηλεκτροδίων μέχρις ότου 
αποδώσουν το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργείας τους για την 
δημιουργία πρόσθετου ιονισμού του πλάσματος.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 3.15: Σχηματική διάταξη ενός RF Sputtering [114]. 
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Σχήμα 3.16: Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης της μεθόδου PLD [115]. 

3.4.1.4  Eναπόθεση με φωτοαποδόμηση από παλμικό λέιζερ  
(Pulsed Laser Deposition) 
 

Κατά την τεχνική αυτή στερεός στόχος που βρίσκεται σε κενό ή σε χαμηλή πίεση 
περιβάλλοντος αερίου ακτινοβολείται από παλμικό λέιζερ. Η ακτινοβόληση 
προκαλεί θέρμανση, τήξη, εξάτμιση του υλικού του στόχου, παράγοντας πλάσμα 
(plume) που συνίσταται από νέφος σωματιδίων μεγάλης κινητικής ενέργειας. Τα 
σωματίδια αυτά είναι ιόντα, ουδέτερα άτομα, μόρια και συσσωματώματα, 
ταξιδεύουν στο κενό και επικάθονται στο υπόστρωμα, το οποίο είναι 
τοποθετημένο παράλληλα προς το στόχο, δημιουργώντας έτσι ένα επιφανειακό 
στρώμα. 
 
Οι παράμετροι που επηρεάζουν την ποιότητα των επιστρώσεων ενός υλικού 
είναι το είδος και η θερμοκρασία του υποστρώματος, η απόσταση μεταξύ στόχου 
και υποστρώματος, η πίεση του περιβάλλοντος αερίου, καθώς και παράμετροι 
του λέιζερ δηλαδή το μήκος κύματος και η διάρκεια παλμού, η πυκνότητα 
ενέργειας και ο αριθμός παλμών. 
 
Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα της μεθόδου σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, 
όπως τη μοριακή επίταξη (Molecular Beam Epitaxy - MBE), τη τεχνική sputtering, 
τη εναπόθεση χημικού ατμού (Chemical Vapor Deposition - CVD), είναι η 
δυνατότητα αναπαραγωγής της στοιχειομετρικής σύστασης του στόχου σε 
χαμηλές θερμοκρασίες υποστρώματος. Στην περίπτωση του ZnO, η οξείδωση 
του μεταλλικού στόχου Zn γίνεται στο πλάσμα με την παρουσία οξυγόνου στο 
θάλαμο και όχι στην επιφάνεια του υποστρώματος [113]. 
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Σχήμα 3.17: Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης της μεθόδου MBE [116]. 

3.4.1.5  Επίταξη Μοριακής Δέσμης (Molecular Beam Epitaxy) 
 
Στην τεχνική αυτή, η ανάπτυξη των λεπτών μονοκρυσταλλικών υμενίων γίνεται 
σε εξαιρετικά υψηλό κενό (UHV – 10-9 mbar), ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα 
παρουσίας ανεπιθύμητων προσμίξεων. Το υπόστρωμα διατηρείται σε υψηλή 
θερμοκρασία, ώστε τα άτομα του εναποτιθέμενου υλικού να έχουν αρκετή 
ενέργεια για την εύρεση της σωστής τους θέσης στον υπό ανάπτυξη κρύσταλλο. 
Χαμηλή θερμοκρασία οδηγεί σε χαμηλής κρυσταλλικότητας υμένια, ενώ πολύ 
υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει αποσυγκόλληση των σωματιδίων 
που έχουν εναποτεθεί. Η μέθοδος MBE μπορεί να παράγει επίσης 
πολυστρωματικά υμένια με σχεδόν απόλυτο έλεγχο της καθαρότητας (απουσία 
ανεπιθύμητων προσμίξεων) και της κρυσταλλικότητάς τους. Ωστόσο, ο ρυθμός 
εναπόθεσης είναι συνήθως πολύ χαμηλός και η διαδικασία πολύ χρονοβόρα και 
δαπανηρή [101,116]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4.2  Εναπόθεση Χημικού Ατμού (Chemical Vapor Deposition, CVD) 
 
Γενικά πρόκειται για την εναπόθεση ενός στερεού πάνω σε μια θερμαινόμενη 
επιφάνεια, ως αποτέλεσμα της αντίδρασης υλικών που βρίσκονται σε αέρια ή 
υγρή φάση. Τα υλικά αυτά ονομάζονται πρόδρομα υλικά (precursors). Σε 
αντίθεση με τις φυσικές μεθόδους, το στερεό που εναποτίθεται δεν έχει την ίδια 
χημική σύσταση με τα πρόδρομα υλικά.  
 
Οι αντιδράσεις CVD λειτουργούν συνήθως σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, 
όπου τα φαινόμενα μεταφοράς καθορίζουν το ρυθμό ανάπτυξης. Η πηγή της 
απαιτούμενης ενέργειας για την ενεργοποίηση των αντιδράσεων παρέχεται μέσω  
θέρμανσης του υποστρώματος, φωτονίων από λέιζερ ή από φωτεινή υπεριώδη 
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Σχήμα 3.18: Βασικές διεργασίες κατά την χημική εναπόθεση από ατμό. 

πηγή, ή ακόμα με plasma. Η διεργασίες ονομάζονται, εναπόθεση χημικού ατμού 
(CVD), photo-CVD και plasma-enhanced CVD, αντίστοιχα. Εάν η διεργασία 
γίνεται σε χαμηλή πίεση (περίπου 0,001 atm) ή σε ατμοσφαιρική πίεση, 
ονομάζεται χαμηλής πίεσης CVD ( low pressure CVD, LPCVD) ή ατμοσφαιρικής 
πίεσης CVD (atmospheric pressure CVD, APCVD), αντίστοιχα. 
 
Τα συστήματα των αντιδραστήρων που χρησιμοποιούνται στη CVD 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα τοιχώματα των αντιδραστήρων θερμαίνονται ή ψύχονται. Με την ψύξη 
μειώνεται η συσσωμάτωση και τα προβλήματα προσμίξεων (ακαθαρσιών) που 
προκαλούνται από εναποθέσεις στα τοιχώματα. Οι κυριότεροι τύποι 
αντιδραστήρων (κατακόρυφοι, οριζόντιοι και οι τύπου βαρελιού) τυπικά 
λειτουργούν μεταξύ χαμηλής πίεσης (περίπου 0,1 atm) και ατμοσφαιρικής 
πίεσης. Η λειτουργία σε χαμηλή πίεση έχει το πλεονέκτημα της ενίσχυσης της 
διάχυσης σε βάρος της περιπλοκότητας της ροής. 
 
 Μια άλλη παραλλαγή της διεργασίας CVD είναι η οργανομεταλλική CVD που 
ονομάζεται «Οργανομεταλλική Επίταξη Αέριας Φάσης ( Metal Organic 
VPE)».  Το πλεονέκτημα της σε σχέση με άλλες μεθόδους CVD είναι ότι 
δημιουργεί λεπτά υμένια υψηλής καθαρότητας και με καλή επίταξη. Η τεχνική 
αυτή είναι ελκυστική λόγω της ευελιξίας της και της δυνατότητας που παρέχει για 
μια μεγάλης κλίμακας παραγωγής οπτικών και ψηφιακών συσκευών και βρίσκει 
κυρίως εφαρμογές σε οπτό-ηλεκτρονικές διατάξεις.  
 
Η μέθοδος plasma-enhanced CVD (PECVD) έχει ως θετικό ότι 
πραγματοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες σχετικά με την κλασική μέθοδο CVD, 
όπου απαιτείται θερμική ενέργεια για την ολοκλήρωση των αντιδράσεων της 
διαδικασίας. Το πλάσμα, δημιουργείται από εναλλασσόμενο πεδίο υψηλής 
συχνότητας που ιονίζει τα άτομα του αέριου και παράγει ιόντα και ηλεκτρόνια. Τα 
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τελευταία επιταχύνονται από το πεδίο, αυξάνουν την κινητική τους ενέργεια μέσω 
των συγκρούσεων με τα βαρύτερα ιόντα, προσφέροντας τελικώς αύξηση της 
θερμοκρασία του πλάσματος. Η μέθοδος χρησιμοποιείται ειδικά σε περιπτώσεις 
που πρέπει να αποφευχθούν υψηλές θερμοκρασίες εναπόθεσης, οι οποίες 
προκαλούν διάχυση προσμίξεων σε ετερογενείς επαφές ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων αλλά και εξάχνωση μετάλλων με χαμηλό σημείο τήξης. 
 
Στη μέθοδο photo-CVD, η χημική αντίδραση πραγματοποιείται με την υψηλή 
ενέργεια φωτονίων μικρού μήκους κύματος ακτινοβολίας (συνήθως υπεριώδης 
ακτινοβολίας - υψηλής ενέργειας) που παράγονται είτε από λαμπτήρες UV, είτε 
από λέιζερ. Αυτό μεταφράζεται σε εναπόθεση ακόμα και σε θερμοκρασία 
δωματίου, αλλά οι μικροί ρυθμοί εναπόθεσης αποτελούν το κύριο μειονέκτημα 
της μεθόδου. 
 
Η μέθοδος IBICVD χρησιμοποιεί μια ιοντική δέσμη (από ιονισμένα άτομα 
οξυγόνου, υδρογόνου ή και των δύο). Η δέσμη διέρχεται σχεδόν κάθετα από την 
ροή ενός πρόδρομου υλικού σε αέρια φάση. Στην περίπτωση που είναι 
επιθυμητή η εισαγωγή προσμίξεων στο εναποτιθέμενο υμένιο, το πρόδρομο 
υλικό είναι ένα μίγμα αερίων το καθένα από τα οποία εισάγει ένα διαφορετικό 
στοιχείο στο υμένιο. Η στοιχειομετρία του υμενίου ελέγχεται αρκετά καλά, αλλά ο 
ρυθμός εναπόθεσης είναι πολύ μικρός. 
 
Στην κατηγορία χημικής εναπόθεσης με ατμό από πρόδρομα υλικά σε υγρή 
φάση ανήκουν οι τεχνικές sol-gel [117], spin και dip-coating [118,119]  και Spray 
Pyrolysis [120] η οποία είναι και η τεχνική με την οποία  παρασκευάστηκαν τα 
υμένια ZnO της εργασίας αυτής. Η διάταξη κατασκευάστηκε στο εργαστήριο στα 
πλαίσια της εργασίας και στην συνέχεια ελέγχθηκε το κατώτερο όριο 
συγκέντρωσης υμενίων ZnO σε συνεχή ροή όζοντος που μπορούν να 
ανιχνευθούν (όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα).  
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3.5  Μέθοδος - Διάταξη εναπόθεσης Aerosol Spray Pyrolysis 
 
3.5.1  Διάταξη εναπόθεσης Aerosol Spray Pyrolysis 
 
Μια τυπική διάταξη Aerosol Spray Pyrolysis (ASP)  αποτελείται:  
 

1. Από το πρόδρομο υδατικό διάλυμα μεταλλικού άλατος (precursor) (σε 
αρκετές περιπτώσεις με προσθήκη αλκοολών, ακετόνης, χλωρίου ή και 
αμμωνίας)    (καθαρού ή και ανάμειξης διαφορετικών μεταλλικών αλάτων  
[121]). 

2. Συσκευή παραγωγής σταγόνων (aerosol) – συνήθως με την χρήση ενός ή 
σειράς πιεζοκρυστάλλων (nebulizer) . 

3. Την γραμμή μεταφοράς του νέφους σταγόνων (aerosol) που καταλήγουν 
σε ένα ακροφύσιο (orifice) διατομής μεγαλύτερης πάντα από την μέση 
διάμετρο των σταγόνων ( για να μην συμβαίνει συμπύκνωση αυτών), 
συνήθως 1 mm. 

4. Την θερμαινόμενη επιφάνεια με σύστημα ελέγχου στην οποία 
τοποθετούνται τα υποστρώματα και η οποία μπορεί να καλύπτει σε ένα 
εύρος από 00 ως και 900 μοίρες απέναντι από το ακροφύσιο, σταθερή ή 
και περιστρεφόμενη. 

 
Φυσικά στην εφαρμογή της τεχνικής που το τελικό προϊόν δεν είναι υμένιο αλλά η 
δημιουργία σκόνης η θερμαντική επιφάνεια αντικαθιστάται από σωληνοειδή 
φούρνο [122,123] 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Σχήμα 3.19: Σχηματική απεικόνιση διάταξης Ultrasonic Spray Pyrolysis [124]. 
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Η διάταξη και κατ΄επέκταση η μέθοδος Spray Pyrolysis πλεονεκτεί άλλων 
μεθόδων της κατηγορίας εναπόθεσης χημικού ατμού (ακόμα και από ορισμένες 
τεχνικές φυσικής εναπόθεσης από ατμούς – π.χ. DC Magnetron Sputtering, 
όπως θα διαπιστώσουμε στα συμπεράσματα του πειραματικού μέρους της 
εργασίας αυτής) για παρασκευή οξειδίων μετάλλων ως αισθητήρες αερίων. 
Εξαιτίας του μικρού κόστους, αν συνυπολογίσουμε το μικρό κόστος των υλικών 
κατασκευής της, ακόμα ότι δεν απαιτούνται περίπλοκα συστήματα κενού και 
κάποιας ιδιαίτερης προετοιμασίας των υποστρωμάτων. Παρέχει μεγάλη 
ευχρηστία στην κατασκευή αισθητήρων αερίων οξειδίων μετάλλων από μια 
μεγάλη ποικιλία στοιχείων (καθαρά ή αναμείξεις – ενδεικτικά για τον ψευδάργυρο  
ZnO:In, ZnO:S, ZnO:Al, ZnO:Cu, ZnO:Li κ.α.) μόνο με την προετοιμασία 
διαλυμάτων (υδατικών και μη) των μετάλλων αυτών [125]. Έτσι η τεχνική γίνεται 
ιδιαίτερα προσιτή στην βιομηχανία για εναποθέσεις ευρείας κλίμακας. Μάλιστα η 
τεχνική χρησιμοποιήθηκε στην βιομηχανία υάλου για anti-refection, anti-frost, 
anti-mist coating, στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πανέλων, σε ηλεκτρονικές 
συσκευές για επίστρωση διαπερατών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων κ.α. 
 
 
 
3.5.2 Μέθοδος εναπόθεσης Aerosol Spray Pyrolysis  
 
Στην τεχνική αυτή 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) 
του διαλύματος λόγω των στάσιμων επιφανειακών κυμάτων [126] (σχήμα 3.20). 
Οι “πίδακες” φτάνουν σε κάποιο ύψος από την επιφάνεια του διαλύματος οπότε 
αποκόπτονται από αυτή και εκτοξεύουν στον υπερκείμενο του διαλύματος αέρα,  
μικρο-ποσότητες (διαλύματος) υπό την μορφή σταγόνων (aerosol). Ο Kelvin 
[127]  υπολόγισε το μήκος των στάσιμων επιφανειακών κυμάτων (εξ. 3.1)  ενώ 
στην συνέχεια ο R. J. Lang [128] εξελίσσοντας την εξίσωση του Kelvin 
προσδιόρισε την θεωρητική διάμετρο που θα έχουν οι σταγόνες διαλύματος (εξ. 
3.2), έτσι: 
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όπου,  λ, μήκος στάσιμου κύματος, Τ, επιφανειακή τάση διαλύματος,  
ρ,  πυκνότητα διαλύματος, f, συχνότητα ταλάντωσης του πιεκρυστάλλου.  
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όπου, Ddrop, η θεωρητική διάμετρος της σταγόνας (μm)   
           γ, επιφανειακή τάση ατμών του διαλύματος (g cm-1  s-2) 
           ρ, πυκνότητα διαλύματος (g cm-3) και 
           f, συχνότητα ταλάντωσης του πιεζοκρυστάλλου (MHz)  
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Σχήμα 3.20: Σχηματική αναπαράσταση των τριών φάσεων δημιουργίας σταγόνων από 
τα επιφανειακά στάσιμα κύματα του διαλύματος [128]. 
 
Πρέπει να τονίσουμε ότι, επειδή δημιουργούνται διαφορετικού μήκους 
επιφανειακά στάσιμα κύματα στο διάλυμα, θα εκτοξεύονται και διαφορετικές 
ποσότητες διαλύματος στον υπερκείμενο αέρα, με αποτέλεσμα να προκύπτει μια 
ευρεία κατανομή διαμέτρου σταγόνων (σχήμα 3.21)  (για συχνότητες ταλάντωσης 
από 1 ως 3 MHz προκύπτουν σταγόνες από 1 ως 10 μm) [129]. 
 
Ο. Milošević και οι συνεργάτες του [122] χρησιμοποιώντας την μέθοδο SP με 
συχνότητα πιεζοκρυστάλλου 2 MHz, πρόδρομου διαλύματος Ζn(ΝΟ3)2 
συγκέντρωσης 0.1 Μ και θερμοκρασία εναπόθεσης του 350 0C εξήγαγαν  
μελετώντας φωτογραφίες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (SEM) το συμπέρασμα 
πως η πραγματική διάμετρος το σταγόνων είναι ενός εύρους 0.5 ως 1,1 μm με 
μέση πραγματική διάμετρος σταγόνων να είναι  Ddrop= 0.810 μm, (η θεωρητική 
διάμετρος των σταγόνων μέσω (εξ. 3.20 υπολογίστηκε Ddrop= 2.159 μm). 
 

 
Σχήμα 3.21: Κατανομή διαμέτρου σταγόνων που εκτοξεύονται από δονούμενο διάλυμα 
με συχνότητες 1 και 3 MHz [129]. 
 
 
Στην συνέχεια ένα προωθητικό αέριο (currier gas) (συνήθως πεπιεσμένος αέρας 
ή άζωτο) παρασύρει τις σταγόνες που τελικά ψεκάζονται από ένα ακροφύσιο στο 
θερμαινόμενο υπόστρωμα. Το είδος του υποστρώματος και η θερμοκρασία 
εναπόθεσης ποικίλουν ανάλογα του πρόδρομου μεταλλικού άλατος που 
χρησιμοποιείται και της τελικής εφαρμογής της επίστρωσης. 
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3.5.3 Παράμετροι μεθόδου εναπόθεσης Aerosol Spray Pyrolysis (ASP) 
υμένιου ZnO ως  αισθητήρας όζοντος 

 
 
Οι παράμετροι που διαμορφώνουν τις ιδιότητες του εναποθετημένου υμενίου 
οξειδίου μετάλλου με την μέθοδο ASP για κάθε διαφορετική εφαρμογή είναι: 
 

1. Η απόσταση μεταξύ ακροφύσιου και θερμαινόμενου υποστρώματος. 
2. Ο ρυθμός εναπόθεσης και η παροχή του προωθητικού αερίου. 
3. Η θερμοκρασία εναπόθεσης και 
4. Η συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος (precursor) 

 
Έχει παρατηρηθεί μια ισχυρή αλληλεξάρτηση μεταξύ των παραμέτρων. Ο 
ρυθμός εναπόθεσης εξαρτάται από την παροχή του προωθητικού αερίου, την 
θερμοκρασία υποστρώματος και την συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος. 
Με σημαντικότερη συνθήκη αυτή της θερμοκρασίας υποστρώματος που 
διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την μορφολογία και τα δομικά χαρακτηριστικά του 
εναποτεθειμένου υμενίου [130]. 
 
 
 
3.5.3.1 Επιλογή της θερμοκρασίας εναπόθεσης υμένιου ZnO ως 

αισθητήρας όζοντος 
 
Η επιλογή των συνθηκών, θερμοκρασίας εναπόθεσης στους 350 0C, του 
πρόδρομου διαλύματος Ζn(ΝΟ3)2, σε διάλυμα 0.1 Μ, ως αισθητήρα όζοντος δεν  
έγινε αυθαίρετα. Ο  S. A. Studenkin και οι συνεργάτες του αναφέρουν στα 
αποτελέσματα των πειραμάτων τους σε εναποθέσεις υμένιων ZnO με την μέθοδο 
SP και με υδατικό διάλυμα Ζn(ΝΟ3)2 συγκέντρωσης 0.1 Μ, στην θερμοκρασία 
των 350 0C, πως παρατηρείται πλήρης αποδόμηση του στερεού Ζn(ΝΟ3)2 και την 
σύνθεση ZnO [131] .  
 
Στο συμπέρασμα αυτό, με το οποίο όπως θα δούμε στην παράθεση και των 
αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας συμφωνούν τα δικά μας αποτελέσματα 
απόλυτα, κατέληξαν ύστερα από μετρήσεις απώλειας της αρχικής μάζας των 
υμενίων ZnO, που είχαν παρασκευάσει σε θερμοκρασίες από 130 ως 400 0C και 
έπειτα από θερμική κατεργασία (annealing) τους για μια ώρα στους 400 0C και σε 
θάλαμο παρουσίας αζώτου. 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.1 παρατηρούνται τρεις περιοχές θερμοκρασίας 
εναπόθεσης στις οποίες μεταβάλλεται η μάζα των υμένιων ZnO. 
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Διάγραμμα 3.1: Απεικονίζει την επί της εκατό μείωση της μάζας  των υμενίων ZnO 
συναρτήσει της θερμοκρασίας εναπόθεσης του διαλύματος Ζn(ΝΟ3)2, συγκέντρωσης 
0.1 Μ. 
 
 

I. ( T< 175 0C ) Στη θερμοκρασία εναπόθεσης μεταξύ 150 και 170 0C μόλις 
ξεκινά η αποδόμηση του Ζn(ΝΟ3)2 του διαλύματος. Έτσι παρατηρείται μια 
δραματική μείωση της αρχικής μάζας του υμένιου ZnO  μετά την θερμική 
κατεργασία (περίπου 50 % της μάζας τους), καταδεικνύοντας ότι όσο 
αυξάνεται η θερμοκρασία εναπόθεσης τόσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός 
σύνθεσης του ZnO στο θερμαινόμενο υπόστρωμα. 

 
II.  (175 0C < T < 250 0C) Στο εύρος αυτής της θερμοκρασίας εναπόθεσης 

των υμενίων παρατηρείται μια σημαντική μικρότερη μείωση της αρχικής 
μάζας τους από την αντίστοιχη της πρώτης περιοχής θερμοκρασιών, που 
ανέρχεται στο 7 % της μάζας τους. 

 
III. (T< 250 0C) Για θερμοκρασίες μεγαλύτερες από τους 250 0C δεν 

παρατηρείται περαιτέρω μείωση της μάζας των υμένιων, αποδεικνύοντας 
πως τα υμένια από πρόδρομο διάλυμα Ζn(ΝΟ3)2 χάνοντας το 57 % της 
αρχικής τους μάζας είναι πλέον υμένια ZnO. 
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3.5.3.2  Μηχανισμός σύνθεσης υμένιου ZnO ως αισθητήρα όζοντος 
 
Υπάρχουν πολλές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα καθόλη την διάρκεια ή και 
στιγμιαία κατά την παρασκευή υμενίων ZnO με την μέθοδο ASP. Αυτές 
χωρίζονται σε τρεις φάσεις και είναι [132]: 
 

 Η δημιουργία νέφους σταγόνων (aerosol) από το πρόδρομο διάλυμα 
μεταλλικού άλατος Ζn(ΝΟ3)2 (precursor) → εξαρτάται από την 
συγκέντρωση του διαλύματος και από την ταλάντωση του 
πιεζοκρυστάλλου. 

 
 Η μεταφορά του νέφους σταγόνων → εξαρτάται από την βαρυτική 

δύναμη, την οπισθέλκουσα δύναμη της θερμότητας και τις δυνάμεις 
Stokes (σχήμα 3.22). 

 
 Τέλος, η ανασύνθεση των σταγόνων πάνω στο θερμαινόμενο 

υπόστρωμα  → εξαρτάται από την θερμοκρασία εναπόθεσης με τα εξής 
τέσσερα διαφορετικά στάδια(σχήμα 3.23): 

 
A. Για (T < 300 0C) οι σταγόνες προσκρούουν στο θερμαινόμενο 

υπόστρωμα διασκορπίζονται (splash), ξηραίνονται και 
ανασυνθέτονται από μεταλλικά άλατα σε μεταλλικό οξείδιο. 

 
B. Για (T ~ 350 0C) οι σταγόνες Ζn(ΝΟ3)2 ξηραίνονται εντελώς κατά την 

μεταφορά τους στο υπόστρωμα (λόγω εκπομπής θερμότητας από 
την υψηλή θερμοκρασία υποστρώματος) προσπίπτουν σε αυτό ως 
σκόνη μεταλλικού άλατος Ζn(ΝΟ3)2  όπου και ανασυνθέτονται σε 
οξείδιο Zn. 

 
C. Για (T ~ 450 0C) η σκόνη του μεταλλικού άλατος Ζn(ΝΟ3)2 που 

δημιουργήθηκε στο προηγούμενο τήκεται και ατμοποιείται (με 
σύσταση πάντα μεταλλικού άλατος Ζn(ΝΟ3)2 ) κατά την μεταφορά της 
στο υπόστρωμα. Έτσι στο υπόστρωμα μεταφέρονται πλέον ατμοί 
μεταλλικού άλατος όπου γίνεται η ανασύνθεση του σε σκόνη οξειδίου 
Zn σχηματίζοντας το υμένιο. 

 
D. Για (T  > 450  0C) σε ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες, στο 

υπόστρωμα προσκρούει πλέον σκόνη  ZnO όπου και σχηματίζει 
υμένιο ZnO. 

 
Το τρίτο στάδιο είναι αυτό που χαρακτηρίζει την μέθοδο SP στις περισσότερες 
εφαρμογές της. Γιατί είτε η θερμοκρασία του υποστρώματος δεν είναι τόσο 
υψηλή για να προκαλεί ξήρανση των σταγόνων μεταλλικού άλατος Ζn(ΝΟ3)2, ή 
γιατί το διάλυμα ανασυνθέτεται σε ZnO χωρίς να ατμοποιηθεί με την σύσταση 
μεταλλικού άλατος Ζn(ΝΟ3)2. 
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Σχήμα 3.22: Σχηματική απεικόνιση μεταφοράς σταγόνων [132]. 

 

 
Σχήμα 3.23: Σχηματική περιγραφή του μηχανισμού εναπόθεσης της μεθόδου SP 
συναρτήσει της θερμοκρασίας (Ανασχεδιασμένο από [132]). 
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4.1 Προετοιμασία εναπόθεσης υμενίων ZnO  
 
4.1.1  Καθαρισμός Υποστρωμάτων 
 
Τα υποστρώματα που επιλέχθηκαν είναι γυαλί corning 1737F, τα οποία έχουν 
ελάχιστη επιφανειακή τραχύτητα και αντέχουν σε θερμοκρασίες άνω των 550 0C. 
Στην συνέχεια τα υποστρώματα, το καθένα ξεχωριστά, τοποθετήθηκαν σε 
ισοπροπανόλη 99,5 %  και σε λουτρό υπερήχων για 15 λεπτά. Επαναλήφθηκε ο 
ίδιος χρόνος με ακετόνη 99.5 %. Έπειτα ξεπλύθηκαν με διπλά αποιονισμένο 
νερό (Millepure water) και στέγνωσαν με πεπιεσμένο αέρα απαλλαγμένο από 
ατμούς  λαδιού και σωματιδίων [133]. 
 
 
 
4.1.2  Εναπόθεση ηλεκτρικών επαφών 
 
Στα καθαρισμένα πλέον υποστρώματα -διαστάσεων 1”x1”- δημιουργούνται πριν 
από την εναπόθεση του υμενίου ΖnO, κατάλληλες αγώγιμες περιοχές από 
χρωμονικελίνη (NiCr) με τη μέθοδο της θερμικής εξάχνωσης.  
 
Κατά τη διαδικασία αυτή, μέσα στο θάλαμο ενός θερμικού εξαχνωτή (Εικ. 4.1) 
τοποθετούμε, στο μεν πάνω μέρος το γυαλί, στο δε κάτω, μία μεταλλική υποδοχή 
(βάρκα) από δύστηκτο μέταλλο -συνήθως Βολφράμιο (W)- μέσα στην οποία 
βάζουμε πολύ μικρά κομμάτια χρωμονικελίνης. Στη συνέχεια δημιουργούμε κενό 
της τάξης των 10-6 mbar, με τη βοήθεια μιας μηχανικής και μιας αντλίας 
διαχύσεως. 
 
Tροφοδοτώντας τη βάρκα με ρεύμα, αυξάνεται η θερμοκρασία της με 
αποτέλεσμα την εξάχνωση της χρωμονικελίνης (για ρεύμα περίπου 90A – 7V) και 
τη δημιουργία ενός λεπτού υμενίου NiCr, της τάξεως μερικών nm, στο 
υπόστρωμα. Σκοπός αυτής της εναπόθεσης είναι η δημιουργία ηλεκτρικών 
επαφών εκατέρωθεν του σημείου του υποστρώματος που θα εναποτεθεί το 
οξείδιο του ψευδαργύρου. Έτσι είναι δυνατή η μέτρηση μεταβολής της ηλεκτρικής 
του αγωγιμότητας σε καταστάσεις οξείδωσης και φωτοαναγωγής,  από την οποία 
θα εξάγουμε το συμπεράσματα κατά πόσον το υμένιο ZnO είναι ημιαγωγός και 
είναι υποψήφιο για περαιτέρω έλεγχο της ευαισθησίας του σε διαφορετικές 
συγκεντρώσεις ροής όζοντος .  
 
Το επόμενο βήμα είναι η κάλυψη της επιφάνειας του υποστρώματος, -εκτός από 
μία τετραγωνική περιοχή  στο κέντρο του, όπου θα εναποτεθεί το ZnO- με μία 
μεταλλική μάσκα. Η παραπάνω κάλυψη γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε  να 
παράγεται το δείγμα σε συγκεκριμένο σημείο του υποστρώματος και με σχεδόν 
καθορισμένες διαστάσεις (περίπου 1,5x1,5 cm). Η τελική μορφή του 
υποστρώματος με τις επαφές NiCr φαίνεται στο σχήμα 4.1 [133]. 
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Εικ. 4.1: Φωτογραφία του θερμικού εξαχνωτή με τον οποίο εναποτέθηκαν οι ηλεκτρικές επαφές 
NiCr (μεγάλη αριστερά), αντίσταση τύπου βάρκας (Βολφραμίου-Μολυβδαινίου) (μικρή δεξιά). 

Σχήμα 4.1: Ηλεκτρικές επαφές NiCr που έχουν εναποτεθεί με θερμική εξάχνωση σε 
υπόστρωμα γυαλιού corning 1737F. 
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glass 
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4.1.3  Παρασκευή διαλύματος ZnO 
 
 
Το αρχικό υδατικό διάλυμα ήταν Άνυδρος Νιτρικός Ψευδάργυρος Zn(NO3)2, 
καθαρότητας >99% από την εταιρεία Sigma-Aldrich, USA διαλυμένος σε διπλά 
απιονισμένο νερό και η συγκέντρωση του διαλύματος ήταν 0.1M. 
 

Η σειρά των χημικών αντιδράσεων που αφορούν τη μετατροπή του διαλύματος 
σε ZnO με την συμβολή της θερμοκρασίας στο υπόστρωμα είναι η εξής [134]: 

 

 
2zOxOwyNZnO

3NOOHZn
23NOO2Zn

2OHZn

23NOZn 



















































  4.1 

 
 
 
4.2  Εργαστηριακή διάταξη Aerosol Spray Pyrolysis 
 
 
Τα υμένια οξειδίου του ψευδαργύρου παρασκευάστηκαν με την τεχνική Spray 
Pyrolysis χρησιμοποιώντας μια διάταξη που κατασκευάστηκε στο εργαστήριό 
μας, η οποία φαίνεται στο σχήμα 4.2. 
 
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 τον τρόπο που περιγράψαμε στην παράγραφο 3.5.2 ) 
σταγονίδια Ζn(ΝΟ3)2. Μία γεννήτρια υπερήχων βρίσκεται στο πυθμένα δοχείου 
χωρητικότητας 3 λίτρων κατασκευασμένο από PTFE (υλικό που δεν αντιδρά με 
το διάλυμα και δεν καταστρέφεται από τις συνεχείς δονήσεις. Η μέση διάμετρος 
των σταγονιδίων ήταν περίπου 2,76μm όπως υπολογίζεται από την σχέση 3.2 
 
 
 
Θεωρώντας ότι ένας κόκκος στερεού ZnO προέρχεται από ένα σταγονίδιο 
Ζn(ΝΟ3)2, η μέση θεωρητική διάμετρος ενός κόκκου στερεού ZnO, βρέθηκε να 
είναι DZnO =0.31 μm, υπολογίζοντας την από την σχέση 4.2 [135] (η θεωρητική 
διάμετρος του στερεού κόκκου βρέθηκε να είναι πολύ κοντά στην πραγματική 
διάμετρο των κόκκων ZnO όπως αυτές μετρήθηκαν από τις φωτογραφίες 
ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης – SEM). 
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DZnO = drop
ZnO

ZnO DC











 3
1

 4.2 

Όπου, 
MZnO, είναι το μοριακό βάρος του ZnO (MZnO=81.38 g·mol-1), 
 ρZnO, είναι η πυκνότητα του ZnO (ρZnO=5.61 g·cm-3) και 
 C, είναι η συγκέντρωση του πρόδρομου διαλύματος (0.1 mol/l) 

 

 

Σχήμα 4.2: Εργαστηριακή διάταξη (Aerosol) Spray Pyrolysis (ΑSP) [136] 

 

Το νέφος σταγονιδίων ψεκάζεται, μέσω μιας γυάλινης πιπέτας 10ml με στόμιο 
(ακροφύσιο – orifice) και διαμέτρου 1mm, πάνω σε γυάλινο τετράγωνο 
υπόστρωμα corning 1737F, διαστάσεων 25.4×25.4 mm2, το οποίο ήταν με 
ακρίβεια χιλιοστού κάθετα τοποθετημένο απέναντι από το στόμιο της πιπέτας, σε 
μία κατασκευασμένη στο εργαστήριο θερμαινόμενη βάση. Η θερμοκρασία του 
υποστρώματος καταγράφεται συνεχώς μέσω ενός Κ-τύπου θερμοστοιχείου και 
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ελέγχονταν από έναν controller θερμοκρασίας Eurotherm 400, προκειμένου να 
παραμείνει σταθερή καθόλα την διάρκεια της εναπόθεσης. 
 
Διάφορες συνθήκες της εναπόθεσης όπως η απόσταση πιπέτας-υποστρώματος, 
η πίεση του προωθητικού αερίου (βιομηχανικό άζωτο), ο ρυθμός ψεκασμού, η 
θερμοκρασία εναπόθεσης και η συγκέντρωση του διαλύματος βελτιστοποιήθηκαν 
προκειμένου να πάρουμε καλής ποιότητας δείγματα. Τελικώς, και μετά από 
αρκετές δοκιμές, καταλήξαμε στις εξής συνθήκες εναπόθεσης: 
 

→ απόσταση πιπέτας-υποστρώματος: 11 cm. 
→ πίεση του προωθητικού αερίου (βιομηχανικό άζωτο): 0.5 bar. 
→ θερμοκρασία εναπόθεσης: 350 – 400 ºC. 
→ συγκέντρωση του διαλύματος: 0.1 M. 
→ ρυθμός ψεκασμού: 300 ml/h. 
 

Η διάρκεια της εναπόθεσης κυμαίνετε από 4 min έως 1 h προκειμένου να 
φτιάξουμε δείγματα με διαφορετικά πάχη από 50 nm έως 5 μm. Η ψύξη του 
υποστρώματος, έως τη θερμοκρασία δωματίου, πραγματοποιήθηκε σε πολύ 
αργούς ρυθμούς (διάρκεια περίπου 2 ωρών) [136]. 
 
 
 
4.3  Τεχνικές Χαρακτηρισμού 
 
 
4.3.1  Περιθλασιομετρία ακτίνων Χ (X-ray Diffraction, XRD) 
 
Η περιθλασιμετρία ακτίνων Χ παρέχει πληροφορίες για την κρυσταλλική δομή 
ενός υλικού, καθώς η απόσταση δύο πλεγματικών επιπέδων σε ένα κρύσταλλο 
είναι της τάξης του μήκους κύματος της ακτινοβολίας ακτίνων Χ. Ακτινοβολώντας 
ένα κρύσταλλο με συγγραμική και μονοχρωματική δέσμη ακτίνων Χ, 
δημιουργείται καταστρεπτική ή ενισχυτική συμβολή των σκεδαζόμενων από τα 
κρυσταλλικά επίπεδα ακτίνων Χ σύμφωνα με το νόμο του Βragg: 
 

 sindn 2  4.3 
 
Όπου, n = ακέραιος αριθμός 

λ = το μήκος κύματος της προσπίπτουσας δέσμης ακτίνων Χ 
d = η απόσταση δύο κρυσταλλικών επιπέδων (inter-lattice spacing) και 

    = η γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων Χ, 
όπως φαίνεται στο σχήμα 4.3.  
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Σχήμα 4.3: Διάγραμμα που περιγράφει την εξίσωση Bragg 

 
 
Σύμφωνα με το νόμο του Βragg, ενισχυτική συμβολή από παράλληλα 
κρυσταλλικά επίπεδα συμβαίνει όταν η διαφορά δρόμου ΑΒC (σχήμα 4.3) των 
ακτίνων που συμβάλλουν είναι ίση με ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος 
των ακτίνων. Για κάθε κρυσταλλικό υλικό η περιθλασιμετρία ακτίνων Χ 
δημιουργεί μια ομάδα δεδομένων που περιλαμβάνει τη γωνία περίθλασης (θ), 
την ένταση της περιθλόμενης δέσμης καθώς και τα αντίστοιχα κρυσταλλικά 
επίπεδα περίθλασης, καθώς οι διαφορετικές οικογένειες κρυσταλλικών επιπέδων 
με αποστάσεις μεταξύ τους d1, d2, d3 κ.ο.κ. έχουν γωνίες περίθλασης αντίστοιχα 
θ1, θ2, θ3 κ.ο.κ. (Μέθοδος θ - 2θ). 
 
Η χρήση της περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ στην ανάλυση των υλικών προσδιορίζει: 
 

1. Το είδος των κρυστάλλων, δίνοντας το διάγραμμα της έντασης της 
περίθλασης ως συνάρτηση των γωνιών και για τον υπολογισμό των 
πλεγματικών σταθερών. 

 
2. Την ποιότητα των κρυστάλλων, καθώς αποκλίσεις από την ιδανική γωνία 

περίθλασης υποδεικνύουν την ύπαρξη διαταραχών στο κρυσταλλικό 
πλέγμα. Τέτοιες αποκλίσεις μπορεί να δημιουργούνται από εσωτερικές 
τάσεις ή αλλαγή στη στοιχειομετρία του υλικού. 

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

 
i. πολυκρυσταλλικό υλικό με τυχαίο προσανατολισμό 

ανάπτυξης των κρυσταλλικών κόκκων. 
 

ii. πολυκρυσταλλικό υλικό με προτιμητέα διεύθυνση 
ανάπτυξης των κρυσταλλικών κόκκων. 

 
iii. μονοκρυσταλλικό υλικό. 
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Η διάκριση στα τρία παραπάνω είδη γίνεται με την πρόσπτωση των ακτίνων-Χ σε 
μικρό εύρος γωνιών γύρω από τη γωνία της επικρατέστερης κορυφής θ του 
φάσματος περίθλασης, τοποθετώντας τον ανιχνευτή σε σταθερή θέση 2θ. Αυτή η 
μέθοδος μέτρησης (rocking curve) αναλύει τη μωσαϊκότητα (mosaicity) του 
υλικού και από το εύρος της κορυφής Δθ (FWHM: Full Width at Half Maximum) 
προσδιορίζεται το είδος της ανάπτυξης των κρυστάλλων του υλικού, με τιμές 
κατά προσέγγιση Δθ=0.15ο για τα μονοκρυσταλλικά υλικά, Δθ~ 5ο-7ο για τα 
προτιμητέας διεύθυνσης κρυσταλλικά υλικά και Δθ> 7ο για τα τυχαίου 
προσανατολισμού κρυσταλλικά υλικά. 

 
4. Το μέγεθος των κρυστάλλων, από το εύρος της επικρατέστερης κορυφής 

του φάσματος ακτίνων-Χ στο μισό της έντασης της (FWHM), υπολογίζεται 
το μέγεθος των κρυστάλλων του υλικού σύμφωνα με την εξίσωση του 
Scherrer [137]: 

B
g cos

.d




90  4.4 

όπου: dg = μέγεθος των κρυστάλλων 
λ = το μήκος κύματος των ακτίνων Χ. 
Β = FWHM της επικρατέστερης κορυφής, σε rad και 

B  = η γωνία εμφάνισης αυτής της κορυφής. 
 

Η σχηµατική αναπαράσταση περιθλασίμετρου δύο κύκλων με ακτίνες-Χ φαίνεται 
στο σχήµα 4.4, όπου η πηγή παραγωγής ακτίνων-Χ και ο ανιχνευτής έχουν 
τοποθετηθεί στην περιφέρεια ενός κύκλου στο κέντρο Ο του οποίου βρίσκεται το 
δείγµα. 
 

 
Σχήµα 4.4: Σχηµατική αναπαράσταση ενός τυπικού περιθλασίµετρου ακτίνων-Χ [138] 
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Ο ανιχνευτής υποστηρίζεται από ένα µεταφορέα ο οποίος µπορεί να 
περιστρέφεται γύρω από τον άξονα Ο. Ο ανιχνευτής είναι ένας ηλεκτρονικός 
µετρητής, που µετατρέπει τις εισερχόµενες περιθλώµενες ακτίνες-Χ σε παλµούς 
ηλεκτρικού ρεύµατος στο κύκλωµα µε το οποίο είναι συνδεδεµένος ο µετρητής. 
Αυτό το κύκλωµα µετρά τον αριθµό των παλµών ρεύµατος ανά µονάδα χρόνου, 
ο οποίος είναι ευθέως ανάλογος της έντασης της δέσµης της ακτίνας-Χ που 
εισέρχεται στον µετρητή. Το F είναι µία ειδική σχισµή (slit) που εστιάζει την 
περιθλώµενη δέσµη κατά την είσοδό της στο µετρητή, ενώ τα Α και Β είναι ειδικές 
σχισµές που χρησιµοποιούνται για την ευθυγράµµιση της προσπίπτουσας και 
της περιθλώµενης δέσµης, αντίστοιχα. 
 
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ένα περιθλασίμετρο RIGAKU (RINT 
2000) με άνοδο χαλκού (40 kV/178 mA), το οποίο εκπέμπει ακτινοβολία CuKa1 
μήκους κύματος 0.154056 Å. Η ανάλυση έγινε χρησιμοποιώντας την μέθοδο θ-2θ 
με 20ο<2θ<75ο και βήμα 0.02ο/sec. 
 
 
4.3.2  Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (Scanning Electron Microscopy, 

SEM) 
 
Η Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (Scanning Electron Microscopy, SEM) 
είναι μία από τις σύγχρονες και ευέλικτες μεθόδους ανάλυσης της μικροδομής 
υλικών. Η ικανότητα των οπτικών μικροσκοπίων περιορίζεται λόγω της φύσης 
του φωτός σε επίπεδα μεγεθύνσεων έως 1000x και σε διακριτική ικανότητα έως 
0.2 μm. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘30 υπήρχε ήδη η ανάγκη για εξέταση του 
εσωτερικού του κυττάρου (πυρήνας, μιτοχόνδρια κλπ.) που απαιτούσε 
μεγεθύνσεις μεγαλύτερες του x10,000. Η απαίτηση αυτή οδήγησε στην 
ανακάλυψη και εφαρμογή των ηλεκτρονικών μικροσκοπίων. Το ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο διέλευσης ή διαπερατότητας (TEM, Transmission Electron 
Microscope) ήταν το πρώτο είδος ηλεκτρονικού μικροσκοπίου και στη συνέχεια 
ακολούθησε το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM, Scanning Electron 
Microscope). 
 
Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης είναι ένα όργανο που λειτουργεί όπως 
περίπου και ένα οπτικό μικροσκόπιο μόνο που χρησιμοποιεί δέσμη ηλεκτρονίων 
υψηλής ενέργειας αντί για φως, για να εξετάσει αντικείμενα σε λεπτομερή κλίμακα. 
Τα ηλεκτρόνια λόγω της κυματικής τους φύσης μπορούν να εστιαστούν όπως και 
τα φωτεινά κύματα αλλά σε πολύ μικρότερη επιφάνεια (π.χ. κόκκος υλικού). Η 
δέσμη ηλεκτρονίων σαρώνει την επιφάνεια του δείγματος με το οποίον 
αλληλεπιδρά. Από την αλληλεπίδραση αυτή προκύπτουν πληροφορίες σε σχέση 
με τα άτομα των στοιχείων που απαρτίζουν το εξεταζόμενο υλικό. Από τα άτομα 
των στοιχείων εκπέμπονται κυρίως δευτερογενή (secondary) και 
οπισθοσκεδαζόμενα (backscattered) ηλεκτρόνια καθώς και ακτίνες-Χ. Η ένταση 
των εκπεμπόμενων δευτερογενών ηλεκτρονίων επηρεάζεται από τα 
χαρακτηριστικά της επιφάνειας. Έτσι το SEM δίνει πληροφορίες που αφορούν 
κυρίως στη μορφολογία και στη σύσταση της επιφανείας. Εφαρμόζοντας ένα 
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σύστημα ανίχνευσης της διασποράς των ενεργειών των ακτίνων-Χ που 
δημιουργούνται στην επιφάνεια από την προσπίπτουσα δέσμη, μπορεί να γίνει 
ποιοτική και ποσοτική στοιχειακή ανάλυση του υλικού. 
 
Επομένως το SEM χρησιμοποιείται για την εξέταση μικροδομής στερεών 
δειγμάτων και για να δίνει εικόνες υψηλής διακριτικής ικανότητας. 
 
Η βασική αρχή λειτουργίας  περιλαμβάνει την ακτινοβολία του δείγματος με μια 
καλά εστιασμένη δέσμη ηλεκτρονίων. Η περιοχή όπου ενεργητικά ηλεκτρόνια 
αλληλεπιδρούν με το στερεό, εναποθέτοντας ενέργεια και παράγοντας εκείνες τις 
μορφές δευτερεύουσας ακτινοβολίας που μετράμε ονομάζεται όγκος 
αλληλεπίδρασης. 
 
 
Η διείσδυση της δέσμης στο 
δείγμα καθορίζεται από τις 
παρακάτω 4 παραμέτρους και 
κυρίως τις δύο τελευταίες. 
 

1) Πόσα ηλεκτρόνια έχουμε 
στην δέσμη (emission current) 

 
2) Διάμετρο της δέσμης (spot 

size) 
 
3) Ταχύτητα / Ενέργεια των 

ηλεκτρονίων (accelerating 
voltage) 

 
4) Είδος του δείγματος (Μέσος 

ατομικός αριθμός του 
δείγματος) 

 
 
 
Οι αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν ανάμεσα στο δείγμα και τα ηλεκτρόνια της 
δέσμης παρουσιάζονται στο σχήμα 4.6 και περιλαμβάνουν: 
 

1. Φόρτιση (Charging) Συσσώρευση φορτίου ηλεκτρονίων στο δείγμα. Για 
να μην συμβαίνει αυτό το δείγμα θα πρέπει να είναι αγώγιμο και 
συνδεδεμένο με γείωση ή να χρησιμοποιείται χαμηλό δυναμικό 
επιτάχυνσης. Έτσι τα μη αγώγιμα δείγματα, όπως τα ημιαγώγιμα υμένια 
ZnO τις παρούσας εργασίας, που εξετάζονται στο SEM χρειάζεται να 
επικαλυφθούν με ένα λεπτό στρώμα αγώγιμου υλικού (συνήθως χρυσού, 
(Au) ή Πλατίνας, (Pt)). Αυτή η επικάλυψη είναι αναγκαία για να εξαλειφθεί 
η συσσώρευση στατικών ηλεκτρικών φορτίων από την ενεργειακή δέσμη 

Σχήμα 4.5: Επίδραση ατομικού αριθμού και 
δυναμικού επιτάχυνσης στον όγκο 
αλληλεπίδρασης 
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ηλεκτρονίων που σαρώνει το μη αγώγιμο δείγμα. Απουσία τέτοιας 
επικάλυψης προκαλεί φαινόμενα που έχουν ως αποτέλεσμα την 
αλλοιωμένη του ειδώλου του δείγματος. Η επικάλυψη αυτή πρέπει να είναι 
ομοιογενούς πάχους και να μην αντιδρά με το δείγμα. 

 
 
 

 
2. Ελαστική σκέδαση ηλεκτρονίων.   

(Μεγαλύτερη γωνία, μικρότερη απώλεια ενέργειας)  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ελαστικά σκεδαζόμενα ηλεκτρόνια δέσμης (Elastically scattered primary 

electrons) τα οποία δεν ανιχνεύονται από το σύστημα. 
 
 Οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια (Backscattered Electrons) 
 

Σχήμα 4.6: Φαινόμενα αλληλεπίδρασης δέσμης - δείγματος 

E0 

E1 
 

θe 

Σχήμα 4.7: Αλληλεπίδραση 
πρωτογενών e- με πυρήνα 

Σχήμα 4.8: Οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια 
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i. Όταν τα ηλεκτρόνια της δέσμης με ενέργεια πχ 30 KeV φθάσουν 

στην επιφάνεια του δείγματος διεισδύουν σε βάθος που εξαρτάται 
από τον ατομικό αριθμό. Τα ηλεκτρόνια ταξιδεύουν προς τυχαίες 
κατευθύνσεις μέσα στο δείγμα και συγκρούονται με τα άτομα του 
δείγματος. Τα ηλεκτρόνια συγκρούονται ελαστικά με τον πυρήνα 
του ατόμου (ειδικά σε μεγάλα άτομα) και σκεδάζονται προς 
οποιαδήποτε κατεύθυνση χωρίς σημαντική απώλεια της ενέργειάς 
τους (κρατούν το 50 με 80% της αρχικής ενέργειας). Εκείνα τα 
ηλεκτρόνια που σκεδάζονται προς τα πίσω με γωνία 180ο λέγονται 
οπισθοσκεδαζόμενα (Backscattered electrons, BSE). Έχουν 
μεγαλύτερη ενέργεια και εκπέμπονται από μεγαλύτερο βάθος από 
το δείγμα. 
 
Το ποσοστό των ηλεκτρονίων που εκπέμπονται 
οπισθοσκεδαζόμενα, εξαρτάται από τον ατομικό αριθμό του ατόμου 
του δείγματος. Για τα ελαφρά στοιχεία είναι ~6% ενώ για τα 
βαρύτερα ~50%. Επομένως η αλλαγή του ποσοστού των ΒSΕ δίνει 
διαφοροποίηση στην εικόνα ανάλογα με τον ατομικό αριθμό. Οι 
βαρύτερες φάσεις φαίνονται λαμπρότερες από τις ελαφρύτερες. 
Έτσι έχουμε πληροφορίες για την σύσταση του δείγματος. 

 
 

ii. Η ανίχνευση οπισθοσκεδαζόμενων γίνεται χρησιμοποιώντας ως 
ανιχνευτή τον ημιαγωγό στερεάς κατάστασης (solid state 
semiconductor) σχήματος donut, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος 
στην έξοδο της κολώνας. Μετρώνται οι κτύποι των ηλεκτρονίων 
στον ανιχνευτή οι οποίοι μετατρέπονται σε ένταση των ψηφίδων και 
εμφανίζονται στον σωλήνα σχηματίζοντας την εικόνα. 

 
 
 

3. Μη ελαστική σκέδαση ηλεκτρονίων. 
(Μικρότερη γωνία, μεγαλύτερη 
απώλεια ενέργειας) 

 
 

 
  

E0 

E1 

θe 

Σχήμα 4.9: Αλληλεπίδραση 
πρωτογενών e- με τροχιακά e- 

Σχήμα 4.10: Δευτερογενή ηλεκτρόνια 
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 Μη ελαστικά σκεδαζόμενα ηλεκτρόνια (Inelastically scattered electrons), 
τα οποία δεν ανιχνεύονται από το σύστημα 

 
 Δευτερογενή ηλεκτρόνια (Secondary electrons, SE) 
 

 
i. Όταν τα ηλεκτρόνια της δέσμης συγκρούονται με τα ηλεκτρόνια του 

ατόμου μερικά από τα χαλαρά συγκρατούμενα ηλεκτρόνια μπορεί 
να φύγουν από το άτομο και ονομάζονται δευτερογενή ηλεκτρόνια. 
(Κάθε προσπίπτον ηλεκτρόνιο μπορεί να παράγει αρκετά 
δευτερογενή).Κάθε ηλεκτρόνιο που εγκαταλείπει το άτομο μετά από 
σύγκρουση με άλλο υψηλής ενέργειας είναι θεωρητικά ένα 
δευτερογενές ηλεκτρόνιο. 
 
Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια είναι χαμηλής ενέργειας (50 eV) και 
εκπέμπονται κοντά στην επιφάνεια του δείγματος αφού αυτά που 
εκπέμπονται από μεγαλύτερο βάθος, απορροφούνται εύκολα από 
την μάζα του δείγματος. Γι’ αυτό τα δευτερογενή ηλεκτρόνια είναι 
χρήσιμα για την απεικόνιση της επιφάνειας του δείγματος. 
 
Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια παράγονται με δύο κυρίως 
μηχανισμούς: 
 

 Καθώς η δέσμη εισέρχεται στην επιφάνεια 
 

 Καθώς η οπισθοσκεδαζόμενη δέσμη εξέρχεται από την 
επιφάνεια 

 
Ο δεύτερος μηχανισμός είναι δέκα φορές πιο πιθανώς από τον 
πρώτο. Επομένως είναι αναμενόμενο να υπάρχει μεγαλύτερη 
εκπομπή δευτερογενών ηλεκτρονίων εκεί που είναι μεγάλη και η 
εκπομπή οπισθοσκεδαζόμενων. Γι’ αυτό οι εικόνες των 
δευτερογενών και των οπισθοσκεδαζόμενων δεν διαφέρουν πολύ. 

 
 

ii. Η συλλογή των δευτερογενών ηλεκτρονίων γίνεται με την βοήθεια 
ενός “συλλέκτη” που δεν είναι άλλο από ένα πλέγμα με θετικό 
δυναμικό (+100V) που βρίσκεται μπροστά από τον ανιχνευτή και 
έλκει τα αρνητικά ηλεκτρόνια τα οποία μετρώνται από τους κτύπους 
που παράγουν στον ανιχνευτή. Η ένταση των εκπεμπόμενων 
ηλεκτρονίων επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά της μορφολογίας 
της επιφανείας. Η διακύμανση στην ένταση των ηλεκτρονίων 
επηρεάζει την φωτεινότητα ενός καθοδικού σωλήνα (CRT), ο 
οποίος σαρώνεται συγχρονισμένα με την δέσμη ηλεκτρονίων. Με 
αυτόν τον τρόπο παράγεται η εικόνα της επιφανείας στην οθόνη 
του καθοδικού σωλήνα. 
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Ακτίνες Χ 
 
 Ακτίνες-Χ (X-Rays): Συνεχείς (Bremsstahlung) και Χαρακτηριστικές 

(Characteristic) 
 
 Auger ηλεκτρόνια 

 
Συνεχές φάσμα 
 
Όταν ένα ηλεκτρόνιο σκεδάζεται 
μη ελαστικά σε αλληλεπίδραση 
με τον πυρήνα ενός ατόμου, 
επιβραδύνεται και μέρος (έως 
και το σύνολο) της ενέργειάς 
του αποδίδεται σαν ακτίνες-Χ 
που ονομάζονται 
Bremsstahlung. Αποτέλεσμα 
αυτού είναι ένα ευρύ φάσμα 
ακτίνων-Χ με μέγιστη ενέργεια 
εκείνη του προσπίπτοντος 
ηλεκτρονίου. Το φάσμα αυτό 
δεν χρησιμεύει στην στοιχειακή 
ανάλυση γιατί δεν είναι 
χαρακτηριστικό του στοιχείου. 
 
 
Χαρακτηριστικό φάσμα 
 
Οι χαρακτηριστικές ακτίνες-Χ δημιουργούνται με έναν τελείως διαφορετικό 
μηχανισμό. Όταν φεύγει ένα ηλεκτρόνιο από εσωτερική στοιβάδα, τότε ένα 
ηλεκτρόνιο από υψηλότερη ενεργειακή στοιβάδα καλύπτει το κενό πέφτοντας 
στην χαμηλότερη στοιβάδα και εκπέμποντας την διαφορά ενεργείας σαν ακτίνες-
Χ. Η ενέργεια αυτών των ακτίνων είναι χαρακτηριστική της μετάπτωσης και κατά 
συνέπεια του ατόμου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 4.12: K και L γραμμές χαρακτηριστικών ακτίνων Χ. 

Σχήμα 4.11: Συνεχές φάσμα ακτίνων Χ. 



Εναπόθεση υμενίων ZnO με την τεχνική Spray Pyrolysis  και έλεγχος της ευαισθησίας τους σε Όζον (Ο3) 
- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Κατασκευή διάταξης Spray Pyrolysis–Τεχνικές χαρακτηρισμού ZnO ως αισθητήρα (Ο3) 
 
 

Μ.Π.Σ – Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 
 

98 

 
Ανίχνευση ακτίνων-Χ 
 
Ο ανιχνευτής ακτίνων-Χ είναι ένα κρύσταλλος πυριτίου (με λίθιο) του οποίου 
αλλάζει η αντίστασή ανάλογα με την απορρόφηση της ενέργειας των ακτίνων-Χ. 
Αυτό καταγράφεται σαν μέτρηση της ακτίνας, χαρακτηριστικής της προέλευσης 
της, το μέγεθος της οποίας μετράται σε eV από έναν πολυκάναλο αναλυτή (Multi 
Channel Analyzer). Ο ανιχνευτής χρησιμοποιεί έναν πίνακα (Look Up Table) για 
να προσδιορίσει την προέλευση. 
 
Ο ανιχνευτής δεν μετρά μόνον την χαρακτηριστική ενέργεια των ακτίνων αλλά 
παρόμοια με τον ανιχνευτή δευτερογενών ηλεκτρονίων, μπορεί να “υποθέσει” την 
θέση των ατόμων προέλευσης και να δημιουργήσει ένα χάρτη ακτίνων-Χ. 
 
Όλοι οι ανιχνευτές παρουσιάζουν θερμική απώλεια ρεύματος και για τον λόγο 
αυτό πρέπει να ψύχονται με υγρό άζωτο. 

 
 
 
 

Auger ηλεκτρόνια 
 
Τα ηλεκτρόνια Auger παράγονται όταν οι 
εκπεμπόμενες από το δείγμα ακτίνες-Χ 
εκδιώξουν ηλεκτρόνια από άλλη στιβάδα 
κατά την έξοδό τους από το δείγμα [139]. 
 
 Ένα ηλεκτρ. μικροσκόπιο SEM καταγράφει 
και αναλύει δευτερογενή ηλεκτρόνια, 
οπισοσκεδαζόμενα καθώς και 
χαρακτηριστικές ακτίνες-Χ. Έτσι αποκτά 
κανείς πληροφορίες τόσο για την δομή και 
μορφολογία της επιφάνειας, όσο και για την 
χημική σύσταση (ποιοτική και ποσοτική) 
των επιφανειακών στρωμάτων. Η 
ανίχνευση ηλεκτρονίων Auger 
πραγματοποιείται με ειδικό εξοπλισμό χρησιμοποιώντας αναλυτικά όργανα 
καταγραφής των ηλεκτρονίων αυτών. Στην παρούσα εργασία δεν έγινε χρήση 
της τεχνικής αυτής. 
 

 
 
 
 
 

 

Σχήμα 4.13: Ηλεκτρόνια Auger 
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Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης JEOL (JSM – 840) που χρησιμοποιήθηκε 
στην παρούσα εργασία ήταν με πηγή εκπομπής νήμα βολφραμίου. 
 
 
Οι βασικές διατάξεις που υπάρχουν στο μικροσκόπιο είναι το σύστημα 
παραγωγής δέσμης ηλεκτρονίων, το σύστημα κατεύθυνσης της δέσμης, το 
σύστημα πληροφοριών και τέλος το σύστημα κενού.  
 
Τα βασικά στάδια λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου είναι: 
 

1) Σχηματίζεται μια δέσμη 
ηλεκτρονίων από την 
πηγή η οποία 
επιταχύνεται προς το 
δείγμα μέσω ενός 
θετικού ηλεκτρικού 
δυναμικού 

 
2) Χρησιμοποιώντας 

μεταλλικά ανοίγματα, 
ηλεκτρομαγνητικούς 
φακούς και πηνία 
σάρωσης, επιτυγχάνεται 
μια λεπτή εστιασμένη 
μονοχρωματική δέσμη η 
οποία σαρώνει την 
επιφάνεια του δείγματος 

 
3) Οι αλληλεπιδράσεις 

δέσμης δείγματος 
καταγράφονται από 
τους ανιχνευτές και 
μετατρέπονται σε εικόνα. 

 
 
 
 
 
 
Τα παραπάνω στάδια ισχύουν για όλους τους τύπους ηλεκτρονικών 
μικροσκοπίων [140]. 
 
 
 
 
 

Σχήμα 4.14: Διάγραμμα λειτουργίας μικροσκοπίου SEM 



Εναπόθεση υμενίων ZnO με την τεχνική Spray Pyrolysis  και έλεγχος της ευαισθησίας τους σε Όζον (Ο3) 
- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Κατασκευή διάταξης Spray Pyrolysis–Τεχνικές χαρακτηρισμού ZnO ως αισθητήρα (Ο3) 
 
 

Μ.Π.Σ – Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 
 

100 

4.3.3 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (Transmission Electron 
Microscopy, TEM) 

 
Στο σχήμα 4.15 παρουσιάζεται το διάγραμμα ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 
διέλευσης και η φωτογραφία ενός Jeol 2011 TEM, αντίστοιχα. 
 

 
Σχήμα 4.15: Διάγραμμα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης και η φωτογραφία ενός 
Jeol 2011 TE. 
 
 
Αποτελείται από ένα ηλεκτρονικό κανόνι για την παραγωγή των ηλεκτρονίων της 
δέσμης τα οποία επιταχύνονται με μια τάση 100-400 KeV. Κατόπιν η δέσμη 
εστιάζεται από δύο συμπυκνωτικούς φακούς σε μια συνήθως παράλληλη δέσμη 
η οποία διέρχεται μέσα από ένα λεπτό δείγμα πάχους ~100nm. Τέλος το 
σχηματιζόμενο είδωλο εστιάζεται και μεγεθύνεται από ένα αντικειμενικό και δύο 
προβολικούς φακούς και προβάλλεται είτε σε μια φθορίζουσα οθόνη είτε σε ένα 
CCD ή σε φωτογραφική πλάκα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το δείγμα πρέπει να 
είναι πού λεπτό έτσι ώστε τα ηλεκτρόνια να διέλθουν από μέσα του. Συνεπώς τα 
περισσότερα ηλεκτρόνια σκεδάζονται ελαστικά ή δεν σκεδάζονται καθόλου σε 
αντίθεση με το SEM όπου τα ηλεκτρόνια σταματούν μέσα στο δείγμα λόγω 
απορρόφησης. 
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Για να γίνει κατανοητή η αρχή λειτουργίας ενός TEM θα πρέπει να ανατρέξουμε 
στους μηχανισμούς ελαστικής σκέδασης και συγκεκριμένα για κρυσταλλικά 
δείγματα στο νόμο στου Bragg. Στο σχήμα 4.16 παρουσιάζεται σχηματικά η 
περίθλαση των ηλεκτρονίων της δέσμης από μία ομάδα κρυσταλλικών επιπέδων 
του δείγματος [142]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 4.16:  Σχηματική περίθλαση Bragg  στο TEM 
 
 
Τα ηλεκτρόνια που ικανοποιούν την συνθήκη  Bragg σκεδάζονται κατά 2θ και το 
ίχνος τους είναι μία κηλίδα στην φθορίζουσα οθόνη που απέχει R από τα μη 
σκεδαζόμενα ηλεκτρόνια. Η γωνία σκέδασης είναι πολύ μικρή (~mrad) και κατά 
συνέπεια sinθ=tanθ=θ, οπότε η σχέση του Bragg γίνεται Rd=λL. 
 
 
Γνωρίζοντας το μήκος L, το μήκος κύματος των ηλεκτρονίων λ και μετρώντας την 
απόκλιση της σκεδαζόμενης δέσμης R, από την παραπάνω σχέση είναι δυνατό 
να υπολογίσουμε την πλεγματική απόσταση d των επιπέδων του υλικού. Στο 
σχήμα 4.17 παρουσιάζεται μια σχηματική παράσταση ενός μονοκρυστάλλου Si, 
όπως φαίνεται παράλληλα με την διεύθυνση [011] και η αντίστοιχη εικόνα 
περίθλασης ηλεκτρονίων λόγω των επιπέδων {1-11} και (-1-11) του Si. Με αυτό 
τον τρόπο είναι δυνατό να προσδιορίσουμε την κρυσταλλική δομή μιας περιοχής 
με διαστάσεις μερικά nm ενός υλικού ή την σχετική διάταξη διαφορετικών δομών 
μέσα σε ένα υλικό. Εάν το υλικό είναι πολυκρυσταλλικό αντί για κηλίδες 
περίθλασης έχουμε δακτυλίους εφόσον ομοειδή επίπεδα του υλικού έχουν τυχαίο 
προσανατολισμό όπως στο σχήμα 4.18  [143]. 
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Σχήμα 4.17: Σχηματική αναπαράσταση μονοκρυστάλλου Si και η αντίστοιχη εικόνα 
περίθλασης ηλεκτρονίων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σήμα 4.18: Σχηματισμός εικόνας περίθλασης ηλεκτρονίων από πολυκρυσταλλικό υλικό. 
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Για το σχηματισμό εικόνας περίθλασης εστιάζουμε τον ενδιάμεσο φακό στο πίσω 
εστιακό του αντικειμενικού φακού και επιλέγουμε την περιοχή του δείγματος που 
θέλουμε να αναλύσουμε με το διάφραγμα επιλογής περιοχής όπως φαίνεται στο 
σχήμα 4.19α. Εάν ο ενδιάμεσος φακός εστιάσει στο επίπεδο ειδώλου του 
αντικειμενικού φακού τότε παίρνουμε εικόνα του ειδώλου του δείγματος, όπως 
φαίνεται στο σχήμα 4.10β. Τονίζουμε ότι με το διάφραγμα του αντικειμενικού 
φακού επιλέγουμε αν και ποια από τα ηλεκτρόνια που έχουν υποστεί σκέδαση 
συμμετέχουν στην δημιουργία της εικόνας. 
 
 

Σχήμα 4.19: Σχηματικό διάγραμμα των ηλεκτρονίων της δέσμης κατά τη λήψη (α) 
εικόνας περίθλασης και (β) εικόνας φωτεινού πεδίου στο ΤΕΜ. 
 
Το κοντράστ σε μία εικόνα φωτεινού πεδίου οφείλεται στην σκέδαση των 
ηλεκτρονίων στα διάφορα σημεία του δείγματος. Σκουρόχρωμες παρουσιάζονται 
οι περιοχές όπου τα ηλεκτρόνια σκεδάζονται ισχυρότερα. Σε ένα δείγμα που 
αποτελείται από διάφορα στοιχεία οι περιοχές που περιέχουν τα βαρύτερα 
στοιχεία σκεδάζονται εντονότερα τα ηλεκτρόνια και φαίνονται πιο σκούρες. 
Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και όταν το δείγμα έχει διαφορετικά πάχη. Σε ένα 
κρυσταλλικό δείγμα η σκέδαση Bragg είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την 
εμφάνιση κοντράστ γιατί είναι δυνατό με το διάφραγμα του αντικειμενικού φακού 
να αποκλείσουμε ηλεκτρόνια που έχουν σκεδαστεί κατά Bragg να συνεισφέρουν 
στην εικόνα. Στην εικόνα 4.2α παρουσιάζεται μια προβολή φωτεινού πεδίου ενός 
πολυκρυσταλλικού δείγματος Si. Οι κρυσταλλίτες που ικανοποιούν την συνθήκη 
Bragg  φαίνονται σκούροι. Αν αντίθετα με το διάφραγμα του αντικειμενικού φακού 
επιτρέψουμε μόνο στα ηλεκτρόνια που έχουν σκεδαστεί κατά Bragg  να 
σχηματίσουν εικόνα, η οποία ονομάζεται εικόνα σκοτεινού πεδίου, τότε φωτεινοί 
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φαίνονται οι κρυσταλλίτες που ικανοποιούν την συνθήκη περίθλασης, εικόνα 4.2β 
[144]. 

 
Εικόνα 4.2: Εικόνα (α) φωτεινού και (β) σκοτεινού πεδίου πολυκρυσταλλικού Si. 

 
 
 
 Η διακριτική ικανότητα του ΤΕΜ δίνεται από την σχέση: 
 

4
14

3
21 sC.r   4.5 

 
όπου, 

λ, το μήκος κύματος των ηλεκτρονίων της δέσμης και 
Cs, η σφαιρική εκτροπή του αντικειμενικού φακού. 

 
 
Το σύγχρονα ΤΕΜ έχουν διακριτική ικανότητα 0.15-0.35 nm. Το συγκεκριμένο 
Jeol 2011, 200 KeV,  από όπου είναι οι φωτογραφίες, ΤΕΜ και περίθλασης 
ακτίνων Χ, της παρούσας εργασίας έχει διακριτική ικανότητα 0.19 nm. 
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4.4 Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis Spectroscopy) 
 
 
Το φάσμα απορρόφησης ενός υλικού στην περιοχή ορατού-υπεριώδους παρέχει 
πληροφορίες για τις οπτικές του ιδιότητες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την 
ηλεκτρονική του δομή. Δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού του οπτικού χάσματος 
Εg και αποτελεί μέτρο της ποιότητας των υλικών [145]. 
 
Η απορρόφηση σχετίζεται με τις, από ζώνη-σε-ζώνη (band-to-band) μεταβάσεις 
που συμβαίνουν σε ένα πολυκρυσταλλικό ημιαγωγό, δηλαδή με τη διέγερση ενός 
ηλεκτρονίου από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας. Η απορρόφηση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του ενεργειακού χάσματος του 
ημιαγωγού. H κινητική ενέργεια ενός ηλεκτρονίου στη ζώνη αγωγιμότητας, δίνεται 
από την παρακάτω σχέση: 
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  (4.6) 

όπου p είναι η ορμή και me η ενεργός μάζα του ηλεκτρονίου. Στην 
Κβαντομηχανική το ηλεκτρόνιο λαμβάνεται ως κύμα και η ορμή εκφράζεται ως p 
= ћk (4.6), όπου k είναι το κυματάνυσμα. Συνδυάζοντας τις παραπάνω εξισώσεις 
η κινητική ενέργεια γράφεται : 
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  (4.7) 

 
 
H διαδικασία απορρόφησης φωτονίων σε ένα ημιαγωγό περιγράφεται από τον 
συντελεστή απορρόφησης α (hν), ο οποίος για δεδομένη ενέργεια φωτονίου hν 
είναι ανάλογος της πιθανότητας Pif  μιας μετάβασης από μία αρχική κατάσταση i 
σε μία τελική f, της πυκνότητας ηλεκτρονίων στην αρχική κατάσταση ni καθώς και 
της πυκνότητας των ελεύθερων τελικών καταστάσεων nf. Η άθροιση γίνεται για 
όλες τις πιθανές μεταβάσεις μεταξύ των καταστάσεων με ενεργειακή διαφορά hν 
[146]: 
 

 fii nnP

   fii nnPhv  (4.8) 
 
Όπως είναι γνωστό το Ιn2O3 είναι ημιαγωγός με επιτρεπόμενες απευθείας 
μεταβάσεις (direct transitions), όπως αυτή που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, η 
οποία πραγματοποιείται από την κορυφή της ζώνης σθένους στον πυθμένα της 
ζώνης αγωγιμότητας στην ίδια κρυσταλλική ορμή k=0. Η μετάβαση αυτή είναι 
κάθετη και δεν απαιτείται αλλαγή στην ορμή του ηλεκτρονίου. 
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Σχήμα 4.20: Σχηματική αναπαράσταση της απευθείας ηλεκτρονικής 
μετάβασης 

 

Η πιθανότητα τέτοιων μεταβάσεων είναι ανεξάρτητη της ενέργειας του φωτονίου 
και λαμβάνεται ίση με μια σταθερά. Κάθε αρχική κατάσταση ενέργειας Εi , 
συνδέεται με την τελική κατάσταση ενέργειας Εf μέσω της σχέσης :  
 

if EhvE   (4.9) 
Για τις παραβολικές τροχιές ισχύει  
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όπου  
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1
 είναι η ανηγμένη μάζα. 

Η πυκνότητα καταστάσεων δίνεται από την παρακάτω σχέση: 
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Με συνδυασμό των (4.6) και (4.12) προκύπτει ότι ο συντελεστής απορρόφησης 
ισούται με : 
 

    2
1

gEhvhv   (4.14) 
  

 
Από την τελευταία, θέτοντας α=0, μπορούμε να υπολογίσουμε το οπτικό 
ενεργειακό χάσμα Εg. 
 
Η οπτική διαπερατότητα των υμενίων ZnO σε υποστρώματα corning 1737F 
έγιναν με την βοήθεια ενός Perkin Elmer UV-Vis φασματόμετρου διέλευσης σε 
μήκη κύματος λ=190 - 1100 nm και έδειξαν ότι είναι διαπερατά στο ορατό κατά  
85%. 
 
 
 
4.5  Μέτρηση αγωγιμότητας (Φωτοαναγωγή με UV ακτινοβολία – 

οξείδωση με 100% ροή όζοντος)  
 

4.5.1 Φωτοαναγωγή 
 
Η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της αγωγιμότητας (Εικ. 4.2 ) 
αποτελείται από ένα γυάλινο θάλαμο, μέσα στον οποίο δημιουργείται κενό της 
τάξεως των 10-3 - 10-2 mbar μέσω μιας μηχανικής αντλίας. Μία μικρή λάμπα 
υδραργύρου (Hg) σε σχήμα μολυβιού (pencil lamp), μήκους κύματος λ=254nm 
και μέσης έντασης 4mW/cm2, χρησιμοποιήθηκε ως πηγή υπεριώδους 
ακτινοβολίας (UV), σε απόσταση 3cm από τα δείγματα. Μέσω των ηλεκτρικών 
επαφών NiCr εφαρμόζεται στο δείγμα τάση (περίπου 10 Volt) και το ρεύμα που 
το διαρρέει μετριέται με ένα ευαίσθητο ηλεκτρόμετρο, Κeithley 6517Α. Η 
αγωγιμότητα του δείγματος μπορεί να υπολογισθεί ως εξής: 
 

daV
sI



  (4.15) 

όπου d το πάχος του δείγματος ,s και α (μήκος-πλάτος, αντίστοιχα) οι άλλες δύο 
διαστάσεις του υλικού ,V η ασκούμενη τάση και I το μετρούμενο ρεύμα. 
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Εικόνα 4.3: Η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τη διαδικασία της 
φωτοαναγωγής και της οξείδωσης.  

 
Τα δείγματα που παράγονται με την τεχνική του ASP είναι μονωτικά. Κατά τη 
διαδικασία της φωτοαναγωγής, με απευθείας έκθεση του δείγματος σε υπεριώδη 
ακτινοβολία για 15min παρατηρείται αύξηση της αγωγιμότητάς του κατά 2-3 
τάξεις μεγέθους, μέχρις ότου πάρει μια σταθερή τιμή που καλείται τιμή κορεσμού 
σmax. 
 

4.5.2 Οξείδωση  
Για τη διαδικασία της οξείδωσης με την επίδραση όζοντος χρησιμοποιείται μία 
παρόμοια λάμπα, η οποία βρίσκεται μακριά από το δείγμα έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η απ’ ευθείας ακτινοβόλησή του, ενώ συγχρόνως εισρέει στο 
θάλαμο Οξυγόνο (Ο2 ) υπό πίεση 800 mbar. Η αντίδραση μεταξύ υπεριώδους 
ακτινοβολίας και Οξυγόνου οδηγεί στο σχηματισμό όζοντος (~ 5 ppm). Κατά την 
οξείδωση, η οποία διαρκεί 15min, η αγωγιμότητα μειώνεται μέχρι μια ελάχιστη 
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τιμή, που ορίζεται ως σmin. Η παραπάνω διαδικασία είναι πλήρως επαναλήψιμη 
και παρουσιάζεται στο διάγραμμα 4.1. Το πηλίκο της μέγιστης αγωγιμότητας 
προς την ελάχιστη κάθε κύκλου ορίζεται ως η ευαισθησία S του υλικού στο όζον. 
 

min

maxS



  (4.16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φυσικά η ίδια σχέση 4.16, μπορεί να είναι εκφρασμένη ως προς το ηλεκτρικό 
ρεύμα που το υμένιο διαρρέεται παρουσία των δύο καταστάσεων (οξείδωσης-
αναγωγής) όταν δεν είναι γνωστό το πάχος του. 
 

.oxid

cond.S



  (4.17) 

Όπου, Ιcond. η ένταση του ρεύματος στο στάδιο της φωτοαναγωγής και Ιoxid. η 
αντίστοιχη τιμή στο στάδιο της οξείδωσης. 
 
Η μέτρηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρώτο στάδιο έλεγχου για το υμένιο 
ZnO, αν είναι ημιαγωγός τύπου αντίστασης και μεταβάλλεται η αντίσταση του 
παρουσία οξειδωτικού περιβάλλοντος και επομένως είναι υποψήφιο για 
περαιτέρω διερεύνηση ευαισθησίας όζοντος σε διαφορετικές συγκεντρώσεις και 
άρα η μέτρηση του πάχους θα ακολουθήσει. 
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Διάγραμμα 4.1: Απεικόνιση κύκλων φωτοαναγωγής και οξείδωσης σε ZnO 
υμένιο εναποθετημένο στους 350 οC [136]. 
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4.6  Μέτρηση ευαισθησίας όζοντος (Κατώτερο όριο ανίχνευσης) 
 
 
Σκοπός των μετρήσεων αυτών είναι να προσδιοριστεί το κατώτερο όριο 
ανίχνευσης σε ροή 500 sccm όζοντος με συνθετικό αέρα – (απαλλαγμένος από 
υγρασία) των υμενίων ZnO που προηγουμένως εμφάνισαν σημαντική μεταβολή 
της αγωγιμότητας τους σε περιβάλλον 100% όζοντος. 
 
Για την υλοποίηση  τους κατασκευάστηκε ένας θάλαμος (εικ. 4.4) που συνδέθηκε 
άμεσα σε ένα σύστημα παραγωγής όζοντος (Thermo 49i – Ozone Analyzer), με 
μεγάλη ακρίβεια σε μικρές συγκέντρωσης (1 ppb ως 2.5 ppm). Καθώς και με ένα 
ηλεκτρονικό σύστημα έλεγχου ροής (mass flow controller) ώστε να διασφαλιστεί 
η σταθερή παροχή συνθετικού αέρα (εικ. 4.6). Και στο θάλαμο αυτό όπως και 
στον θάλαμο ελέγχου της αγωγιμότητας, η φωτοαναγωγή των υμενίων 
πραγματοποιείται με παρόμοιου τύπου UV λάμπα (Hg) με την διαφορά ότι 
βρίσκεται εντός σωλήνα χαλαζία (διαπερατός στην UV ακτινοβολία) και 
διασφαλίζει την απόλυτη απομόνωση των δειγμάτων από το τυχόν όζον που 
μπορεί να απομείνει στο θάλαμο έπειτα από την λειτουργία της (εικ. 4.5). 
 
Όλες οι μετρήσεις ευαισθησίας πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου 
χρησιμοποιώντας ροή όζοντος 500 sccm με συνθετικό αέρα και πίεση 800 mbar. 
Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε συνθετικός αέρας σύστασης 20.5% Ο2 σε N2, 
ο οποίος περνούσε μέσα από τον αναλυτή όζοντος, μετατρέπονταν σε όζον με 
την επιθυμητή συγκέντρωση και κατόπιν μέσω του συστήματος έλεγχου ροής 
διοχετεύονταν μέσα στο θάλαμο όπου βρίσκονταν το υπό εξέταση δείγμα.  Τόσο 
ο έλεγχος  της ροής, η συγκέντρωση σε όζον, όσο και τα δεδομένα μεταβολής 
της αγωγιμότητας παρακολουθούνταν και καταγράφονταν από ειδικό λογισμικό 
που δημιουργήθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού LabView στο εργαστήριο για 
την συγκεκριμένη εφαρμογή. 
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Εικ. 4.4: Θάλαμος ελέγχου 
κατώτερου ορίου 
ανίχνευσης όζοντος.   

Εικ. 4.5: Απεικονίζει την UV 
λάμπα (Hg) εντός του 
σωλήνα χαλαζία στο 
θάλαμο ελέγχου κατώτερου 
ορίου ανίχνευσης όζοντος.   
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Σχήμα 4.21: Σχηματική απεικόνιση διάταξης μέτρησης ευαισθησίας υμενίων 
παρουσία Όζοντος [136]. 

Εικ. 4.6: Απεικονίζει το ηλεκτρονικό σύστημα έλεγχου ροής (mass flow controller) 
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Το μέρος αυτό της παρούσας εργασίας που χωρίζεται σε τρία μέρη 
πραγματεύεται α) την κατασκευή και β) παραμετροποίηση της διάταξης Aerosol 
Spray Pyrolysis (ASP) για την εναπόθεση υμένιων ZnO ως πιθανούς αισθητήρες 
όζοντος και γ) τις πειραματικές διατάξεις που είτε χρησιμοποιήθηκαν ή 
κατασκευάστηκαν για τον χαρακτηρισμό και έλεγχο των εναποθέσεων αυτών ως 
αξιόπιστους αισθητήρες όζοντος. 
 
Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην αναλυτική περιγραφή της κατασκευής της 
διάταξης ASP, την προετοιμασία των υποστρωμάτων και των δοκιμαστικών 
εναποθέσεων μέχρι τον τελικό προσδιορισμό των κατάλληλων συνθηκών για την 
παραγωγή υμένιων  ZnO υποψήφιων ως αισθητήρες όζοντος. 
 
Το δεύτερο μέρος περιγράφει τις τεχνικές χαρακτηρισμού που χρησιμοποιήθηκαν 
για τον δομικό, μορφολογικό και ηλεκτρικό χαρακτηρισμό των υμένιων. Για το 
δομικό χαρακτηρισμό χρησιμοποιήθηκε η περιθλασιομετρία ακτίνων Χ (Χ-Ray 
Diffraction) και η ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (Transmission Electron 
Microscopy - ΤΕΜ). Ο μορφολογικός έλεγχος έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικής 
μικροσκοπίας σάρωσης (Scanning Electron Microscopy – SEM). Η ταυτοποίηση 
των υμενίων ZnO έγινε με  UV-Vis spectroscopy και η ηλεκτρικές τους ιδιότητες 
με μετρήσεις φωτοαναγωγής και οξείδωσης. 
 
Το τελευταίο μέρος περιγράφει την κατασκευή της διάταξης που 
χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό του κατώτερου ορίου ανίχνευσης 
όζοντος των υμένιων ZnΟ. Και η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με την 
παράθεση και σχολιασμό αποτελεσμάτων ευαισθησίας των υμενίων σε διάφορες 
συγκεντρώσεις όζοντος. 
 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο διάγραμμα 5.1 συγκεντρώνονται οι σημαντικότεροι παράγοντες που 
επηρεάζουν σημαντικά την ευαισθησία ανίχνευσης οξειδωτικών αερίων και 
συγκεκριμένα του όζοντος σε υμένια ZnO παρασκευασμένα με την τεχνική 
εναπόθεσης Aerosol Spray Pyrolysis (ASP) [147-149]. 
 
Πρέπει να τονίσουμε ότι οι παράγοντες αυτοί αν και παρουσιάζουν ο καθένας 
μεμονωμένα ένα μοναδικό μηχανισμό επίδρασης στην ευαισθησία ανίχνευση των 
υμενίων σε όζον (όπως μελετήσαμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα στο 
θεωρητικό μέρος), ταυτόχρονα παρουσιάζουν ισχυρή αλληλεξάρτηση μεταξύ 
τους, αποδεικνύοντας ότι η μεταβολή οποιαδήποτε συνθήκης εναπόθεσης στην 
μέθοδο ASP επιδρά δυναμικά στη μέθοδο προκαλώντας μεταβολές και στους 
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Διάγραμμα 5.1: Απεικονίζει τους σημαντικότερους παράγοντες που επιδρούν στην 
ευαισθησία ανίχνευσης όζοντος σε υμένια ZnO παρασκευασμένα με την τεχνική Spray 
Pyrolysis. 



Εναπόθεση υμενίων ZnO με την τεχνική Spray Pyrolysis  και έλεγχος της ευαισθησίας τους σε Όζον (Ο3) 
- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αποτελέσματα και σχολιασμός 
 
 

Μ.Π.Σ – Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 
 

116 

υπόλοιπους παράγοντες, αλλά με κύρια συνισταμένη την επίδραση της 
ευαισθησίας του υμενίου σε όζον. Στην παρούσα εργασία η διεξαγωγή των 
εναποθέσεων με διαφορετικές παραμέτρους έχει ως σκοπό, την διερεύνηση των 
συνθηκών εκείνων που επιφέρουν την μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία 
ανίχνευσης όζοντος στα υμένια.  
 
Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν δύο σειρές εναποθέσεων διατηρώντας 
σταθερές όλες τις παραμέτρους, μεταβάλλοντας μόνο Α) τον χρόνο 
εναπόθεσης (κατ’ επέκταση το πάχος του υμενίου) και Β) την θερμοκρασία 
εναπόθεσης, και εξετάζοντας κάθε φορά τα χαρακτηριστικά των υμενίων (δομικά 
και ηλεκτρικά) ως προς την ευαισθησία τους σε όζον. 
 

Δείγμα Θερμοκρασία 
Εναπόθεσης 

Πίεση 
Προωθη-

τικού 
αερίου (Ν2) 

Απόσταση 
ακροφύσιου 
Υποστρώ-

ματος 

Ρυθμός 
Ατμό- 

ποίησης 
Χρόνος 

Εναπόθεσης 

Run#05 350 0C 0.5 bar 11 cm 300 
ml/min 20 min 

Run#07 350 0C 0.5 bar 11 cm 300 
ml/min 15 min 

Run#24 350 0C 0.5 bar 11 cm 300 
ml/min 10 min 

Run#23 350 0C 0.5 bar 11 cm 300 
ml/min 8 min 

Run#25 350 0C 0.5 bar 11 cm 300 
ml/min 6 min 

Run#26 350 0C 0.5 bar 11 cm 300 
ml/min 5 min 

Run#19 350 0C 0.5 bar 11 cm 300 
ml/min 4 min 

 
 
 

 
 

Δείγμα Θερμοκρασία 
Εναπόθεσης 

Πίεση 
Προωθη-

τικού 
αερίου (Ν2) 

Απόσταση 
ακροφύσιου 
Υποστρώ-

ματος 

Ρυθμός 
Ατμό- 

ποίησης 
Χρόνος 

Εναπόθεσης 

Run#12 400 0C 0.5 bar 11 cm 300 
ml/min 20 min 

Run#31 400 0C 0.5 bar 11 cm 300 
ml/min 10 min 

Run#30 400 0C 0.5 bar 11 cm 300 
ml/min 5 min 

Πίνακας 5.1: Παραθέτει τις συνθήκες εναπόθεσης των υμενίων που παρασκευάστηκαν 
με την τεχνική ASP (Υμένια σε χρόνους εναποθέσεων από 20 ως 4 min και σταθερής 
θερμοκρασίας 350 0C). 
 

Πίνακας 5.2: Παραθέτει τις συνθήκες εναπόθεσης των υμενίων που παρασκευάστηκαν 
με την τεχνική ASP (Υμένια σε χρόνους εναποθέσεων από 20 ως 5 min και σταθερής 
θερμοκρασίας 400 0C). 
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 Η επιλογή της σχετικά μικρής συγκέντρωσης του πρόδρομου υδατικού 
διαλύματος Zn(NO3)2. 2H2O  στα 0.1 mol/lt  βασίστηκε σε αναφορές της 
διεθνής βιβλιογραφίας λόγω ότι οι μεγάλες συγκεντρώσεις πρόδρομων 
διαλυμάτων, παρουσιάζουν μικρή απόκριση ανίχνευσης αερίων. Έχει 
αναφερθεί ότι η αύξηση της συγκέντρωσης του διαλύματος επιφέρει 
αύξηση του μεγέθους των κόκκων του υμενίου και  κατ’ επέκταση την 
μείωση της περιοχής απογύμνωσης αυτών με τελικό αποτέλεσμα την 
μείωση της ενεργής περιοχής του υμένιου και την μείωση της απόκρισης 
ανίχνευσης του [152,153]. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε πως 
τα διαλύματα που χρησιμοποιηθήκαν στην εργασία αυτή 
χρησιμοποιήθηκαν μία τουλάχιστον μέρα (~1500 min) μετά την 
παρασκευή τους έτσι ώστε να διατηρήσουμε σταθερό το ρυθμό ανάπτυξης 
των υμένιων και η παρασκευή υμένιων με επιθυμητό πάχος να είναι 
συνάρτηση του χρόνου εναπόθεσης, εφόσον όλες οι υπόλοιπες συνθήκες 
εναπόθεσης παραμένουν σταθερές [153]. 

      
 Η επιλογή της θερμοκρασίας έγινε με βάση ότι πολυκρυσταλλικό ZnO 

σχηματίζεται στην θερμοκρασία των 350 0C όπως αναλυτικά περιγράψαμε 
στην παράγραφο 3.5.3.1 του θεωρητικού μέρους σύμφωνα με την 
υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

 
 Τόσο η απόσταση ακροφύσιου-υποστρώματος όσο και η πίεση του 

προωθητικού αερίου έγινε συνδυάζοντας δεδομένα της διεθνής 
βιβλιογραφίας [125,129-132, 153], αλλά και πειραματικών δεδομένων της 
εργασίας αυτής. Έτσι παρατηρούμε πως σε μικρότερες αποστάσεις 
ακροφύσιου-υποστρώματος από τα 11 cm, το ακροφύσιο έφραζε σε λίγα 
μόλις λεπτά λειτουργίας της διάταξης με στερεό ZnO εξαιτίας της μεγάλης 
θερμοκρασίας που δέχονταν από το υπόστρωμα.  Επίσης σε μεγαλύτερη 
απόσταση από αυτή των 11 cm η διασπορά του αερολύματος ήταν τόσο 
μεγάλη ώστε να μην υπάρχει ομοιογενής επίστρωση των υμένιων. 
Επομένως η κατάλληλη απόσταση ακροφύσιου-υποστρώματος στην 
περίπτωση της διάταξη που κατασκευάσαμε είναι τα 11 cm. 

 
 Επιλέξαμε σχετικά μικρή πίεση προωθητικού αερίου, γιατί όσο 

αυξάνεται η πίεση του, τόσο αυξάνεται και η ταχύτητα του αερολύματος με 
αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος αλληλεπίδρασης με το θερμαινόμενο 
υπόστρωμα  και άρα η συγκέντρωση του ατμοποιημένου ZnO που 
προσπίπτει πάνω στο υπόστρωμα να μειώνεται αισθητά. Στην 
συγκεκριμένη διάταξη η επιλογή της πίεσης του προωθητικού αερίου στα 
0.5 bar έγινε, γιατί αφενός σε μικρότερες πιέσεις το αερόλυμα δεν είχε 
τόση ταχύτητα για να υπερνικήσει την οπισθέλκουσα δύναμη από την 
θερμοκρασία του υποστρώματος με αποτέλεσμα τα σταγονίδια να μην 
φθάνουν στο υπόστρωμα και να μην πραγματοποιείται εναπόθεση 
υμένιου και αφετέρου γιατί σε μεγαλύτερες πιέσεις παρατηρήθηκε πως το 
αερόλυμα παρουσιάζει συμπύκνωση του νέφους των σταγονιδίων και ως 
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αποτέλεσμα να εκτοξεύονται από το ακροφύσιο σταγόνες διαλύματος 
εμφανούς μεγαλύτερου μεγέθους από αυτά που κατά μέσον όρο 
ψεκάζονται  [153].  

 
 Ο ρυθμός ατμοποίησης ρυθμίστηκε στα 300 ml/min εφαρμόζοντας 

σταθερή τάση 10 Volts στο πιεζοκρύσταλλο, η οποία είναι και η 
κατασκευαστική προδιαγραφή του πιεζοκρυστάλλου (θεωρώντας και την 
πυκνότητα του υδατικού διαλύματος Zn(NO3)2. 2H2O ίση με την πυκνότητα 
του νερού ρ= 1 g cm-3) 

 
 
5.1.1 Μελέτη της κρυσταλλικής δομής των υμένιων ZnO σε ΤPyr=350 

0C με περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD) 
 
Στο διάγραμμα 5.1 παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές κορυφές XRD για εύρος 
γωνιών 2θ 300-750 των υμένιων ZnO σε υποστρώματα corning glass για χρόνους 
εναπόθεσης από 20 ως 4 min, στους 350 0C καθώς και τα κρυσταλλογραφικά 
επίπεδα Miller {(100), (002), (101), (102), (110), (103)}, ενδεικτικά της πολυ-
κρυσταλλικής δομής του ZnO που αναπτύσσεται. Για όλους τους χρόνους 
εναπόθεσης, εμφανίζονται οξείες κορυφές στα γραφήματα XRD που 
αντιστοιχούν στο εξαγωνικό P6(3)mc ZnO με δομή βουρτσίτη σύμφωνα με το 
αρχείο JCPDS No. 36-1451. Εξαίρεση αυτή του υμένιου με 4 min χρόνο 
εναπόθεσης που δεν εμφανίζει ισχυρή ανάκλαση των ακτίνων-Χ σε κάποιο 
προτιμητέο κρυσταλλογραφικό επίπεδο, πιθανόν εξαιτίας του μικρού χρόνου 
εναπόθεσης, στον οποίο η θερμοκρασία των 350 0C δεν επαρκεί ώστε να 
προσδώσει στα άτομα ZnO αρκετή ενέργεια για να καταλάβουν χαμηλά 
ενεργειακά επίπεδα. 
 
Παρατηρούμε για χρόνους εναπόθεσης από 20 min ως 5 min των υμένιων στα 
γραφήματα περίθλασης ακτίνων-Χ  πως το κυρίαρχο κρυσταλλογραφικό επίπεδο 
είναι το (002), του οποίου η ένταση μειώνεται καθώς μειώνονται οι χρόνοι 
εναπόθεσης ως το χρόνο εναπόθεσης του υμένιου στα 4 min, που όπως 
αναφέραμε δεν εμφανίζει κάποιο προτιμητέο κρυσταλλογραφικό επίπεδο. Το 
κρυσταλλογραφικό επίπεδο (002) υποδηλώνει τον υψηλό βαθμό 
προσανατολισμού κατά μήκος του άξονα c, ο οποίος είναι κάθετος στη βάση του 
υποστρώματος. Αυτό επιβεβαιώνουν και οι εικόνες από την ηλεκτρονική 
μικροσκοπία διέλευσης (ΧΤΕΜ) που θα παρουσιαστούν παρακάτω. 
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Διάγραμμα 5.1: Απεικονίζεται η ένταση των χαρακτηριστικών κορυφών περίθλασης 
ακτίνων-Χ των υμένιων ZnO σε corning γυαλί υποστρώματα για χρόνους 
εναπόθεσης από 4 min ως 20 min. 
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Για κάθε υμένιο ZnO για θερμοκρασία υποστρώματος 350 0C υπολογίστηκε το 
εύρος κάθε κορυφής περίθλασης ακτίνων-Χ στο μισό της έντασης της (FWHM) 
και έτσι, στον πίνακα 5.3 παραθέτονται οι τιμές του FWHM για τις κορυφές 
περίθλασης των υμένιων ZnO (200), (101), (102) για τους χρόνους εναπόθεσης 
από 5 min ως 20 min. 
 

FWHM Χρόνος 
Εναπόθεσης (100) (002) (101) (102) (103) 

20 - 0,437 0,391 0,5955 0,705 
15 - 0,479 0,389 0,5889 0,765 
10 0,282 0,368 0,342 0,561 0,805 
8 0,41 0,389 0,404 0,56 0,782 
6 0,395 0,375 0,397 0,57 0,605 
5 - 0,423 0,448 - - 
4 - - - - - 

 
Όπως είναι φανερό από τον πίνακα 5.3 και το διάγραμμα 5.2, το FWHM για τις 
δύο κύριες κορυφές ανάπτυξης του ZnO, (002) και (101) με σχετική ένταση 
ικανοποιητική για να υπολογιστούν,  παρατηρούμε μείωση μέχρι τα 10 min 
εναπόθεσης, υποδεικνύοντας τη βελτίωση της κρυσταλλικότητας των υμένιων με 
την αύξηση του χρόνου εναπόθεσης. Ενώ για μεγαλύτερους χρόνους 
εναπόθεσης το FWHM αυξάνεται επισημαίνοντας έτσι την μείωση της 
κρυσταλλικότητας των υμένιων για χρόνους μεγαλύτερους από 10 min. 

Πίνακας 5.3: Υπολογισμός του FWHM για τις κορυφές περίθλασης των υμένιων ZnO 
(200), (101), (102) για τους χρόνους εναπόθεσης από 20 min ως 4 min. 
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Απεικονίζει το 
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κύριες κορυφές 
(002) και (101) 
ανάπτυξης του ZnO 
στα υμένια που 
κατασκευάστηκαν 
με την τεχνική ASP 
σε υποστρώματα 
corning γυαλί σε 
θερμοκρασία 350 
0C με τον χρόνο 
εναπόθεσης τους, 
από 5 ως 20 min. 
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Έχοντας γνωστό το FWHM για την κύρια διεύθυνση ανάπτυξης του ZnO στα 
υμένια που παρασκευάσαμε σε corning γυαλί (διεύθυνση (002) για 2θ= 34,420), 
υπολογίστηκαν οι μέσες διαστάσεις των κρυσταλλιτών του ZnO από την εξίσωση 
του Scherrer. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο διάγραμμα 5.3 ως 
συνάρτηση του χρόνου εναπόθεσης.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρατηρούμε ότι το μέγεθος των κρυσταλλιτών στα υμένια μικρού χρόνου 
εναπόθεσης (5 min και 6 min)  παρουσιάζει μικρή αύξηση, ενώ όσο οι χρόνοι 
εναπόθεσης μεγαλώνουν (από 6 min ως 20 min) το μέγεθος των κρυσταλλιτών 
μικραίνει.  Πιθανότατα κάτι τέτοιο συμβαίνει λόγω της βαθμίδας θερμοκρασίας 
υποστρώματος που αναπτύσσεται όσο προστίθενται νέα στρώματα ZnO. Έτσι η 
θερμοκρασία και ο ρυθμός πυρήνωσης (nucleation) ελαττώνονται. 
 
Για κάθε υμένιο ZnO υπολογίστηκαν οι κρυσταλλικές σταθερές α και c του 
εξαγωνικού του πλέγματος μέσω των εξισώσεων 5.1 και 5.2 [150,151]. 





sin

c  Εξ. 5.1 

 





sin3

 Εξ. 5.2 

 
όπου, λ είναι το μήκος κύματος των ακτίνων-Χ σε nm (λ=1,54056 nm) και θ η 
γωνία ανάκλασης Bragg σε μοίρες για την κύρια κρυσταλλογραφική διεύθυνση. 
 

Διάγραμμα 5.3: Μέγεθος κρυσταλλιτών σε συνάρτηση με το χρόνο 
εναπόθεσης για 2θ= 34,420 στην κύρια κρυσταλλογραφική διεύθυνση (002) 
στους 350 0C σε corning γυαλί υποστρώματα. 
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Τα μεγέθη των κρυσταλλικών σταθερών α και c  των υμένιων ZnO για χρόνους 
εναπόθεσης από 5 min ως 20 min, παρουσιάζονται στον πίνακα 5.4, όπου 
παρατηρούμε ελαφρά αύξηση των σταθερών όσο αυξάνονται οι χρόνοι 
εναπόθεσης. Ακόμα, ο λόγος c/α είναι πολύ κοντά στη θεωρητική τιμή της 
ιδανικής εξαγωνικής δομής του στοιχειομετρικού βουρτσίτη (αθεωρ.=3.2496, 
cθεωρ.=5.2042, c/α=1.633  [130]. 
 

Χρόνος 
Εναπόθεσης α c c/a 

Μax Κρυστ. 
Διεύθ. 

(002) σε μοίρες 
20 3,0146 5,22379 1,73216 34,420 

15 3,0146 5,22151 1,73207 34,420 

10 3,0044 5,20386 1,73207 34,440 

8 3,0044 5,20386 1,73208 34,440 

6 2,999 5,19508 1,73221 34,440 

5 3,009 5,21267 1,73204 34,380 

 
 
 

Πίνακας 5.4: Μεγέθη των κρυσταλλικών σταθερών των υμένιων ZnO για χρόνους 
εναπόθεσης από 5 min ως 6 min, υπολογισμένοι στην κυρίαρχη κρυσταλλογραφική 
διεύθυνση (002). 
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Διάγραμμα 5.4: Κρυσταλλικές σταθερές  α (α) και c (b) της εξαγωνικής δομής βουρτσίτη 
των υμένιων ZnO σε corning γυαλί υποστρώματα για χρόνο εναπόθεσης 5-20 min.  
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Στο διάγραμμα 5.5  παρουσιάζεται ο λόγος των κρυσταλλικών σταθερών c/α των 
υμένιων ZnO σε χρόνους εναπόθεσης 5-20 min, όπου είναι σχεδόν σταθερός με 
μικρή διακύμανση από το 1.73204 ως 1.73221, υποδεικνύοντας τη σταθερή 
κρυσταλλικότητα των υμένιων ZnO που παρασκευάστηκαν με την τεχνική ASP. 
 
Η απόκλιση (μεγαλύτερες τιμές c/a) από τις θεωρητικές του στοιχειομετρικού 
βουρτσίτη ZnO υποδεικνύουν την ιδιαιτερότητα της δομής των υμένιων ZnO 
εναποθετημένα με την τεχνική ASP η οποία μέσω της διαφοροποίησης των c και 
a του πλέγματος εμφανίζεται να είναι περισσότερο δεκτική στην προσρόφηση 
δραστικών χημικών ουσιών εξηγώντας την μεγαλύτερη ευαισθησία των υμένιων 
αυτών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στο σημείο αυτό έχοντας μελετήσει με την τεχνική περίθλασης ακτίνων-Χ τα 
δομικά χαρακτηριστικά των υμένιων ZnO για χρόνο εναπόθεσης 5-20 min και 
TPyr.

= 350 0C που παρασκευάστηκαν με την τεχνική ASP, παρατηρούμε ότι τα 
αποτελέσματα της παρούσας εργασίας είναι σύμφωνα με αυτά άλλων 
ερευνητικών ομάδων [130, 153] που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνική εναπόθεσης 
ZnO αλλά και άλλων οξειδίου μετάλλων (π.χ. SnO2). Επίσης αναδεικνύεται ότι η 
επιλογή των συνθηκών εναπόθεσης στην εργαστηριακή διάταξη ASP που 
χρησιμοποιήσαμε, όπως συγκέντρωση πρόδρομου διαλύματος, πίεση 
προωθητικού διαλύματος, απόσταση ακροφύσιου-υποστρώματος και 
θερμοκρασίας υποστρώματος, είναι τα βέλτιστα για την εναπόθεση υμένιων ZnO  
με συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά που τα δεδομένα της διεθνής 
βιβλιογραφίας επιβεβαιώνουν να παρουσιάζουν ευαισθησία ανίχνευσης όζοντος. 
Η επαλήθευση των στοιχείων αυτών γίνεται σε ακόλουθη ενότητα, με την μελέτη 
της απόκρισης ανίχνευσης όζοντος των υμένιων. 
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Διάγραμμα 5.5: Λόγος c/α των κρυσταλλικών σταθερών α και c της εξαγωνικής 
δομής βουρτσίτη των υμένιων για χρόνο εναπόθεσης 5-20 min. 
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Συγκεκριμένα, η ερευνητική ομάδα του P. Singh χρησιμοποιώντας συγκέντρωση 
0.1 mol/l υδατικού πρόδρομου διαλύματος Zn(NO3)2. 2H2O, θερμοκρασία 
υποστρώματος και συχνότητα ταλάντωσης πιεζοκρυστάλλου για την δημιουργία 
του αερολύματος, όμοια με αυτά που επιλέξαμε στην παρούσα εργασία, 
επιτυγχάνει να παρασκευάσει υμένια ZnO  με κυρίαρχη κρυσταλλογραφική 
διεύθυνση (002) και μέγεθος κρυσταλλιτών 24.2 nm, επίσης όμοια με τα 
αποτελέσματα των δικών μας υμένιων ZnO [130].  

 
Επίσης, η ερευνητική ομάδα του G. Korotcenkov [153] εναποθέτοντας υμένια 
SnO2 με την τεχνική Spray Pyrolysis σε TPyr.=350 0C, επιλέγοντας απόσταση 
ακροφύσιου-υποστρώματος, 15 cm και πίεσης προωθητικού αερίου, 1.0 atm, 
παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα εργασία (11 cm και 0.5 
atm, αντίστοιχα) επιτυγχάνει μέγεθος κρυσταλλιτών 23 nm, σχεδόν όμοιο με το 
αντίστοιχο των δικών μας υμένιων ZnO (20.5 ως 24.5 nm)   
 

Διάγραμμα 5.6: Απεικόνιση 
κορυφών περίθλασης ακτίνων-Χ 
υμένιων ZnO, TPyr.=350 0C με την 
τεχνική εναπόθεσης Spray 
Pyrolysis από την ομάδα του  P. 
Singh. 

Διάγραμμα 5.7: Απεικονίζει το μέγεθος 
των κρυσταλλιτών με περίθλαση 
ακτίνων-Χ σε υμένια SnO2 
εναποθετημένα με την τεχνική Spray 
Pyrolysis σε διάφορες αποστάσεις 
ακροφύσιου-υποστρώματος [153]. 

Διάγραμμα 5.8: Απεικονίζει το μέγεθος 
των κρυσταλλιτών με περίθλαση 
ακτίνων-Χ σε υμένια SnO2 
εναποθετημένα με την τεχνική Spray 
Pyrolysis σε διάφορες πιέσεις 
προωθητικού αερίου [153]. 
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5.1.2 Μελέτη της δομής των υμένιων ZnO σε ΤPyr=3500C με 
ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (TEM) 

 
Η μελέτη της δομής των υμένιων ZnO σε ΤPyr=350 0C συνεχίζεται με την εξέταση 
των υμένιων με χρόνο εναπόθεσης 20 min, 15 min και 5 min. Από τα τρία υμένια 
που εξετάστηκαν, το πρώτο συμπέρασμα που εξάγουμε είναι πως αυτά δεν 
παρουσιάζουν ομοιόμορφο πάχος. Αναλυτικά, στο υμένιο για χρόνο εναπόθεσης 
20 min το πάχος κυμαίνεται από 1.3 μm ως 1.7μm (εικ. 5.1). Αντίστοιχα, για 
χρόνο εναπόθεσης 15 min κυμαίνεται από 1.2 μm ως 1.9 μm (εικ. 5.2a και εικ. 
5.2b ). Τέλος, για χρόνο εναπόθεσης 5 min κυμαίνεται από 260 nm ως 720 nm 
(εικ. 5.3a και εικ. 5.3b). 

1.7 μm 
Εικόνα. 5.1: Φωτογραφία σκοτεινού 
πεδίου ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 
διέλευσης στο υμένιο χρόνου 
εναπόθεσης 20 min, όπου είναι 
προφανής η ανομοιομορφία πάχους. 

Εικόνα. 5.2: Φωτογραφία εγκάρσιας λεπτής τομής (cross-section) α) σκοτεινού πεδίου 
b) φωτεινού πεδίου, ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης (XTEM) από δύο 
διαφορετικών περιοχών του ίδιου υμένιου για χρόνο εναπόθεσης 15 min,  όπου επίσης 
είναι εμφανής η ανομοιομορφία του  πάχους. (Ένθετο: το φράγμα περίθλασης αυτού). 
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Εικόνα. 5.4: α) Φωτογραφία εγκάρσιας λεπτής τομής (cross-section) φωτεινού πεδίου 
ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης (XTEM)  από δύο διαφορετικές περιοχές του 
ίδιου υμένιου για χρόνο εναπόθεσης 20 min  (μικρής μεγέθυνσης) και b) μεγαλύτερη 
μεγέθυνση της περιοχής Α. 
 

B 

Εικ. 5.4c: Φωτογραφία 
μεγαλύτερης μεγέθυνσης 
σκοτεινού πεδίου XTEM 
από την περιοχή Β με 
εμφανή την κιονοειδή 
ανάπτυξη του ZnO. 

Εικ. 5.4d 

Εικ. 5.4e 

Εικ. 5.4d: Περίγραμμα 
περίθλασης από την περιοχή 
Β του υμένιου ZnO 
εναποθετημένου με την 
τεχνική ASP.  

Εικ. 5.4e: Περίγραμμα 
περίθλασης υμενίου 
ZnO εναποθετημένου 
με την τεχνική dc 
magnetron sputtering, 
αναδεικνύοντας 
παρόμοια κιονοειδή 
ανάπτυξη με αυτή της 
τεχνικής ASP. 

C 



Εναπόθεση υμενίων ZnO με την τεχνική Spray Pyrolysis  και έλεγχος της ευαισθησίας τους σε Όζον (Ο3) 
- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αποτελέσματα και σχολιασμός 
 
 

Μ.Π.Σ – Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 
 

128 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα. 5.5: Φωτογραφία α) σκοτεινού πεδίου και αντίστοιχα b) φωτεινού πεδίου, 
ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης (XTEM) της περιοχής C σε μεγαλύτερη μεγέθυνση, 
του υμένιου ZnO για χρόνο εναπόθεσης 20 min. Τονίζονται με βέλη τα ανομοιογενή 
στρώματα ανάπτυξης παράλληλα στη διαχωριστική επιφάνεια ZnO-γυαλιού.  
 

Εικόνα. 5.6: Φωτογραφία εγκάρσιας λεπτής τομής (cross-section) φωτεινού 
πεδίου, ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης (XTEM) υμένιου ZnO (με την 
τεχνική dc magnetron sputtering) παρόμοιου πάχους με αυτό του υμένιου ZnO 
εναποθετημένου με την τεχνική ASP για χρόνο εναπόθεσης 5 min. Είναι εμφανής 
η κιονοειδή ανάπτυξη ZnO κάθετη στη επιφάνεια του πυριτίου. (Ένθετο: το 
περίγραμμα περίθλασης αυτού). 
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Από την ανάλυση των παραπάνω φωτογραφιών της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας 
διέλευσης (ΧΤΕΜ) πέρα από την κιονοειδή ανάπτυξη του ZnO κάθετη στο 
υπόστρωμα παρατηρήθηκε ένα πρόσθετο στοιχείο που αφορά την διακύμανση 
του ρυθμού εναπόθεσης και αποτελεί χαρακτηριστικό της διαδικασίας Aerosol 
Spray Pyrolysis (ASP).  Εντούτοις στο υμένιο για χρόνο εναπόθεσης 5 min δεν 
είναι προφανής αυτή η διακύμανση του πάχους πιθανόν εξαιτίας του σχετικά 
μικρού πάχους του υλικού. Μάλιστα συγκρίνοντας τις φωτογραφίες XTEM των 
δύο υμένιων ZnO, τόσο με την τεχνική ASP, όσο και με την τεχνική dc magnetron 
sputtering (εικ. 5.3b και εικ. 5.6, αντίστοιχα) παρατηρούμε  εμφανή  κιονοειδή 
ανάπτυξη του υλικού  κάθετη στο υπόστρωμα από τα πρώιμα κιόλας στάδια της 
εναπόθεσης. 
 
Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν στρώματα εναπόθεσης παράλληλα στη 
διαχωριστική επιφάνεια ZnO-corning γυάλινου υποστρώματος τα οποία 
υποδεικνύονται με βέλη όπως φαίνεται στις εικόνες 5.2b και 5.5a, 5.5b, για 
χρόνους εναπόθεσης 15 min και 20 min, αντίστοιχα. Αυτά τα στρώματα 
παρατηρήθηκαν κυρίως στα πιο πρώιμα στάδια της εναπόθεσης του υμενίου και 
σχετίζονται περισσότερο με αλλαγές στο ρυθμό εναπόθεσης παρά με τυχόν 
προσμίξεις αφού από τα φράγματα περίθλασης όλων των υμένιων δεν 
προκύπτουν δακτύλιοι περίθλασης πέραν αυτών του υλικού ZnO.  
 
Οι ανωμαλίες αυτές στο ρυθμό εναπόθεσης αποδίδονται πιθανόν σε σταγονίδια 
διαμέτρου μεγαλύτερη των 2 μm, τα οποία υφίστανται πολύ μεγάλο ρυθμό 
ατμοποίησης πέφτοντας στο θερμαινόμενο υπόστρωμα σε θερμοκρασία 350ºC 
κατά τα πρώτα στάδια εναπόθεσης. Καθώς η διαδικασία εναπόθεσης συνεχίζεται 
η εξάπλωση των προσπιπτόντων σωματιδίων μειώνεται και η εναπόθεση 
ομαλοποιείται. Η παραπάνω υπόθεση βεβαιώνεται με την εξέταση φωτογραφιών 
της επιφάνειας των υμένιων με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) που 
ακολουθούν στην επόμενη ενότητα. 
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5.1.3 Μελέτη της μορφολογίας των υμένιων ZnO σε ΤPyr=3500C με 

ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 5.7: Φωτογραφίες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM) υμένιων ZnO με 
την τεχνική ASP για χρόνους εναπόθεσης 20 min (A), 15 min (B) και 10 min (C, D). 

A B 

C D 
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A B 

C D 

Εικ. 5.8: Φωτογραφίες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM) υμένιου ZnO με 
την τεχνική ASP για χρόνο εναπόθεσης 5 min. Αραιοί επικαλυπτόμενη κυκλικοί δίσκοι 
(A), Διαστρωμάτωση των επικαλυπτόμενων δίσκων (B),  Πορώδη επιφάνεια των 
δίσκων (C) και  Σύνορα επικαλυπτόμενων δίσκων (D). 
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Γενικά από την ανάλυση της επιφάνεια των εξεταζόμενων υμένιων παρατηρούμε 
εμφανή κυκλικά σχήματα των προσπιπτόντων σταγονιδίων στο θερμαινόμενο 
υπόστρωμα, ωστόσο το φαινόμενο είναι πολύ εντονότερο στους 
επικαλυπτόμενους κυκλικούς δίσκους του υμένιου για χρόνο εναπόθεσης 5 min 
εικ. 5.8 Α. Όσο ο χρόνος εναπόθεσης αυξάνει σε 10 min, 15 min και 20 min (εικ. 
5.7 C, 5.7 B, 5.7 A, αντίστοιχα) η επικάλυψη των δίσκων στα υμένια γίνεται 
ολοένα και μεγαλύτερη με αποτέλεσμα να γίνεται λιγότερο εμφανείς η 
μορφολογία αυτή στην επιφάνεια. 

Οι εικόνες 5.7 D και 5.8 C αποκάλυψαν, όπως άλλωστε αναμενόταν, την πορώδη 
επιφάνεια του υλικού, προερχόμενη από την κιονοειδή ανάπτυξή του ZnO. Το 
μέσο μέγεθος των πόρων κυμαίνονταν από 60 nm ως 100nm καθιστώντας τα 
υμένια αυτά υποψήφια για χρήση τους ως ανιχνευτές αερίων [136]. 
 
Σε συμφωνία με τα αποτελέσματα αυτά είναι και της ερευνητικής ομάδας του S. 
Basu, όπου υμένιο ZnO  με την τεχνική sol-gel εμφανίζει μέγεθος εξαγωνικής 
δομής κόκκων με τυχαία προσανατολισμό στην επιφάνεια του που κυμαίνεται 
από 45 nm ως 75nm και μέγεθος πόρων μέσης διαμέτρου 56 nm,  εικ. 5.9 [154]. 
 
Καταδεικνύοντας έτσι πως η παρατηρούμενη πορώδης δομή των υμένιων ZnO 
εναποθετημένα με την τεχνική ASP είναι χαρακτηριστικό της τεχνικής και όχι των 
ειδικών συνθηκών που εφαρμόστηκαν στην παρούσα εργασία, γεγονός που 
υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της τεχνικής αυτής για την παραγωγή υπερ-
ευαίσθητων αισθητήρων αερίων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 5.9: Φωτογραφία SEM πορώδη επιφάνειας ZnO με την τεχνική sol-gel [154]. 
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5.1.4 Μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων των υμένιων ZnO σε ΤPyr=3500C 

με φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) 
 
Στην εικ. 5.10 παρουσιάζεται η επί της εκατό διαπερατότητα των υμένιων ZnO 
για χρόνους εναπόθεσης από 4 min ως 20 min  για ακτινοβολία με λ= 190-1100 
nm. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η οπτική απορρόφηση με απότομη μείωση της διαπερατότητας του υλικού στα 
~380 nm αντιστοιχεί στην μεταφορά ηλεκτρονίων από την ζώνη σθένους στην 
ζώνη αγωγιμότητας και ορίζει το ενεργεικό χάσμα  (Band-gap) του υλικού που 
είναι ~3.3 eV. Η απορρόφηση του ορατού φάσματος ακτινοβολίας στα μεγάλα 
πάχη εξαρτάται από τα ενεργειακά επίπεδα του υλικού που πιθανόν προέρχονται 
από κρυσταλλικές ατέλειες και προσμίξεις. Η μεγαλύτερη διαπερατότητα στο 
ορατό φάσμα υποδηλώνει ότι τα υμένια έχουν λιγότερες κρυσταλλικές ατέλειες 
και καλύτερη κρυσταλλικότητα. Παρατηρούμε ότι η διαπερατότητα των υμένιων 
αυξάνεται με την μείωση του χρόνου εναπόθεσης, από 60% στο υμένιο χρόνου 
εναπόθεσης 20 min (εικ. 5.10a),   σε 85% στο υμένιο χρόνου εναπόθεσης 4 min 
(εικ. 5.10g).  

Εικ. 5.10: Διαπερατότητα υπεριώδους και ορατής ακτινοβολίας (λ= 190-1100 nm) των 
υμένιων ZnO για χρόνους εναπόθεσης από 20 min ως 4 min, εικ. 5.10a ως εικ. 5.10g, 
αντίστοιχα. Στην εικ. 5.10h παρουσιάζεται το υπόστρωμα corning γυαλιού χωρίς 
εναπόθεση. 
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5.1.5 Μελέτη απόκρισης των υμένιων ZnO σε ΤPyr=3500C στο όζον.  
(Φωτοαναγωγή με UV ακτινοβολία – οξείδωση με 100% ροή 
όζοντος) 

 
Χρησιμοποιώντας τη διάταξη (βλέπε εικ. 4.3) που περιγράψαμε αναλυτικά στην 
ενότητα 4.5, πραγματοποιήσαμε μετρήσεις καταγραφής της έντασης του 
ηλεκτρικού ρεύματος  των υμενίων ZnO κάτω από συνθήκες φωτοαναγωγής με 
τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (4 mW/cm2) και οξείδωσης σε ροή 800 mbar 
και μεγάλης συγκέντρωσης όζοντος (~ 5 ppm) από  οξυγόνο 99.5% καθαρότητας. 
 
Πρέπει να αναφέρουμε ότι με την χρήση του μονωτικού υποστρώματος, όπως το 
υπόστρωμα γυαλιού που χρησιμοποιούμε στην παρούσα εργασία με (ειδική 
αντίσταση ρ=1*1010 – 1*1014 Ω*m [155,156]) η κίνηση των ηλεκτρονίων από την 
τάση των 10 Volts που εφαρμόζουμε στις δύο μεταλλικές επαφές κάθε υμένιου, 
γίνεται κατά μήκος του πιο αγώγιμου στρώματος ZnO με αποτέλεσμα να μπορεί 
να προσδιοριστεί η απόκριση των υμένιων σε περιβάλλον όζοντος (εικ. 5.11).  
 
Για την επιβεβαίωση της επαναληψιμότητας του μηχανισμού αυτού όλα τα υμένια   
υποβλήθηκαν σε τρεις διαδοχικούς κύκλου φωτοαναγωγής και οξείδωσης σε 
περιβάλλον όζοντος (Διάγραμμα 5.9 και 5.10).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NiCr 

NiCr corning 
glass 
1737F ZnO 

- 

+ e- 

e- 

Εικ. 5.11: Σχηματική απεικόνιση ενός τυπικού υμένιου ZnO σε μονωτικό 
υπόστρωμα corning-γυαλιού 1737F με μεταλλικές επαφές NiCr. Με κόκκινα τόξα 
επισημαίνεται η κίνηση των ηλεκτρονίων μέσω του υλικού ZnO 
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Διάγραμμα 5.9: Μεταβολή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος των υμένιων 
ZnO για χρόνους εναπόθεσης από 20 min ως 10 min και για εφαρμοζόμενη 
τάση 10 Volts κατά τους τρείς κύκλους φωτοαναγωγής και οξείδωσης σε 5 ppm 
ροής όζοντος. 
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Διάγραμμα 5.10: Μεταβολή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος των υμένιων 
ZnO για χρόνους εναπόθεσης από 8 min ως 4 min και για εφαρμοζόμενη τάση 
10 Volts κατά τους τρείς κύκλους φωτοαναγωγής και οξείδωσης σε 5 ppm ροής 
όζοντος. 
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Συμπεραίνουμε τόσο από τα διαγράμματα 5.9 και 5.10, όσο και από το 
διάγραμμα 5.11 ότι τα υμένια ZnO που παρασκευάστηκαν με την τεχνική ASP σε 
θερμοκρασία υποστρώματος 350 0C και σε όλους τους χρόνους εναπόθεσης 
παρουσιάζουν μια μεταβολή της έντασης του ρεύματος που τα διαρρέει δύο με 
τρείς τάξεις μεγέθους κατά την διαδικασία φωτοαναγωγής με UV ακτινοβολία και 
οξείδωσης τους σε ροή 5 ppm όζοντος χρίζοντας τα υποψήφιους αισθητήρες 
όζοντος. 
 
Ακόμα το υμένιο για χρόνο εναπόθεσης 4 min εμφανίζει την μεγαλύτερη 
μεταβολή ρεύματος ( 3 τάξεις μεγέθους) και πιθανόν να οφείλεται στο μεγάλο 
λόγο επιφάνειας/όγκου του υμένιου ZnO, δηλαδή πορώδες υλικό , όπως 
επιβεβαιώνεται και με την αντίστοιχη φωτογραφία SEM (εικ. 5.7 D) της 
επιφάνειας του. 
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Διάγραμμα 5.11: Διακύμανση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος των 
υμένιων ZnO για χρόνους εναπόθεσης από 20 min ως 4 min και για 
εφαρμοζόμενη τάση 10 Volts μετά τον πρώτο κύκλο φωτοαναγωγής και 
οξείδωσης σε 100% ροής όζοντος. 
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Τέλος αναδεικνύεται ότι στα υμένια ZnO εναποθετημένα σε θερμοκρασία 350 0C 
με την τεχνική ASP που μελετούμε, δεν παρουσιάζεται ισχυρή επίδραση του 
μεγέθους των κρυσταλλιτών στην απόκριση ευαισθησίας σε όζον. Αφενός επειδή 
δεν υπάρχουν μεγάλες μεταβολές στο μέγεθος τους για χρόνους εναπόθεσης 
από 4-20 min και αφετέρου επειδή όπως έχουμε παρουσιάσει στο θεωρητικό 
μέρος η βελτίωση της ευαισθησίας σε όζον των υμένιων ZnO ενώ μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με αύξηση της περιοχής απογύμνωσης των κρυσταλλιτών ή 
αύξηση των συνόρων των συσσωμάτων τους, μειώνοντας το μέγεθος τους ως 
κάποιο κρίσιμο μέγεθος, στα εν λόγω υμένια ZnO ο παράγοντας βελτίωσης της 
ευαισθησία σε όζον φαίνεται να είναι ο μεγάλος λόγος επιφάνειας/όγκου, δηλαδή 
το πορώδες που εμφανίζουν. 
 
 
5.1.6 Μελέτη ευαισθησίας ανίχνευσης των υμένιων ZnO σε 

ΤPyr=3500C στο όζον.  (Διερεύνηση ελάχιστου ορίου 
ανίχνευσης όζοντος) 

 
 
Μελετώντας την μεταβολή ρεύματος των υμένιων ZnO με φωτοαναγωγή και 
οξείδωση σε ροή 5 ppm όζοντος βεβαιώσαμε την ικανότητα ανίχνευσης τους σε 
αυτό το οξειδωτικό αέριο. Παρόλα αυτά μένει η διερεύνηση της ευαισθησίας 
ανίχνευσης των υμένιων ZnO σε διαφορετικές συγκεντρώσεις όζοντος 
προκειμένου να διαπιστωθεί η χρήση τους ως αξιόπιστοι αισθητήρες όζοντος. 
 
Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιώντας την  διάταξη  της εικόνας. 4.4 (βλέπε 
ενότητα 4.6) και το σύστημα παροχής διαφορετικών συγκεντρώσεων όζοντος του 
σχήματος 4.21 (βλέπε ενότητα 4.6) μελετήσαμε την μεταβολή ρεύματος των 
υμένιων ZnO εκθέτοντας τα σε διαφορετικές συγκεντρώσεις όζοντος που 
κυμαίνονταν από 16 ppb (parts per billion)  - 2.5 ppm (parts per million) σε σχέση 
με το συνθετικό αέρα (20,5%Ο2 σε Ν2) που χρησιμοποιήθηκε ως σήμα αναφοράς. 
 
Στο διάγραμμα 5.12 παρουσιάζεται η απόκριση του υμένιου ZnO για χρόνο 
εναπόθεσης 10 min και θερμοκρασία υποστρώματος 350 0C σε διαφορετικές 
συγκεντρώσεις όζοντος από 16 ppb ως 2.4 ppm ως προς τον συνθετικό αέρα ροής 
500 sccm. Κάθε κύκλος που φαίνεται στο διάγραμμα αποτελείται από τρία στάδια 
μέτρησης. Στο στάδιο Α λαμβάνει χώρα ακτινοβόληση του υμένιου 
χρησιμοποιώντας την υπεριώδη ακτινοβολία μίας λάμπα υδραργύρου (λ=254 nm) 
σε απόσταση ~3cm από το υμένιο, για διάστημα 10 min. Στο στάδιο Β η λάμπα 
υπεριώδους παραμένει σβηστή για άλλα 10 min, ώστε να υπάρξει σχετική 
σταθεροποίηση της αγωγιμότητας του υμένιου και η ακόλουθη διαδικασία της 
οξείδωσης να οφείλεται αποκλειστικά από την κάθε συγκέντρωση όζοντος 
ξεχωριστά, ενώ στο στάδιο C το υμένιο οξειδώνεται εκθέτοντάς το σε 
προκαθορισμένη συγκέντρωση όζοντος πάλι για 10 min [136].  
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Διάγραμμα 5.12: Μεταβολή ρεύματος υμενίου ZnO για χρόνο εναπόθεσης 
10 min σε συγκεντρώσεις όζοντος από 16 ppb ως 2.4 ppm. 
(Α: Στάδιο φωτοαναγωγής, Β: Νεκρός χρόνος αποκατάστασης/ισορροπίας 
και C: Στάδιο οξείδωσης (διαφορετικά εκθετική για διαφορετικές 
συγκεντρώσεις όζοντος) 
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Διάγραμμα 5.13: Καμπύλες ευαισθησίας υμενίου ZnO για χρόνο εναπόθεσης 
10 min σε συγκεντρώσεις όζοντος από (στάδιο C)16 ppb ως 2.4 ppm, σε 
σχέση με το συνθετικό αέρα (Καμπύλες ανοιγμένες – normalized). 
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Στο διάγραμμα 5.13  παρουσιάζονται όλα τα τμήματα του σταδίου C σε 
υπέρθεση (ανοιγμένες καμπύλες – normalized) ώστε να είναι εμφανείς οι καμπύλες 
ευαισθησίας του υλικού σε σχέση με τον συνθετικό αέρα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Το υμένιο για χρόνο εναπόθεσης 10 min πέρα της ικανότητας να διακρίνει και να 
ανιχνεύει τις διαφορετικές συγκεντρώσεις του όζοντος ακολουθώντας 
διαφορετικές και καλά διαχωρισμένες μεταξύ τους εκθετικές αποσβέσεις αλλά και 
να καταγράφει μετρήσιμες αποκρίσεις της τάξης του 3.5%, σε σχέση με το 
συνθετικό αέρα, ακόμη και για την ακραία χαμηλή συγκέντρωση των 16 ppb 
όζοντος μόλις από το πρώτο λεπτό της έκθεσής του σε αυτήν τη συγκέντρωση, 
όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.14. Όλες οι μετρήσεις ευαισθησίας έγιναν σε 
θερμοκρασία δωματίου [136].  
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Διάγραμμα 5.14: Η μεταβολή (%) της απόκρισης του υμένιου ZnO για χρόνο 
εναπόθεσης 10 min, ως προς τον συνθετικό αέρα σε σχέση με το χρόνο έκθεσης 
του υμενίου σε συγκεντρώσεις όζοντος από 16 ppb ως 2.4 ppm.  
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Διάγραμμα 5.15: Ανοιγμένες καμπύλες – normalized ευαισθησίας υμενίου 
ZnO για χρόνο εναπόθεσης 8 min σε συγκεντρώσεις όζοντος από 16 ppb ως 
2.4 ppm, σε σχέση με το συνθετικό αέρα. 
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Διάγραμμα 5.16: Η μεταβολή (%) της απόκρισης του υμένιου ZnO για χρόνο 
εναπόθεσης 8 min, ως προς τον συνθετικό αέρα σε σχέση με το χρόνο έκθεσης του 
υμενίου σε συγκεντρώσεις όζοντος από 16 ppb ως 2.4 ppm.  
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Διάγραμμα 5.17: Ανοιγμένες καμπύλες – normalized ευαισθησίας υμενίου 
ZnO για χρόνο εναπόθεσης 6 min σε συγκεντρώσεις όζοντος από 16 ppb ως 
2320 ppb, σε σχέση με το συνθετικό αέρα. 

Διάγραμμα 5.18: Η μεταβολή (%) της απόκρισης του υμένιου ZnO για χρόνο 
εναπόθεσης 6 min, ως προς τον συνθετικό αέρα σε σχέση με το χρόνο έκθεσης του 
υμενίου σε συγκεντρώσεις όζοντος από 16 ppb ως 2320 ppb.  
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Διάγραμμα 5.19: Ανοιγμένες καμπύλες – normalized ευαισθησίας υμενίου 
ZnO για χρόνο εναπόθεσης 5 min σε συγκεντρώσεις όζοντος από 16 ppb ως 
2450 ppb, σε σχέση με το συνθετικό αέρα. 

Διάγραμμα 5.20: Η μεταβολή (%) της απόκρισης του υμένιου ZnO για χρόνο 
εναπόθεσης 5 min, ως προς τον συνθετικό αέρα σε σχέση με το χρόνο έκθεσης του 
υμενίου σε συγκεντρώσεις όζοντος από 16 ppb ως 2450 ppb.  
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Έχοντας μελετήσει την ευαισθησία ανίχνευσης σε διαφορετικές συγκεντρώσεις 
όζοντος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος των υμένιων ZnO για χρόνους 
εναπόθεσης 5, 6, 8 και 10 min με θερμοκρασία υποστρώματος 350 0C, όπως 
παρουσιάζονται στα διαγράμματα 5.19, 5.17, 5.15 και 5.13, αντίστοιχα 
επιβεβαιώνουμε την δυνατότητα τους να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστοι 
αισθητήρες όζοντος εφόσον παρουσιάζουν διακριτή απόκριση ανίχνευσης από 
το πρώτο κιόλας λεπτό της έκθεσης τους ακόμα και στην εξαιρετικά μικρή 
συγκέντρωση  όζοντος των 16 ppb, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στα 
διαγράμματα 5.20, 5.18, 5.16 και 5.14 για χρόνους εναπόθεσης 5, 6, 8 και 10 min, 
αντίστοιχα. 
 
Μάλιστα το υμένιο ZnO για χρόνο εναπόθεσης 10 min με θερμοκρασία 
υποστρώματος 350 0C όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα 5.21 εμφανίζει την 
μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή απόκρισης 3.5 % ως προς τον συνθετικό αέρα 
στο πρώτο λεπτό της έκθεσης του σε ροή όζοντος συγκέντρωσης 16 ppb σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος και το οποίο καταγράφεται για πρώτη φορά στην 
έως σήμερα υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία [136]. 
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Διάγραμμα 5.21: Η μεταβολή (%) της απόκρισης των υμένιων ZnO για χρόνο 
εναπόθεσης 5, 6, 8, και 10 min, ως προς τον συνθετικό αέρα σε σχέση με το 
πρώτο (κόκκινα σύμβολα) και τρίτο (μπλε σύμβολα)  λεπτό χρόνου έκθεσης 
τους στην πολύ μικρή συγκέντρωση όζοντος των 16 ppb σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος.  
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5.2. Μελέτη της κρυσταλλικής δομής των υμένιων ZnO σε ΤPyr=4000C 

με περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD) 
 
Στο διάγραμμα 5.22 παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές κορυφές XRD για εύρος 
γωνιών 2θ 300-750 των υμένιων ZnO σε υποστρώματα corning glass για χρόνους 
εναπόθεσης από 5, 10 και 20 min, στους 400 0C καθώς και τα κρυσταλλογραφικά 
επίπεδα Miller {(100), (002), (101), (102), (110), (103)}, ενδεικτικά της πολυ-
κρυσταλλικής δομής του ZnO που αναπτύσσεται όμοια με τα υμένια που 
εναποτέθηκαν με θερμοκρασία υποστρώματος 350 0C  . Για όλους τους χρόνους 
εναπόθεσης, εμφανίζονται οξείες κορυφές στα γραφήματα XRD που 
αντιστοιχούν στο εξαγωνικό P6(3)mc ZnO με δομή βουρτσίτη σύμφωνα με το 
αρχείο JCPDS No. 36-1451.  
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Διάγραμμα 5.22: Απεικονίζεται η ένταση των χαρακτηριστικών κορυφών 
περίθλασης ακτίνων-Χ των υμένιων ZnO σε corning γυαλί υποστρώματα για 
χρόνους εναπόθεσης 20 min, 10 min και 5 min. 
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Υπολογίζοντας το εύρος της κορυφής περίθλασης ακτίνων-Χ στο μισό της 
έντασης της (FWHM)  για την κύρια διεύθυνση ανάπτυξης του ZnO στα υμένια 
που παρασκευάσαμε σε θερμοκρασία υποστρώματος corning-γυαλιού 400 0C 
(διεύθυνση (002) για 2θ= 34,420), υπολογίστηκαν οι μέσες διαστάσεις των 
κρυσταλλιτών του ZnO από την εξίσωση του Scherrer. Στα αποτελέσματα που 
παρουσιάζονται στο διάγραμμα 5.23 (α) ως συνάρτηση του χρόνου εναπόθεσης 
των υμένιων, παρατηρούμε μια ελαφριά μείωση του μεγέθους τους καθώς 
αυξάνεται ο χρόνος εναπόθεσης. Επίσης παρατηρούμε στο ίδιο διάγραμμα (5.23 
(b)) ότι για τους αντίστοιχους χρόνους εναπόθεσης σε θερμοκρασία 
υποστρώματος 350 0C το μέγεθος των κρυσταλλιτών είναι μικρότερο με μια 
μικρή απόκλιση στο υμένιο για χρόνο εναπόθεσης 10 min που το μέγεθος των 
κρυσταλλιτών είναι μεγαλύτερο για θερμοκρασία υποστρώματος 400 0C όπως 
αναμένονταν σύμφωνα με αποτελέσματα άλλων ερευνητικών ομάδων [130] .  
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Διάγραμμα 5.23: Μέγεθος κρυσταλλιτών σε συνάρτηση με το χρόνο 
εναπόθεσης για 2θ= 34,420 στην κύρια κρυσταλλογραφική διεύθυνση (002) 
στους 350 0C (a) και στους 400 0C (b), σε corning-γυαλί υποστρώματα. 
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5.2.1 Μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων των υμένιων ZnO σε ΤPyr=4000C 
με φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην παράγραφο αυτή και ιδιαίτερα από την εικ. 5.12 συμπεραίνουμε ότι η 
διαπερατότητα των υμένιων με θερμοκρασία υποστρώματος 400 0C αυξάνεται με 
την μείωση του χρόνου εναπόθεσης, από 60% στο υμένιο χρόνου εναπόθεσης 
20 min (εικ. 5.12(a)),   σε 85% στο υμένιο χρόνου εναπόθεσης 5 min (εικ. 5.12(b)) 
όπως ακριβώς γίνεται και στα υμένια με θερμοκρασία υποστρώματος 350 0C για 
τους αντίστοιχους χρόνους εναπόθεσης.  
 
Επομένως συμπεραίνουμε όπως άλλωστε αναμένονταν ότι η αύξηση της 
θερμοκρασίας δεν μεταβάλει την διαπερατότητα των υμένιων ZnO στο ορατό 
φάσμα. 
 
 
 
 
 

Εικ. 5.12: Διαπερατότητα υπεριώδους και ορατής ακτινοβολίας (λ= 190-1100 nm) των 
υμένιων ZnO για χρόνους εναπόθεσης 5, 10 και 20 min, εικ. 5.12(a), 5.12(b) και 
5.12(c) αντίστοιχα.  
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5.2.2 Μελέτη απόκρισης των υμένιων ZnO σε ΤPyr=400 0C στο όζον.  
(Φωτοαναγωγή με UV ακτινοβολία – οξείδωση με 100% ροή 
όζοντος) 
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Διάγραμμα 5.24: Μεταβολή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος των υμένιων 
ZnO με θερμοκρασία υποστρώματος 400 0C  για χρόνους εναπόθεσης 20, 10 
και 5 min και για εφαρμοζόμενη τάση 10 Volts κατά τους τρείς κύκλους 
φωτοαναγωγής και οξείδωσης σε 100% ροής όζοντος. 
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Διάγραμμα 5.25: Διακύμανση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος των υμένιων 
ZnO με θερμοκρασία υποστρώματος 400 0C   για χρόνους εναπόθεσης 20, 10 και 5 
min και για εφαρμοζόμενη τάση 10 Volts μετά τον πρώτο κύκλο φωτοαναγωγής και 
οξείδωσης σε 100% ροής όζοντος. 
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Στην παράγραφο αυτή και από τα διαγράμματα 5.24 και 5.25 συμπεραίνουμε ότι 
τα υμένια ZnO που παρασκευάστηκαν με την τεχνική ASP σε θερμοκρασία 
υποστρώματος 400 0C    παρουσιάζουν μεταβολή της έντασης του ρεύματος που 
τα διαρρέει δύο με τρείς τάξεις μεγέθους κατά την διαδικασία φωτοαναγωγής με 
UV ακτινοβολία και οξείδωσης τους σε ροή 100% όζοντος όμοια με αυτή των 
υμένιων σε θερμοκρασία 350 0C. Εντούτοις τα υμένια ZnO που 
παρασκευάστηκαν με θερμοκρασία 350 0C την μεγαλύτερη μεταβολή ρεύματος 
( 3 τάξεις μεγέθους) εμφανίζει το υμένιο για χρόνο εναπόθεσης 4 min, ενώ στα 
υμένια που παρασκευάστηκαν σε θερμοκρασία υποστρώματος 400 0C  την 
μεγαλύτερη μεταβολή ρεύματος ( 3 τάξεις μεγέθους) εμφανίζει το υμένιο για 
χρόνο εναπόθεσης 20 min.  Παρόλα αυτά και τα υμένια ZnO σε θερμοκρασία 
υποστρώματος 400 0C παρουσιάζουν αξιόλογη μεταβολή της έντασης του 
ρεύματος κατά την διαδικασία φωτοαναγωγής με UV ακτινοβολία και οξείδωσης 
τους σε ροή 100% όζοντος χρίζοντας τα υποψήφιους αισθητήρες όζοντος.   
 
 
5.2.3 Μελέτη ευαισθησίας ανίχνευσης των υμένιων ZnO σε 

ΤPyr=4000C στο όζον.  (Διερεύνηση ελάχιστου ορίου 
ανίχνευσης όζοντος) 
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Διάγραμμα 5.26: Ανοιγμένες καμπύλες – normalized ευαισθησίας υμενίου 
ZnO με θερμοκρασία υποστρώματος 400 0C  για χρόνο εναπόθεσης 20 min 
σε συγκεντρώσεις όζοντος από 16 ppb ως 2330 ppb, σε σχέση με το 
συνθετικό αέρα. 
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Διάγραμμα 5.27: Η μεταβολή (%) της απόκρισης του υμένιου ZnO με θερμοκρασία 
400 0C  για χρόνο εναπόθεσης 20 min, ως προς τον συνθετικό αέρα σε σχέση με το 
χρόνο έκθεσης του υμενίου σε συγκεντρώσεις όζοντος από 16 ppb ως 2330 ppb.  
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Διάγραμμα 5.28: Ανοιγμένες καμπύλες – normalized ευαισθησίας υμενίου 
ZnO με θερμοκρασία υποστρώματος 400 0C  για χρόνο εναπόθεσης 10 min 
σε συγκεντρώσεις όζοντος από 16 ppb ως 2330 ppb, σε σχέση με το 
συνθετικό αέρα. 
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Διάγραμμα 5.29: Η μεταβολή (%) της απόκρισης του υμένιου ZnO με θερμοκρασία 
υποστρώματος 400 0C  για χρόνο εναπόθεσης 10 min, ως προς τον συνθετικό αέρα 
σε σχέση με το χρόνο έκθεσης του υμενίου σε συγκεντρώσεις όζοντος από 16 ppb 
ως 2330 ppb.  
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Διάγραμμα 5.30: Ανοιγμένες καμπύλες – normalized ευαισθησίας υμενίου 
ZnO με θερμοκρασία υποστρώματος 400 0C  για χρόνο εναπόθεσης 5 min σε 
συγκεντρώσεις όζοντος από 16 ppb ως 2350 ppb, σε σχέση με το συνθετικό 
αέρα. 
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Διάγραμμα 5.31: Η μεταβολή (%) της απόκρισης του υμένιου ZnO με θερμοκρασία 
υποστρώματος 400 0C  για χρόνο εναπόθεσης 5 min, ως προς τον συνθετικό αέρα 
σε σχέση με το χρόνο έκθεσης του υμενίου σε συγκεντρώσεις όζοντος από 16 ppb 
ως 2350 ppb.  
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Διάγραμμα 5.32: Η μεταβολή (%) της απόκρισης των υμένιων ZnO με 
θερμοκρασία υποστρώματος 400 0C για χρόνο εναπόθεσης 5, 10 και 20 min, 
ως προς τον συνθετικό αέρα σε σχέση με το πρώτο (μπλε σύμβολα) και τρίτο 
(κόκκινα σύμβολα)  λεπτό χρόνου έκθεσης τους στην πολύ μικρή 
συγκέντρωση όζοντος των 16 ppb σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.  
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Στην παράγραφό αυτή έχοντας μελετήσει την ευαισθησία ανίχνευσης σε 
διαφορετικές συγκεντρώσεις όζοντος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος των 
υμένιων ZnO για χρόνους εναπόθεσης 20, 10, και 5 min με θερμοκρασία 
υποστρώματος 400 0C, όπως παρουσιάζονται στα διαγράμματα 5.26, 5.28 και 
5.30, αντίστοιχα επιβεβαιώνουμε την δυνατότητα τους να χρησιμοποιηθούν ως 
αξιόπιστοι αισθητήρες όζοντος εφόσον παρουσιάζουν διακριτή απόκριση 
ανίχνευσης από το πρώτο κιόλας λεπτό της έκθεσης τους ακόμα και στην 
εξαιρετικά μικρή συγκέντρωση  όζοντος των 16 ppb, όπως μπορούμε να 
παρατηρήσουμε στα διαγράμματα 5.27, 5.29 και 5.31 για χρόνους εναπόθεσης 
20, 10 και 5 min, αντίστοιχα. 
 
Μάλιστα το υμένιο ZnO για χρόνο εναπόθεσης 20 min με θερμοκρασία 
υποστρώματος 400 0C όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα 5.31 εμφανίζει την 
μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή απόκρισης 4.88 % ως προς τον συνθετικό 
αέρα στο πρώτο κιόλας λεπτό της έκθεσης του σε ροή όζοντος συγκέντρωσης 16 
ppb σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Όταν στην θερμοκρασία υποστρώματος 
350 0C το υμένιο ZnO για χρόνο εναπόθεσης 10 min είναι εκείνο που 
παρουσιάζει την μεγαλύτερη απόκριση 3.6 %, έναντι του αντίστοιχου με 
θερμοκρασία υποστρώματος 400 0C εμφανίζει 2.78 % σε ροή όζοντος 
συγκέντρωσης 16 ppb σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.  Παρόλα την μικρή αυτή 
διαφορά στην απόκριση τους μπορούμε να θεωρήσουμε ίδιες τις αποκρίσεις τους 
αν συνυπολογίσουμε ότι τα υμένια έχουν το ίδιο μέγεθος κρυσταλλιτών, 21.88 
nm και 21.78 nm για το υμένιο με θερμοκρασία υποστρώματος 350 0C και 400 0C, 
αντίστοιχα. 
 
Εντούτοις πρέπει να αναφέρουμε ότι το υμένιο για χρόνο εναπόθεσης 20 min με 
θερμοκρασία υποστρώματος 350 0C εμφανίζει  απόκριση σε ροή όζοντος 
συγκέντρωσης 16 ppb σε θερμοκρασία περιβάλλοντος όμοια με αυτή που 
εμφανίζει το υμένιο σε ροή συνθετικού αέρα. Δηλαδή με άλλα λόγια το εν λόγω 
υμένιο δεν έχει την ικανότητα να διακρίνει την συγκέντρωση 16 ppb όζοντος από 
το οξυγόνο του συνθετικού αέρα, μιας και η μείωση της έντασης ρεύματος που το 
διαρρέει είναι ίδια αν όχι και μεγαλύτερη για τον συνθετικό αέρα και στα δύο 
περιβάλλοντα (είτε όταν το υμένιο εκτίθεται σε 16 ppb όζοντος, είτε σε ροή 
συνθετικού αέρα), εφόσον ως γνωστό ο μηχανισμός αίσθησης οξειδωτικών 
αερίων στα οξείδια μετάλλων είναι ίδιος (διάγραμμα 5.33).  
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Διάγραμμα 5.33: Ανοιγμένες καμπύλες – normalized ευαισθησίας υμενίου 
ZnO με θερμοκρασία υποστρώματος 350 0C  για χρόνο εναπόθεσης 20 min 
σε συγκεντρώσεις όζοντος από 16 ppb ως 2340 ppb, σε σχέση με το 
συνθετικό αέρα. Παρατηρούμε πως το υμένιο δεν έχει την ικανότητα να 
διακρίνει τις μικρές όζοντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
 
Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας μελετήθηκαν σε βάθος 
δεδομένα της διεθνής βιβλιογραφίας αναφορικά με τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά των διατάξεων Spray Pyrolysis και των συνθηκών 
εναπόθεσης που χρησιμοποιούν στην παρασκευή υμένιων οξειδίου μετάλλων 
ως αισθητήρες αερίων. 
 
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της ευαισθησίας ανίχνευσης των υμένιων που 
παράγονται από τις διαφορετικές συνθήκες εναπόθεσης της τεχνικής Spray 
Pyrolysis και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των διατάξεων αυτών, σε 
περιβάλλοντα οξειδωτικών αερίων, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με 
επιτυχία η διάταξη Aerosol Spray Pyrolysis για την παρασκευή υμένων 
οξειδίου του ψευδαργύρου (ZnO) της εργασίας αυτής. 
 
Επειδή η παρασκευή υμένιων οξειδίου του ψευδαργύρου (ZnO) ευαίσθητα σε 
όζον με την τεχνική αυτή εναπόθεσης ASP εξαρτάται από πολλές συνθήκες, 
όπως θερμοκρασία υποστρώματος, χρόνος εναπόθεσης, πίεση προωθητικού 
αερίου, συγκέντρωση πρόδρομου διαλύματος, απόσταση ακροφύσιου-
υποστρώματος κ.α., η συστηματική παραγωγή υμένιων με την τεχνική ASP 
επέφερε τις βέλτιστες τιμές των συνθηκών αυτών ώστε τα υμένια που 
εναποτέθηκαν στην εργασία αυτή, να εμφανίζουν ευαισθησία σε περιβάλλον 
όζοντος.   
 
Ο έλεγχος της ευαισθησίας των υμένιων ZnO στο όζον έγινε  με τον ορισμό 
του πηλίκου της έντασης του ρεύματος  που άγει τα υμένια στο στάδιο της 
φωτοαναγωγής με υπεριώδη ακτινοβολία ισχύς 4mW/cm2 προς την ένταση 
του ρεύματος στο στάδιο της οξείδωσης σε ροή συνθετικού αέρα 500 sccm με 
συγκέντρωση όζοντος περίπου 5 ppm. Έτσι τόσο στα υμένια ZnO με 
θερμοκρασία υποστρώματος 350 0C, όσο και σε αυτά στους 400 0C 
(δεδομένου ότι οι υπόλοιπες συνθήκες εναπόθεσης διατηρούνται σταθερές) η 
απόκριση σε όζον βρέθηκε να είναι τρείς τάξης μεγέθους διαφορά στην 
ένταση του ρεύματος μεταξύ του σταδίου της φωτοαναγωγής και της 
οξείδωσης. Η διαδικασία αυτή επαληθεύτηκε με πολλούς διαδοχικούς κύκλους   
φωτοαναγωγής και οξείδωσης και καταλήξουμε στο συμπέρασμα, το οποίο 
είναι απόλυτα σύμφωνο και με την διεθνή βιβλιογραφία, ότι η συμπεριφορά 
αυτή των υμένιων είναι πλήρως επαναλήψιμη. 
 
Τα ενδιαφέρον αποτελέσματα του ελέγχου ευαισθησίας των υμένιων ZnO 
παρουσία όζοντος παρασκευασμένα με την τεχνική ASP δίνουν την 
πιθανότητα στα υμένια αυτά να χρησιμοποιηθούν ως αισθητήρες όζοντος. Η 
ανάγκη να διακριβώσουμε την πιθανότητα αυτή και να την μετατρέψουμε σε 
δεδομένο μας οδήγησε να διερευνήσουμε το κατώτερο όριο ανίχνευσης 
όζοντος σε ροή συνθετικού αέρα 500 sccm για τα υμένια αυτά. 
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Πράγματι τα αποτελέσματα του ελέγχου του κατώτερου ορίου ανίχνευσης 
όζοντος σε θερμοκρασία δωματίου για τα υμένια αυτά απέδειξαν ότι μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως αισθητήρες  όζοντος καθώς μπορούν να 
ανιχνεύσουν ακόμα και την εξαιρετικά μικρή συγκέντρωση όζοντος των 16 
ppb σε ροή συνθετικού αέρα και θερμοκρασία δωματίου σε μόλις λίγα 
δευτερόλεπτα (~30 sec) και η οποία αναφέρεται πρώτη φορά στην παγκόσμια 
βιβλιογραφία για τα υμένια οξειδίου του ZnO εναποθετημένα με την τεχνική 
ASP. 
 
Η εξαιρετική αυτή ευαισθησία των υμένιων οφείλεται τόσο σε δομικά όσο και 
σε μορφολογικά χαρακτηριστικά αυτών. Ο δομικός χαρακτηρισμός τους έδειξε 
ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες εναπόθεσης που επιλέχθηκαν δίνουν στα 
υμένια ένα μέσο μέγεθος κρυσταλλιτών περίπου στα 20-25 nm χαρίζοντας σε 
αυτά μεγάλη περιοχή απογύμνωσης και κατ’ επέκταση δυνατότητα μεγάλων 
μεταβολών της αγωγιμότητας τους. Επίσης η κιονοειδή μορφή ανάπτυξης των 
κρυσταλλιτών τους σε στρώματα παράλληλα στο υπόστρωμα προσδίδει στα 
υμένια ένα ακόμα χαρακτηριστικό που ενισχύει την ευαισθησία τους. Χάρις  
των χαρακτηριστικών αυτών τα υμένια αποκτούν μεγάλο πορώδες και άρα 
μεγαλύτερο λόγο επιφάνειας/όγκου που έχει ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο 
βάθος διείσδυσης των δραστικών αερίων και τελικά την βελτίωση ανίχνευσης 
όζοντος. 
 
Με τον μορφολογικό έλεγχο των υμένιων παρατηρήθηκε το βασικό 
χαρακτηριστικό της τεχνικής αυτής εναπόθεσης που ως αποδείχθηκε είναι και 
ένας από τους βασικούς λόγους της ευαισθησίας των υμένιων σε μικρές 
συγκεντρώσεις όζοντος, η ανομοιομορφία του πάχους. Στο ανομοιόμορφο 
πάχος της εναπόθεσης σε συνδυασμό με τον μεγάλο λόγο επιφάνειας/όγκου 
των υμένιων  ZnO οφείλεται ακόμα η εξαιρετική ευαισθησία τους σε όζον. 
 
Τέλος από την εργασία αυτή συμπεραίνουμε ότι η τεχνική αυτή εναπόθεσης 
υμένων ZnO αλλά και άλλων οξειδίων μετάλλων μπορεί να παρασκευάσει 
αισθητήρες αερίων μεγάλης ευαισθησίας με επιτυχία. 
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