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Συντομογραφίες 

 

a.u. Arbitrary units Αυθαίρετες μονάδες 

ΒΧ Biexiton Διεξιτόνιo 

ICCD Intensified Charge Coupled Device  

VD Chemical Vapour Deposition Χημική εναπόθεση ατμών 

EHL Electron-Hole Liquid Υγρό ηλεκτρονίου-οπής 

EHP Electron Hole Plasma Πλάσμα ηλεκτρονίου-οπής 

FE Free Excitons Ελεύθερα εξιτόνια 

FET Field Effect Transistor Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου 

FWHM Full Width Half Maximum 
Εύρος στο μισό της μέγιστης 

έντασης 

MBE Molecular Beam Epitaxy Μοριακή επιταξία 

MOCVD 
Metal Organic Chemical Vapor 

Deposition 

Εναπόθεση ατμών 

οργανομεταλλικών ενώσεων 

NPs Nanoparticles Νανοσωματίδια 

PDMS Polydimethylsiloxane Πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο 

PEGMA 
polyethylene glycol methyl ether 

methacrylate 

Πολυεθυλενογλυκομεθακριλικός 

μεθυλαιθέρας 

PL Photoluminescence Φωτοφωταύγεια 

PLD Pulsed Laser Deposition Εναπόθεση με παλμικό λέιζερ 



PMMA Polymethylmethacrylate Πολυμεθακρυλικός μεθυλεστέρας 

PVA Polyvinyl alcohol Πολυβινυλική αλκοόλη 

RT Room Temperature Θερμοκρασία δωματίου 

SEM Scanning Electron Microscopy Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης 

XRD X-Ray Diffraction Περιθλασιμετρία ακτινών - Χ 

 

  



 

  



Περίληψη 

 

Η τεχνολογία των αισθητήρων και της ανίχνευσης χημικών ουσιών έχει δημιουργήσει ένα ευρύ πεδίο 

εφαρμογών, το οποίο τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Η λειτουργία των 

αισθητήρων βασίζεται στη μεταβολή ηλεκτρικών, οπτικών, μηχανικών κ.α. ιδιοτήτων του αισθητήριου 

υλικού, όταν χημικές ενώσεις (αναλύτης) αλληλεπιδρούν με την επιφάνεια αυτού.  

Οι περισσότερες από τις σύγχρονες εφαρμογές χρησιμοποιούν την ηλεκτρική αγωγιμότητα ημιαγώγιμων 

υλικών ως παράμετρο μελέτης και πλήθος πτητικών ουσιών, όπως υδρογονάνθρακες, αλκοόλες, οξείδια κ.α. 

έχουν ανιχνευτεί σε συγκεντρώσεις της τάξεως ppm μέσω μετρήσεων της μεταβολής της αγωγιμότητας. 

Σοβαρό μειονέκτημα των αισθητήρων αυτού του τύπου, αποτελεί η ανάγκη σύνδεσης, μέσω ηλεκτρικών 

επαφών, του αισθητήριου στοιχείου με το ηλεκτρικό κύκλωμα μετρήσεων, καθώς και η ανάγκη διεξαγωγής 

των μετρήσεων σε υψηλή θερμοκρασία, στην περιοχή 200-400 οC, ώστε να επιτευχθεί αποδοτικότερη 

λειτουργία, συνθήκη που εμποδίζει την εφαρμογής τους σε περιβάλλον με εύφλεκτα- ή βιολογικά υλικά.  

Ωστόσο, ο έλεγχος των οπτικών ιδιοτήτων των ημιαγώγιμων υλικών (διαπερατότητα, ανακλαστικότητα, 

φωταύγεια), οι οποίες επίσης μεταβάλλονται παρουσία εξωτερικού ερεθίσματος, αποτελεί μια ευέλικτη 

προσέγγιση στην ανίχνευση χημικών ενώσεων, η οποία όμως έχει αξιοποιηθεί σε πολύ μικρή κλίμακα μέχρι 

σήμερα. Οι μεταβολές στις οπτικές ιδιότητες είναι γενικά παρατηρήσιμες σε θερμοκρασία δωματίου, για την 

καταγραφή τους απαιτείται ελάχιστος πειραματικός εξοπλισμός, ενώ το αισθητήριο στοιχείο δεν υπόκειται 

σε κάποιας μορφής επεξεργασία. Οι παράμετροι αυτές καθιστούν τους αντίστοιχους οπτικούς αισθητήρες 

πολύ ελκυστικές διατάξεις για την ανίχνευση αερίων.  

Όσον αφορά το υλικό αίσθησης, οι περισσότερες εργασίες στον τομέα των αισθητήρων εστιάζουν κυρίως σε 

δομές κλίμακας νανομέτρου (νανο-σωματίδια/ράβδοι/σύρματα, κ.α.) μεταλλικών οξειδίων, κυρίως του 

οξειδίου του ψευδαργύρου, ZnO, ενώ πολύ περιορισμένη πληροφορία είναι διαθέσιμη για άλλα υλικά ή 

συστήματα. 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη νανοσύνθετων υβριδίων οξειδίου ψευδαργύρου 

(ZnO/πολυμερές) ως αισθητήρων που αξιοποιούν την ευαίσθητη στην παρουσία αεριών εκπομπή 

φωταύγειας (Photoluminescence – PL) του ημιαγωγού, με στόχο τη μελέτη της επίδρασης του πολυμερούς 

στην απόκριση του αισθητήρα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου μελετήθηκε η συμπεριφορά της εκπομπής 

φωταύγειας από νανοσωματιδία ZnO (ZnO-NPs) αλλά και από νανοσωματιδία ZnO διεσπαρμένα σε 



διαφορετικές οργανικές πολυμερικές μήτρες {ΖnΟ/PEGMA (poly(ethylene glycol methacrylate), ΖnΟ/PDMS 

(polydimethylsiloxane), ΖnΟ/PVA (poly(vinyl alcohol) και ΖnΟ/PMMA (poly(methyl methacrylate)}, παρουσία 

ατμόσφαιρας οξυγόνου και όζοντος σε διαφορετικές πιέσεις. 

Αναφορικά με τα δείγματα της εργασίας, για την μελέτη των νανοσωματιδίων ZnO παρασκευάστηκαν τα 

δείγματα ZnO NPs με διασπορά εμπορικώς διαθέσιμης σκόνης νανοσωματιδίων ZnO σε διαλύτη αιθανόλη 

και στη συνέχεια έγινε εναπόθεση σε στρώματα γυαλιού με την μέθοδο σταγόνας (drop casting). Τα δείγματα 

των συνθετικών υβριδίων ZnO/πολυμερούς παρασκευάστηκαν αναμιγνύοντας κατάλληλες ποσότητες των 

επιμέρων ενώσεων περιεκτικότητας 30% w/w σε ZnO και 70% w/w σε πολυμερές (PEGMA, PDMS, PVA, 

PMMA).  

Η οπτική διέγερση του ημιαγωγού πραγματοποιήθηκε με παλμικό λέιζερ υπεριώδους εκπομπής (KrF excimer 

laser, λex = 248 nm, τ = 15ns), με ενέργεια φωτονίου (Eph=5eV) υψηλότερη από το ενεργειακό χάσμα του ZnO 

(3.37 eV), εντός οπτικού θαλάμου που επιτρέπει την εισαγωγή και απομάκρυνση αερίων. Η συλλογή της 

εκπεμπόμενη ακτινοβολίας φωταύγειας, πραγματοποιείται υπό γωνία 45o ως προς την κάθετη στην 

επιφάνεια του δείγματος, από σύστημα ανίχνευσης αποτελούμενο από φασματογράφο φράγματος 

περίθλασης και ανιχνευτή ΙCCD (intensified charge-coupled device). Για την ποσοτικοποίηση της εκπομπής 

φωταύγειας λαμβάνονται φάσματα (συλλογή δεδομένων από 50 παλμούς), σε σταθερές χρονικές περιόδους 

(10 s), από τα οποία υπολογίζεται το ολοκλήρωμα της έντασης εκπομπής I = ∫I(λ)dλ στο φασματικό εύρος 350 

- 420 nm, που αντιστοιχεί στη φωταύγεια χάσματος. Η σχετική μεταβολή της έντασης εκπομπής, % ΔI, λόγω 

της αλλαγής του περιβάλλοντος του δείγματος, ορίζεται ως η απόκριση του αισθητήρα. 

Αρχικά μελετήθηκαν οι οπτικές ιδιότητες των υλικών μελέτης (ZnO-NPs και υβριδίων ZnO) και 

προσδιορίστηκαν οι συνθήκες διέγερσης για βέλτιστη απόκριση. Οι πειραματικές μετρήσεις αφορούν στη 

καταγραφή της εκπεμπόμενης φωτοφωταύγειας και τις μεταβολές της κατά την εναλλαγή περιβάλλοντος 

χαμηλού κενού και οξυγόνου σε ατμοσφαιρική πίεση, συναρτήσει της πυκνότητας ενέργειας άντλησης. 

Επιβεβαιώθηκε το αποτέλεσμα προηγούμενης μελέτης ότι η απόκριση του αισθητήρα είναι υψηλότερη όταν 

οι συνθήκες διέγερσης αντιστοιχούν σε χαμηλές τιμές πυκνότητας ενέργειας του παλμού λέιζερ. 

Στο πλαίσιο των πειραμάτων για την ανίχνευση οξυγόνου, πραγματοποιήθηκε συστηματική μελέτη της 

εκπομπής φωταύγειας των οπτικά αντλούμενων ZnO-NPs και των νανοϋβριδίων ZnO, σε συνθήκες 

θερμοκρασίας δωματίου, υπό έκθεση σε διαφορετικά επίπεδα πίεσης οξυγόνου κυμαινόμενης από 0,4 έως 

200 mbar και αξιολογήθηκαν χαρακτηριστικές ιδιότητες, όπως η επαναληψιμότητα, η σταθερότητα 

λειτουργίας, η απόκριση και η ευαισθησία. Από τα καταγεγραμμένα φάσματα φωταύγειας των δειγμάτων 

και τους υπολογισμούς της σχετικής μεταβολής της έντασης εκπομπής (απόκριση, %ΔΙ) κατά την έκθεση σε 

«κενό-οξυγόνο» προκύπτει ότι τα υλικά (εκτός από το ZnO/PMMA) διατηρούν τις ιδιότητες αίσθησης σε 

πολλαπλούς κύκλους έκθεσης. Η απόκριση ως προς την πίεση του οξυγόνου είναι γραμμική σε χαμηλές τιμές 



πίεσης (1-5 mbar) ενώ σε συνθήκες αυξημένης πίεσης (100-200 mbar) παρατηρείται τάση κορεσμού (τύπου 

Langmuir), σε αντιστοιχία με αποτελέσματα προηγούμενων μελετών. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τα υβρίδια ZnO και (ZnO-NPs), τα συστήματα ZnO/PEGMA και ZnO/PDMS παρουσιάζουν 

υποδεέστερη απόκριση σε σύγκριση με τα καθαρά νανοσωματίδια. Το υβρίδιο ZnO/PMMA δεν 

ανταποκρίνεται στις μεταβολές του περιβάλλοντος, ενώ η απόκριση του ZnO/PVA είναι εξαιρετικά ασθενής. 

Αναφορικά με τη δυναμική των μεταβολών της έντασης φωταύγειας, ο ρυθμός αύξησης-μείωσης στους 

κύκλους έκθεσης είναι όμοιος για τα σωματίδια και τα υβρίδια τους. 

Στο τελευταίο στάδιο της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε πρωτότυπη μελέτη που αφορά τη 

διερεύνηση των ZnO-NPs και των υβριδίων τους ως αισθητήρων όζοντος με βάση τη φωταύγεια του ZnO. 

Μελετήθηκαν εκτενώς ως προς την ευαισθησία σε διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης όζοντος (1600 έως 

50 ppb), την επαναληψιμότητα και την απόκριση κατά την έκθεση σε πολλαπλούς κύκλους συνθετικού αέρα 

– όζοντος. Οι εν λόγω δομές, εκτός από τα υβρίδια ZnO/PVA και ZnO/PMMA, επέδειξαν υψηλή ευαισθησία, 

ταχεία απόκριση και αποκατάσταση, καθώς και σταθερότητα σε παρατεταμένη λειτουργία. Η εξάρτηση της 

απόκρισης από την συγκέντρωση όζοντος είναι τύπου Langmuir, ενώ το όριο ανίχνευσης είναι 50 ppb, το 

οποίο προσεγγίζει την τιμή επιτρεπτού ορίου έκθεσης  (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, World Health 

Organization-WHO) . Σε αντίθεση με την περίπτωση του οξυγόνου, τα συστήματα ZnO/PDMS και ZnO/PEGMA 

παρουσιάζουν αυξημένη απόκριση σε σύγκριση με τα καθαρά νανοσωματίδια ZnO. 

 

  



 

  



Abstract 

 

Chemical sensor technology is one of the most studied field in nano science. Sensing relies on the modification 

of the properties (electrical, optical, mechanical, etc.) of the sensing material of, when chemical compounds 

(analyte) are absorbed on its surface. 

 To date, sensing has been achieved almost entirely by monitoring variations in the electrical conductance of 

different nanostructured semiconducting materials exposed in varying environments.  This approach has 

enabled the detection of hydrocarbons, alcohols, oxides, etc. often in ppm range. A serious drawback of this 

type of sensors is that efficient performance is achieved at high operation temperatures, in the range 200-400 

οC, condition that inhibits their application in the presence of flammable- gases or biological materials 

Monitoring the optical properties of semiconducting materials (transmittance, reflectance, 

photoluminescence), which also change in the presence of external stimuli, is an alternative approach for 

chemical compounds detection, however it has been much less investigated to date. Changes in optical 

properties are observable at room temperature, minimal experimental equipment is required for their 

recording, while the sensing material is not subjected to kind of processing. These parameters as well as the 

capability of remote control make optical sensors very attractive devices for gas detection. 

In terms of sensing material, numerous research reports are available, investigating application of 

nanostructured (nanoparticles, nanorods or nanowires) semiconducting metal oxides, mainly zinc oxide 

(ZnO), as the active sensor element while very limited information is available. for other materials or systems.  

The subject of the present work is the investigation of zinc oxide nano hybrids (ZnO / polymer) as sensors that 

exploit the Photoluminescence (PL) of the semiconductor, aiming to explore the influence of polymer on 

sensor characteristics. To achieve this goal the UV PL emission of ZnO nanoparticles (ZnO-NPs) and ZnO 

nanoparticles dispersed in different organic polymeric matrices {ZnO/PEGMA (poly (ethylene glycol 

methacrylate), ZnO/PEGMA (ZnO-NPs) ZnO/PVA (poly (vinyl alcohol) and ZnO/PMMA (poly (methyl 

methacrylate)}, was investigated, in the presence of oxygen and ozone. 

Regarding the fabrication of the specimens, films of ZnO nanoparticles were prepared by dispersing 

commercially available ZnO nanoparticles (in powder form) in ethanol solvent and then deposited on glass by 

drop casting. A series of ZnO / polymer hybrids (containing 30wt% ZnO) were prepared by mixing appropriate 

amounts of ZnO nanoparticles and polymer (PEGMA, PDMS, PVA, PMMA) using the same method. 



The optical excitation of the semiconductor was performed with a pulsed ultraviolet laser source (KrF excimer 

laser, λex = 248 nm, τ = 15ns), with photon energy (Eph = 5eV) higher than the band gap of ZnO (3.37 eV), inside 

a stainless-steel optical chamber, which enabled the controlled introduction and removal of gases. The PL 

emission was collected at 45° with respect to the sample normal by a fused silica optical fiber that was coupled 

into the entrance slit of a spectrograph. Emission spectra were recorded on an intensified charge- coupled 

device detector (ICCD). In order to quantify the changes in the photoluminescence emitted by the specimens 

as a function of changes in the ambient atmosphere, spectra were acquired at 10sec intervals and the 

integrated emission intensity I = ∫I(λ)dλ was calculated, in the spectral range 350 - 420 nm.  

The ability of the studied materials (ZnO-NPs and ZnO hybrids) to exhibit sensing behavior was first 

investigated in a set involving exposure of the samples to low vacuum and at atmospheric air environment 

and measuring the variation in their PL emission intensity at room temperature. The ZnO nanoparticles as well 

as ZnO/PEGMA and ZnO/PDMS hybrids were found to have sensing capability, while ZnO/PVA and ZnO/PMMA 

hybrids were found to have very low response. The influence of the excitation conditions and particularly the 

pumping energy density on the sensor performance was also investigated. In accordance with previous 

reports, it was confirmed that low pump energy density is crucial for optimizing the sensor response.  

The sensing properties of ZnO nanoparticles, ZnO/PEGMA and ZnO/PDMS hybrids towards oxygen sensing was 

investigated. Upon exposure to oxygen the materials exhibit a clear decrease in their room temperature 

photoluminescence emission, allowing the detection of oxygen in a wide range of pressures from 200 to 0.4 

mbar. The materials preserve their sensing properties for an extended exposure of several cycles. The relative 

change of the emission intensity (response, % DI) exhibits a linear dependence on oxygen pressure at the low-

pressure regime followed by saturation at higher pressures, implying a Langmuir-type adsorption.  

Comparing the response of the materials examined, ZnO/PEGMA and ZnO/PDMS hybrids show a lower 

response compared with the response of pure ZnO nanoparticles.  

In the last stage of the present thesis, ZnO nanoparticles and their hybrids are investigated, for the first time, 

as PL based ozone sensors.  The performance of these sensing systems was investigated with respect to 

response, reversibility, and dynamic characteristics. All experimental measurements revealed that their PL 

emission is sensitive to the ozone presence, at room temperature. They exhibit dynamic response for an 

extended exposure of several cycles, towards different ranges of ozone concentrations. The PL variations show 

a near Langmuir dependence on the ozone concentrations (1600 to 50 ppb), while the limit of detection is less 

than 50ppb, value that corresponds to the maximum acceptance level of exposure (World Health 

Organization-WHO). Comparing the response of the materials examined, ZnO/PDMS hybrids, show the 

optimum response.  
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1.1  Ημιαγωγοί 

Κάθε στερεό σώμα αποτελείται από άτομα και κάθε άτομο περιλαμβάνει έναν πυρήνα και έναν αριθμό 

ηλεκτρονίων, που περιφέρονται γύρω από αυτόν. Ο πυρήνας φέρει θετικό ηλεκτρικό φορτίο και τα 

ηλεκτρόνια αρνητικό, ενώ τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στοιβάδας ονομάζονται ειδικότερα ηλεκτρόνια 

σθένους. Οι ημιαγωγοί αποτελούν µία κατηγορία στερεών σωμάτων που χαρακτηρίζονται από µικρό αριθμό 

ελεύθερων ηλεκτρονίων σε αντίθεση µε τα μέταλλα που παρουσιάζουν µεγάλο πλήθος ελεύθερων 

ηλεκτρονίων και τους μονωτές που διαθέτουν ελάχιστα ελεύθερα ηλεκτρόνια [1]. 

Η διάκριση μεταξύ μονωτή και ημιαγωγού πραγματοποιείται με βάση το μέγεθος του ενεργειακού χάσματος, 

𝐸𝑔. Συνήθως, θεωρείται ότι ένας ημιαγωγός έχει ενεργειακό χάσμα  𝐸𝑔 < 2.5 eV και ένας μονωτής  > 2.5 eV. 

Η μετακίνηση των ηλεκτρονίων σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας, συνήθως γίνεται µε θερμική ή οπτική 

διέγερση µε ελάχιστο ποσό ενέργειας ίσο µε το ενεργειακό χάσμα του κρυστάλλου Eg [1][2]. 

 

1.1.1 Ενεργειακές ζώνες 

Σε ένα µεµονωµένο άτομο, τα ηλεκτρόνια βρίσκονται γύρω από τον πυρήνα και οι ενέργειές τους είναι 

κβαντισμένες, µπορεί δηλαδή να έχουν συγκεκριμένες διακριτές τιμές Εn (n=1,2,3….).  

Όταν υπάρχουν Ν άτομα συνδεδεμένα μεταξύ τους και σχηματίζουν ένα κρυσταλλικό στερεό, καθώς οι 

αποστάσεις μεταξύ τους μικραίνουν, τα τροχιακά τους υπερκαλύπτονται και τα ηλεκτρόνια “βλέπουν” τους 

γειτονικούς πυρήνες. 

 

Εικόνα 1.1: Απεικόνιση s ατομικών και κατ’ επέκταση των σ μοριακών τροχιακών ενός στερεού. Με την αύξηση των ατομικών 

τροχιακών, αυξάνεται αντίστοιχα ο αριθμός των μοριακών τροχιακών και το ενεργειακό επίπεδο αυτών.   

Καθώς μειώνεται η ενδοατομική απόσταση, το κάθε διακριτό ενεργειακό επίπεδο διαμορφώνεται σε 

ενεργειακή ζώνη. Περαιτέρω μείωση στην απόσταση αυτή οδηγεί στην δημιουργία ζωνών από διαφορετικά 

ατομικά επίπεδα, χάνοντας την ταυτότητά τους και διαμορφώνοντας μια και μόνο ζώνη. Όταν η απόσταση 
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μεταξύ των ατόμων πλησιάσει την πλεγματική σταθερά ισορροπίας των ατόμων που αντιστοιχεί στο πλέγμα 

του στερεού, αυτή η ζώνη σπάει και πάλι σε δύο ζώνες. Αυτές οι ζώνες χωρίζονται από μια ενεργειακή 

περιοχή που είναι απαγορευμένη για τα ηλεκτρόνια του στερεού και όπου τα ηλεκτρόνια δεν μπορούν να 

ευρίσκονται. Αυτή η ενεργειακή ζώνη ονομάζεται απαγορευμένο χάσμα ή ενεργειακό χάσμα ή ενεργειακό 

διάκενο 𝐸𝑔. Η επιτρεπτή ενεργειακή ζώνη πάνω από το απαγορευμένο διάκενο ονομάζεται ζώνη 

αγωγιμότητας (ΖΑ) ενώ η ζώνη κάτω από το απαγορευμένο διάκενο ονομάζεται ζώνη σθένους (ΖΣ) [1]. 

 

Εικόνα 1.2: Απεικόνιση s και p ενεργειακών ζωνών στα στερεά.  

 

1.2 Οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO): Δομή και Ιδιότητες 

Το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO) είναι ένας σύνθετος ημιαγωγός της ομάδας ΙΙ-VΙ. Συνίσταται από το 

στοιχείο 30Ζn της ομάδας ΙΙ και το στοιχείο 8Ο της ομάδας VΙ του περιοδικού πίνακα, με ηλεκτρονική 

διαμόρφωση [Ar](3d)10(4s)2 και [He](2s)2(2p)4 αντίστοιχα. Ο χημικός δεσμός ανάμεσα στον Zn και το O είναι 

ομοιοπολικός με υβριδισμό sp3. Ο δεσμός εμφανίζει επίσης ιοντικό χαρακτήρα λόγω της μεγάλης διαφοράς 

στην ηλεκτραρνητικότητα μεταξύ του Zn2+ και του Ο2- (1,6 και 3,5 στην κλίμακα Pauling), θέτοντας το υλικό 

στα όρια των ομοιοπολικών και ιοντικών ενώσεων [3][6]. 

 

1.2.1 Κρυσταλλική δομή 

Το ZnO κρυσταλλώνει σε τρεις δομές, οι οποίες είναι τετραεδρικής διαμόρφωσης, χαρακτηριστικό των 

ομοιοπολικών ενώσεων με υβριδισμό τύπου sp3, την εξαγωνική δομή βουρτσίτη (wurtzite), την κυβική δομή 

σφαλερίτη (zincblende) και την κυβική δομή ορυκτού άλατος (rocksalt) (Εικ. 1.3) [3]. 
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Εικόνα 1.3: Κρυσταλλικές δομές (a) κυβική δομή ορυκτού άλατος, (b) σφαλερίτη και (c) βουρτσίτη για το ZnO. 

Η δομή του σφαλερίτη μπορεί να σταθεροποιηθεί μόνο σε ανάπτυξη σε κυβικά υποστρώματα, ενώ η δομή 

του άλατος μπορεί να ληφθεί σε σχετικά υψηλές πιέσεις. Σε συνθήκες περιβάλλοντος, η θερμοδυναμικά 

σταθερή φάση είναι αυτή του βουρτσίτη, όπου η μοναδιαία κυψελίδα έχει πλεγματικές σταθερές a και c με 

λόγο c / a = √
8

3
 = 1.633 [6]. Το ZnO με δομή βουρτσίτη έχει εξαγωνική κυψελίδα στην οποία κάθε άτομο Zn 

βρίσκεται στο κέντρο μιας τετραεδρικής πυραμίδας της οποίας τα άκρα απαρτίζουν 4 άτομα οξυγόνου και 

αντίστροφα για κάθε άτομο οξυγόνου. Η δομή του βουρτσίτη αποτελείται  από εναλλασσόμενα επίπεδα 

ατόμων Zn και Ο κάθετα κατά μήκος του άξονα c. Τα εναλλασσόμενα επίπεδα αποτελούνται από τετραεδρικά 

διατεταγμένα ιόντα Ο2- και Zn2+ (Εικ. 1.3c) [3][6]. 

                 

Εικόνα 1.4: Κρυσταλλική δομή βουρτσίτη του ZnO. Το Zn2+ (πράσινο χρώμα) συνδέεται με τέσσερα O2-(μπλε χρώμα) και αντιστρόφως, 

τα κέντρα των οποίων βρίσκονται στις κορυφές ενός τετραέδρου. Η μοναδιαία κυψελίδα έχει πλεγματικές σταθερές a=3.249 Å και 

c=5.207 Å [5]. 

Η διάταξη αυτή των ατόμων οδηγεί σε δομή η οποία δεν είναι συμμετρική ως προς το κέντρο, γεγονός το 

οποίο είναι υπεύθυνο για την εμφάνιση πολικότητας στον κρύσταλλο. Η εγγενής πολικότητα είναι υπεύθυνη 

για τον σχηματισμό πολικών επιφανειών που καθορίζονται από τα αντίστοιχα επίπεδα τους. Το περισσότερο 
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πολωμένο επίπεδο είναι το [0001], το οποίο δημιουργεί  τις περισσότερο χημικά ενεργές και ατομικά 

επίπεδες επιφάνειες. Υπάρχουν και μη πολωμένες επιφάνειες όπως οι επιφάνειες των επιπέδων [2110] και 

[0110] οι οποίες έχουν λιγότερο ενεργές ιδιότητες (Εικόνα 1.4) [4]. 

Στον Πίνακα 1.1 παρουσιάζονται οι φυσικές ιδιότητες του ZnO. 

Πίνακας 1.1: Φυσικές ιδιότητες του ZnO [20]. 

Κρυσταλλική δομή Εξαγωνική, Βουρτσίτης 

Μοριακό βάρος 81.38 g/mol 

Πλεγματικές σταθερές a=3.249 Å και c=5.207 Å 

Πυκνότητα 4.21 x 1019  ZnO molecules*mm-3 

Σημείο τήξης 1975 oC 

Ενεργειακό χάσμα σε θερμοκρασία δωματίου 3.36 eV 

Ενέργεια συνοχής 1.89 eV 

Ενέργεια δέσμευσης εξιτονίου 60 meV 

Θερμότητα σύντηξης 4.470 cal/mol 

 

1.2.2 Ηλεκτρονική δομή 

Συνέπεια της περιοδικής δομής των κρυσταλλικών στερεών στην ενέργεια των ηλεκτρονίων των ατόμων τους, 

αποτελεί η ύπαρξη ενεργειακού χάσματος.  

Μια βασική παράμετρος σε ένα ενεργειακό διάγραµµα, είναι αν ο πυθμένας της ζώνης αγωγιμότητας και η 

κορυφή της ζώνης σθένους εμφανίζονται στην ίδια τιμή του κυματικού ανύσματος k. Αν συμβαίνει αυτό, το 

ενεργειακό χάσμα είναι άμεσο και ο ημιαγωγός καλείται ημιαγωγός άμεσου χάσματος (Εικ. 1.5). Αν δεν 

εμφανίζονται στην ίδια τιμή, τότε το ενεργειακό χάσμα είναι έμμεσου και ο ημιαγωγός καλείται ημιαγωγός 

έµµεσου χάσματος. Η ύπαρξη άμεσου χάσματος είναι σημαντική στις οπτοηλεκτρονικές εφαρμογές. Σε 

ημιαγωγούς με άμεσο χάσμα είναι δυνατή η διέγερση ηλεκτρονίων από την ΖΣ στην ΖΑ, η δημιουργία ζεύγους 

φορέων δηλαδή με φωτόνια που έχουν ενέργεια ίση ή μεγαλύτερη από Eg. Η μετακίνηση των ηλεκτρονίων 

σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας, συνήθως γίνεται µε θερμική ή οπτική διέγερση µε ελάχιστο ποσό ενέργειας 

ίσο µε το ενεργειακό χάσμα του κρυστάλλου Eg και ορίζεται ως: 

Eg = Ec - Ev 
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 Ένα ηλεκτρόνιο στη ζώνη αγωγιμότητας είναι ελεύθερο να κινηθεί στον κρύσταλλο και επίσης να 

ανταποκριθεί σε ηλεκτρικά πεδία, λόγω των κενών γειτονικών ενεργειακών ζωνών. Κατά τη κβαντομηχανική, 

η κίνηση ενός σωματιδίου εκφράζεται από µία σειρά επίπεδων κυμάτων της µορφής 𝑒−𝑖(𝜔𝑡−�⃗� 𝑋)⃗⃗ ⃗⃗  , όπου �⃗�  

είναι η διεύθυνση κατά την οποία κινείται το σωματίδιο και καλείται κυματικό άνυσμα. Η συχνότητα ω 

συνδέεται µε την ενέργεια Ε µε τη σχέση Ε = ħω , όπου  ħ= h/2π και επειδή ω = 2πν, έχουμε τελικά Ε = hv. Η 

ορμή p συνδέεται µε το κυματικό άνυσμα µε τη σχέση 𝑝 = ħ �⃗� .  Στην περίπτωση ενός κλασσικού σωματιδίου 

µάζας m, που κινείται σε ελεύθερο χώρο, η ενέργεια συνδέεται µε την ορμή µε τη σχέση: Ε = p2/2m ή 𝛦 =

( ħ �⃗� )
2
/2𝑚. Στην περίπτωση των ημιαγωγών, θεωρούμε τη σχέση ενέργειας/ορµής σε ένα ελεύθερο 

ηλεκτρόνιο (ή οπή) κινούμενο εντός του ημιαγωγού και όχι σε ελεύθερο χώρο [2]. 

Για το ZnO έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί αρκετές πειραματικές τεχνικές για τον προσδιορισμό των ηλεκτρονικών 

καταστάσεων των κρυσταλλικών δομών του ZnO. Οι τεχνικές αντανάκλασης/απορρόφησης ή εκπομπής 

ακτινών Χ ή UV όπως και η φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων (PES) έχουν χρησιμοποιηθεί συμβατικά για 

τoν προσδιορισμό αυτό των ηλεκτρονικών επιπέδων [3][10]. 

Η βάση της ζώνης αγωγιμότητας σχηματίζεται από τα ενεργειακά επίπεδα των 4s τροχιακών του Zn (ή τις 

αντιδεσμικές καταστάσεις των υβριδικών τροχιακών sp3), ενώ η κορυφή της ζώνης σθένους σχηματίζεται από 

τα ενεργειακά επίπεδα των 2p τροχιακών του O (ή τις δέσμιες καταστάσεις των υβριδικών τροχιακών sp3) 

[3][7][10]. 

 

Εικόνα 1.5: H δομή ζωνών του ZnO (E-k) στην κρυσταλλική δομή βουρτσίτη. Ο οριζόντιος άξονας δίνει το κυματάνυσμα σε 

διαφορετικές διευθύνσεις [7]. 
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Στην Εικόνα 1.5 παρουσιάζεται η ζώνης σθένους και η ζώνης αγωγιμότητας στο επίπεδο ενέργειας - ορμής 

(διάγραμμα Ε – k). Παρατηρούμε ότι η ζώνη αγωγιμότητας παρουσιάζει μια ελάχιστη τιμή ενέργειας Εc και 

κάτω από συνθήκες ισορροπίας, τα ηλεκτρόνια βρίσκονται σ’ αυτή την ελάχιστη ενεργειακή κατάσταση. Η 

σχέση E – k για τη ζώνη σθένους, αντιστοιχεί στη σχέση ενέργειας – ορμής για τις οπές. Σ’ αυτή την περίπτωση 

οι τιμές της ενέργειας αυξάνουν καθώς απομακρυνόμαστε από την κορυφή της ζώνης, με το ελάχιστο 

ενεργειακό επίπεδο Eν να υφίσταται στο μέγιστο σημείο της. Το μέγιστο της ζώνης σθένους και το ελάχιστο 

της χαμηλότερης ενεργειακής στάθμης της ζώνης αγωγιμότητας βρίσκονται στο σημείο Γ, όπου k=0, 

υποδεικνύοντας ότι το ZnO είναι ένας ημιαγωγός άμεσου ενεργειακού χάσματος. Η τιμή του ενεργειακού 

χάσματος του ZnO είναι 3.36 eV [7][8]. 

Η πλήρης απουσία καταστάσεων από το χάσμα ενός ημιαγωγού αντιστοιχεί σε τέλειο κρύσταλλο. Στην 

πραγματικότητα, οι κρύσταλλοι έχουν ατέλειες, δομικές και χημικές (προσμίξεις), οι οποίες εισάγουν 

ηλεκτρονικές καταστάσεις εντός του χάσματος του υλικού (Εικ. 1.6). Τα άτομα των προσμίξεων βρίσκονται 

είτε σε θέσεις του πλέγματος, αντικαθιστώντας ένα άτομο του βασικού στοιχείου του κρυστάλλου (πρόσμιξη 

υποκατάστασης), είτε έχουν εισχωρήσει ανάμεσα στα άτομα του κρυστάλλου (πρόσμιξη ενδοπλεγματική). 

Στον κρύσταλλο του ZnO, οι δομικές ατέλειες προέρχονται από κενές θέσεις οξυγόνου ή επιπλέον άτομα Zn 

ανάμεσα στα άτομα του κρυστάλλου (Εικ. 1.6) [6][9]. 

 

Εικόνα 1.6: Ενεργειακά επίπεδα λόγω των διαφορετικών ατελειών στον κρύσταλλο του  ZnO [11]. 

Η δημιουργία ελεύθερων φορέων, απαιτεί όχι μόνο την παρουσία προσμίξεων, αλλά και την ικανότητά τους 

να προσθέσουν ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγιμότητας. Σ’ αυτή την περίπτωση καλούνται δότες. Αν προσθέσουν 

οπές στη ζώνη σθένους, καλούνται αποδέκτες (δέχονται ένα ηλεκτρόνιο από τη ζώνη σθένους, 

δημιουργώντας έτσι μια οπή). Κατά τον ιονισμό, ο δότης δίνει ένα ηλεκτρόνιο στη ζώνη αγωγιμότητας ενώ ο 

αποδέκτης δίνει μια οπή στη ζώνη σθένους. Ένας ημιαγωγός με προσμίξεις δοτών καλείται n-τύπου, ενώ με 

προσμίξεις αποδεκτών καλείται p-τύπου. Σ’ ένα ημιαγωγό n-τύπου (n > p), τα ηλεκτρόνια είναι φορείς 
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πλειοψηφίας και οι οπές φορείς μειοψηφίας, ενώ στην περίπτωση p-τύπου ημιαγωγού (p > n), οι οπές είναι 

φορείς πλειοψηφίας και τα ηλεκτρόνια φορείς μειοψηφίας [2]. 

 

1.2.3 Οπτικές ιδιότητες 

Ο παράγοντας που καθορίζει τις οπτικές ιδιότητες των υλικών είναι η ηλεκτρονική τους δομή. Ο κυρίαρχος 

ρόλος των ηλεκτρονίων προέρχεται από το γεγονός ότι οι αποστάσεις των ενεργειακών επιπέδων των ατόμων 

των υλικών και οι ενέργειες των φωτονίων, εμπίπτουν στην ίδια περιοχή [6]. 

Η μετακίνηση των ηλεκτρονίων σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας, συνήθως γίνεται με οπτική διέγερση με 

ελάχιστο ποσό ενέργειας ίσο με το ενεργειακό χάσμα Eg του ημιαγωγού. Έστω ότι ένα φωτόνιο µε ενέργεια 

hv > Eg αλληλοεπιδρά µε ένα ηλεκτρόνιο στη ζώνη σθένους και απορροφάται από αυτό. Το ηλεκτρόνιο τότε 

αποκτά ενέργεια ικανή για να ξεπεράσει το ενεργειακό χάσμα Eg, να φθάσει στη ζώνη αγωγιμότητας και να 

καταστεί ελεύθερο. Κατά την μετακίνηση του ηλεκτρονίου προς τη ζώνη αγωγιμότητας, δημιουργείται µία 

ελεύθερη θέση στη ζώνη σθένους, που καλείται οπή. Η περιοχή γύρω από την οπή είναι θετικά φορτισμένη 

λόγω της αφαίρεσης ενός αρνητικού φορτίου από µία ουδέτερη, κατά τα άλλα περιοχή. Οι οπές με την σειρά 

τους μπορούν να κινηθούν προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή του ηλεκτρονίου. Έτσι, και τα ηλεκτρόνια 

και οι οπές µε φορτία e- και h+ αντίστοιχα, συµµετέχουν στην αγωγιμότητα του ημιαγωγού (Εικ. 1.7) [2]. 

 

Εικόνα 1.7: Κατά την απορρόφηση φωτονίου με ενέργεια hv >Eg  ένα ηλεκτρόνιο μεταβαίνει από τη ΖΣ στη ΖΑ. Κάθε γραμμή σ’ ένα 

δεσμό μεταξύ δύο ατόμων παριστάνει ένα ηλεκτρόνιο σθένους. Όταν ένα φωτόνιο σπάσει το δεσμό, δημιουργείται ένα ζεύγος 

ηλεκτρονίου – οπής (εξιτόνιο). 

Στους ημιαγωγούς άμεσου χάσματος το ηλεκτρόνιο από το ελάχιστο ενεργειακό επίπεδο της ζώνης 

αγωγιμότητας αποδιεγείρεται και επανασυνδέεται με την οπή στο υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο της ζώνης 

σθένους (band to band transition, μετάβαση από ζώνη σε ζώνη), αποδίδοντας στο περιβάλλον ενέργεια υπό 

μορφή ακτινοβολίας. Η διαδικασία αυτή της αποδιέγερσης αποδίδει φωτόνια ενέργειας ίσης με Eg η οποία 

είναι χαρακτηριστική για τον κάθε ημιαγωγό και χρησιμοποιείται και για την ταυτοποίησή του.  
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Για το ZnO, που αποτελεί ένας ημιαγωγός άμεσου χάσματος, η άμεση επανασύνδεση έχει ως αποτέλεσμα 

την εκπομπή φωτονίου ή αλλίως φωταύγειας (photoluminescence-PL). 

Η ενέργεια του εκπεμπόμενου φωτονίου είναι:  

ħω = 𝛦𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑘) − 𝐸𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙(𝑘) = 𝐸𝑔 [6][18] 

Η ηλεκτρονιακή κατάσταση ενός ημιαγώγιμου υλικού μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα την πυκνότητα των 

διεγερμένων φορέων και την θερμοκρασία. Σε χαμηλή πυκνότητα φορέων, το ηλεκτρόνιο και η οπή 

συνδυάζονται για να σχηματίσουν μια δεσμευμένη κατάσταση, το εξιτόνιο. Με μεγάλη πυκνότητα ισχύος 

διέγερσης (> 102 W/cm2)  προκαλείται αυξημένη πυκνότητα εξιτονίων και ξεκινά η εμφάνιση μιας κατάστασης 

δέσμευσης δύο εξιτονίων (εξιτονικά μόρια) που αναφέρονται ως διεξιτόνια (biexitons). Μιας και τα εξιτόνια 

και διεξιτόνια αποτελούνται από ίσο αριθμό φερμιονίων, υπακούουν στις κβαντικές στατιστικές 

συμπύκνωσης Bose – Einstein. Αυτό σημαίνει ότι σε χαμηλή θερμοκρασία μπορούν να συμπυκνωθούν 

σύμφωνα με αυτή την ακολουθία (Εικ. 1.8). 

Για πολύ υψηλές τιμές πυκνότητες ισχύος διέγερσης (1 kW/cm2-10 MW/cm2) που επιτυγχάνονται με παλμικά 

λέιζερ, προκαλείται  αύξηση του αριθμού των εξιτονίων που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της κινητικής 

τους ενέργειας, θωράκιση των ελκτικών αλληλεπιδράσεων Coulomb, οπότε η ηλεκτροστατική έλξη μεταξύ 

εξιτονίων και οπών να μειώνεται σε τέτοιο βαθμό που να επιφέρει τον ιονισμό τους. Το ιονισμένο αυτό 

σύνολο e- - h+ ονομάζεται πλάσμα ηλεκτρονίων – οπών (Electron Hole Plasma - EHP) (Εικ. 1.8) [14]. Μια τέτοια 

αλλαγή από συμπεριφορά μονωτή σε συμπεριφορά αγωγού ονομάζεται μετάβαση Mott και η αντίστοιχη 

πυκνότητα ζευγών ηλεκτρονίων-οπών, πυκνότητα Mott (nM). Με καλή προσέγγιση υπολογίζεται από τη 

σχέση: 

𝑛𝑀 ≈
𝑘𝐵𝑇

8𝜋𝛼𝑥
3𝐸𝑥

=
𝑘𝐵𝑇𝜀𝜀0

𝑒2𝑎𝑥
2  

η οποία για το ZnO δίνει 𝑛𝑀 ≈  1,5 𝑥 1024 𝑚−3    [16] 

Σε αρκετά χαμηλή θερμοκρασία, σταθερή πυκνότητα ισχύος διέγερσης και μέτρια ένταση διέγερσης, το EHP 

συμπυκνώνεται ανομοιογενώς, οπότε σχηματίζεται μια μορφή σταγονιδίων e- - h+, και ονομάζεται υγρό 

ηλεκτρονίων – οπών ( Electron Hole Liquid – EHL) (Εικ. 1.8) [14]. 
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Εικόνα 1.8: Σχηματική αναπαράσταση των σωματιδίων ηλεκτρονίων-οπών που σχηματίζονται στο υλικό ενός ημιαγωγού κατά τη 

διέγερση με δέσμη φωτονίων διαφορετικής πυκνότητας ισχύος, που αυξάνεται προς τα δεξιά [14]. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την λεγόμενη συρρίκνωση του ενεργειακού χάσματος μεταξύ των δύο ζωνών 

(bandgap renormalization) [14]. 

 

1.3 Νανοδομές ZnO 

Το ZnO αποτελεί ένα υλικό με μοναδικές φυσικές και χημικές ιδιότητες, όπως υψηλή χημική σταθερότητα, 

ευρύ φάσμα απορρόφησης ακτινοβολίας και υψηλή φωτοσταθερότητα. Το ευρύ ενεργειακό του χάσμα (3.36 

eV), η υψηλή ενέργεια σύνδεσης εξιτονίου (60 meV) και η υψηλή θερμική και μηχανική του σταθερότητα σε 

θερμοκρασία δωματίου το καθιστούν ελκυστικό για εφαρμογές σε ηλεκτρονικά, οπτοηλεκτρονικά, στη 

φωτοκατάλυση και ως αισθητήρας αερίων. 

Το ZnO σχηματίζει ποικιλία νανοδομών. Συγκεκριμένα, μπορεί να σχηματίσει μονοδιάστατες (1D), 

δυσδιάστατες (2D) και τρισδιάστατες (3D) δομές, με τις μονοδιάστατες να αποτελούν την μεγαλύτερη ομάδα 

νανοδομών [19]. Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται οι νανοράβδοι [21], νανοβελόνες [22], νανοδακτύλιοι [23], 

νανοσωλήνες [24], νανοσύρματα [25], νανοέλυκες [26], νανοκαλώδια [27], νανοάνθους [28] κ.ά.  

Στην Εικόνα 1.9  παρουσιάζονται παραδείγματα από αυτές τις δομές. 
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Εικόνα 1.9: Εικόνες από ηλεκτρονικό μικροσόπιο σάρωσης (SEM) δομών του οξειδίου του ψευδαργύρου: (a) άνθος [28],  (b) ράβδοι 

[26], (c) δακτύλιοι [27], (d) 3D δομή νανοράβδων ZnO (ικρίωμα) [29] .  

 

I. Σύνθεση μονοδιάστατων δομών ZnO 

Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες σύνθεσης νανοδομών ZnO: οι 

μέθοδοι αέριας φάσης και οι υδροχημικές [6]. 

Στην κατηγορία των μεθόδων αέριας φάσης  ανήκει η τεχνική της εναπόθεσης ατμών οργανομεταλλικών 

ενώσεων (MOCVD – Metal Organic Chemical Vapor Deposition) [30], η χημική εναπόθεση ατμών (CVD- 

Chemical Vapor Deposition) [31], η τεχνική VLS (Vapor Liquid Solid) [32], η φυσική εναπόθεση ατμών (PVD – 

Physical Vapor Deposition) [33], η εναπόθεση με παλμικό λέιζερ (PLD – Pulsed Laser Deposition) [34] και η 

μοριακή επιταξία (ΜΒΕ – Molecular Beam Epitaxy) [35].  

Στις υδροθερμικές μεθόδους ακολουθείται χημική διαδικασία κατά την οποία η κρυστάλλωση του ZnO 

πραγματοποιείται μέσω υδρόλυσης αλάτων του ψευδαργύρου σε ένα βασικό διάλυμα, σε σχετικά χαμηλά 

επίπεδα θερμοκρασίας (60 – 100 οC). Τα πιο διαδεδομένα άλατα που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι νιτρικός 

και οξικός ψευδάργυρος Zn(NO3)2 και Zn(CH3CO2)2 σε βασικά διαλύματα KOΗ, NaOH ή ασθενέστερων 

βάσεων, όπως αμμωνίας (NH3) και εξαμεθυλενοτετραμίνης (C6H12N4, ΗΜΤ). Ανάλογα με τις συνθήκες 

ανάπτυξης, την συγκέντρωση των διαλυμάτων, των ποσοτήτων των ενώσεων που χρησιμοποιούνται για την 

(a) (b) 

(c) (d) 
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σύνθεση, τη θερμοκρασία και τον τρόπο εισαγωγής των διαλυμάτων κατά την διάρκεια της σύνθεσης 

υπάρχει και η επιθυμητή μορφολογία στο τελικό αποτέλεσμα [6][28]. 

Εικόνα 1.10: Εικόνες από SEM νανοράβδων ZnO που έχουν αναπτυχθεί με υδροθερμική μέθοδο, σε υπόστρωμα γυαλιού, με πρόδρομη 

επίστρωση ψευδαργύρου Zn [28]. 

Συγκρίνοντας τις δύο μεθόδους μεταξύ τους, οι υδροχημικές μέθοδοι συγκεντρώνουν ένα πλήθος 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε σχέση με αυτές τις αέριας φάσης, όπως χαμηλό κόστος, ακίνδυνα χημικά, 

εύκολη εφαρμογή για επικάλυψη μεγάλων επιφανειών, χωρίς καταλύτες κτλ. 

 

II. Επιστρώσεις νανοσωματιδίων ZnO  

Το ZnO διατίθεται εμπορικά υπό μορφή σκόνης νανοσωματιδίων ZnO τα οποία ποικίλουν σε μέγεθος και 

σχήμα.  

Υπάρχουν πολλές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την εναπόθεση νανοσωματιδίων ZnO σε μορφή 

επιστρώσεως σε υπόστρωμα. Παράμετροι όπως ο διαλύτης, η συγκέντρωση σωματιδίων και η θερμοκρασία 

επηρεάζουν τη διαδικασία εναπόθεσης και πρέπει να συνδυαστούν για δημιουργία επίστρωσης με το 

επιθυμητό πάχος και μορφολογία. Η εναπόθεση πραγματοποιείται συνήθως σε υποστρώματα γυαλιού. 

▪ Μέθοδος σταγόνας (drop casting): Εύκολη μέθοδος εναπόθεσης είναι η μέθοδος σταγόνας, όπου 

πραγματοποιείται διάδοση διασποράς νανοσωματιδίων πάνω σε υπόστρωμα και το δείγμα 

αφήνεται να στεγνώσει υπό ελεγχόμενες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Αποτελεί μια γρήγορη 

και προσιτή μέθοδο για τη δημιουργία λεπτών υμενίων σε σχετικά μικρά υποστρώματα (≈1cm2). 

▪ Επίστρωση με περιστροφή (spin-coating): Ένα υπόστρωμα περιστρέφεται σε υψηλές στροφές ανά 

λεπτό και ένας όγκος υλικού με γνωστή συγκέντρωση σωματιδίων εισάγεται στο κέντρο. Η 

φυγόκεντρος δύναμη οδηγεί σε ομοιόμορφη εξάπλωση της διασποράς σε όλο το υπόστρωμα, 
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ακολουθούμενη από εξάτμιση του διαλύτη για να δώσει λεπτό σωματιδιακό φιλμ. Το πάχος του φιλμ 

εξαρτάται από τη συγκέντρωση διασποράς, τον όγκο του υλικού και την ταχύτητα περιστροφής. 

▪ Επίστρωση με ψεκασμό (spray-coating): Η επίστρωση με ψεκασμό χρησιμοποιεί νεφελοποιητές για 

τη δημιουργία ομοιογενούς ρεύματος αερολύματος το οποίο εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε 

κατάλληλο υπόστρωμα. Για τη δημιουργία αερολύματος, χρησιμοποιείται συνήθως αντλία για 

παροχή σταθερής ροής του υγρού στον νεφελοποιητή, παρουσία αδρανούς αερίου. Πολλές φορές, 

ο νεφελοποιητής συνδέεται με κινητή πλατφόρμα η οποία ελέγχεται από τον χειριστή, ώστε να 

καλύπτεται συγκεκριμένη περιοχή του υποστρώματος. 

▪ Επίστρωση με εμβάπτιση (dip-coating): Το υπόστρωμα εμβαπτίζεται σε μια διασπορά 

νανοσωματιδίων σε διαλύτη και ανασύρεται αργά. Με τον τρόπο αυτό, ένα λεπτό υγρό στρώμα του 

υλικού παραμένει στην επιφάνεια του υποστρώματος και στη συνέχεια ακολουθεί η εξάτμιση του 

διαλύτη. Αυτή η τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή πολύ ομοιόμορφων υμενίων, αλλά 

έχει πολλές αλληλένδετες μεταβλητές που πρέπει να συνδυαστούν για την παραγωγή των 

δειγμάτων.  Η συγκέντρωση σωματιδίων στο διάλυμα και η επιφανειακή τάση μεταξύ υποστρώματος 

και διαλύματος είναι σημαντικοί παράμετροι στην ποιότητα επίστρωσης. 

Από τις παραπάνω μεθόδους, αυτή που χρησιμοποιείται συνήθως είναι η μέθοδος σταγόνας. 

 

1.4   Οξείδια μετάλλων ως αισθητήρες αερίων 

1.4.1 Χημικοί αισθητήρες και τρόπος προσρόφησης αερίου 

Ως χημικός αισθητήρας (IUPAC) ορίζεται διάταξη η οποία μετατρέπει μια χημική πληροφορία σε σήμα προς 

ανάλυση. Η χημική πληροφορία είναι δυνατό να προέρχεται είτε από μια χημική αντίδραση είτε από μία 

φυσική ιδιότητα του υπό μελέτη συστήματος. Τυπικά, οι χημικοί αισθητήρες αποτελούνται από δύο κύρια 

μέρη, ένα αισθητήριο όργανο και έναν ανιχνευτή. Το αισθητήριο όργανο μετατρέπει την χημική πληροφορία 

σε μία μορφή ενέργειας, η οποία μετριέται από τον ανιχνευτή [36]. 

Όταν ένα οξείδιο μετάλλου εκτίθεται σε μία ατμόσφαιρα σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, συμβαίνουν δύο 

πράγματα, είτε προσρόφηση αερίου σύμφωνα με την μεγάλη ενεργότητα της επιφάνειας του οξειδίου του 

μετάλλου, ή αντίδραση των μορίων αερίου με επιφανειακά είδη που έχουν ήδη προσροφηθεί  μέσω ιοντικών 

αλληλεπιδράσεων στα οξείδια των μετάλλων. Δηλαδή, η αλλαγή των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των ημιαγωγών 

μετάλλου οξειδίου, σύμφωνα με την προσρόφηση των μορίων αερίου, συνδέεται με την φυσιορόφηση ή 

χημειορόφηση των τελευταίων στην επιφάνεια των ημιαγωγών. Η φυσιορόφηση συνδέεται με μία ουδέτερη 

κατάσταση προσρόφησης και είναι το πρώτο στάδιο της ένωσης των ειδών αερίου με την επιφάνεια του 
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αισθητήρα. Η χημειορόφηση συνοδεύεται από ανταλλαγή φορτίου μεταξύ προσροφημένων ειδών αερίου 

και οξειδίου του μετάλλου, το οποίο ελέγχει την εμφάνιση ή αλλαγή του επιφανειακού φορτίου και του 

επιφανειακού δυναμικού. Το φαινόμενο της φυσιορόφησης και της χημειορόφησης από άποψη ενέργειας 

του συστήματος και των διαμοριακών αλληλεπιδράσεων μπορεί να απεικονιστεί χρησιμοποιώντας το 

μοντέλο Lennard – Jones. Ο όρος d αναφέρεται στην απόσταση διαχωρισμού μεταξύ του μορίου της 

επιφάνειας προσρόφησης και του μορίου που μπορεί να προσροφηθεί (Εικόνα 1.11) [48]. 

 

Εικόνα 1.11: Μοντέλο  Lennard-Jones για την (1) φυσιορόφηση και (2) χημειορόφηση αερίου στην επιφάνεια ημιαγωγού [48]. 

Στην περίπτωση της φυσιορόφησης (Εικ. 1.11, καμπύλη 1), όταν ένα μόριο είναι πολύ μακριά από την 

επιφάνεια προσρόφησης, δεν υπάρχει καμία αλληλεπίδραση, αφού η απόσταση d μεταξύ τους τείνει στο 

άπειρο (d→∞). Καθώς το μόριο πλησιάζει την επιφάνεια, ξεκινά η μεταξύ τους έλξη καθώς διατίθεται η 

ελάχιστη απαιτούμενη ενέργεια για αυτή την αλληλεπίδραση. Οι ελκτικές δυνάμεις  φέρνουν τα δύο μόρια 

ακόμα πιο κοντά μέχρι να φτάσουν σε μία απόσταση ισορροπίας μεταξύ τους, όπου και έχουν φτάσει στην 

ελάχιστη ενέργεια δέσμευσης. Σε μεγαλύτερη μείωση της μεταξύ τους απόστασης, απαιτείται επιπρόσθετη 

ενέργεια, καθώς η αλληλοεπικάλυψη των μορίων προκαλεί την μεταξύ του ώθηση. Αυτό καθιστά την 

φυσιορόφηση εξώθερμη διαδικασία με θερμότητα προσρόφησης ΔΗphys
  < 0,4 eV (1-40 kJ / mol).  

Στην περίπτωση της χημειορόφησης ( Εικ. 11, καμπύλη 2), ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις το αέριο 

προσρόφησης έχει επαρκή ενέργεια. Ωστόσο, καθώς πλησιάζει την επιφάνεια η ενέργεια προσρόφησης 

(ΔΗchem) γίνεται πολύ μεγαλύτερη λόγω ισχυρών χημικών δεσμών. Το ελάχιστο της ενέργειας στην 

χημειορόφηση εμφανίζεται σε μικρότερες αποστάσεις σε σύγκριση με εκείνη της φυσιορόφησης (ΔHohys). Το 

σημείο τομής μεταξύ των δύο καμπυλών μπορεί να οριστεί ως πιθανός φραγμός μεταξύ των δύο 

καταστάσεων προσρόφησης και ονομάζεται ενέργεια ενεργοποίησης Εα. Στη χημειορόφηση, οι δεσμοί 
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μεταξύ επιφάνειας και αερίου είναι πολύ ισχυρότεροι από την φυσιορόφηση, με θερμότητα προσρόφησης 

ΔΗchem = 0,4-10 eV (40-800 kJ / mol) [48]. 

 

1.4.2 Ισόθερμες προσροφήσεις 

Κατά τη διαδικασία προσρόφησης, αποκαθίσταται ισορροπία μεταξύ του ημιαγωγού και των μορίων αερίου 

που προσροφώνται στην επιφάνεια του, τα οποία  παραμένουν στην αέρια φάση. Αυτή η ισορροπία θα 

εξαρτηθεί από παράγοντες όπως η σχετική σταθερότητα των ειδών αερίου, η θερμοκρασία του συστήματος 

και η πίεση/συγκέντρωση του αερίου. Η σχέση μεταξύ της ποσότητας του υλικού και της πίεσης ισορροπίας 

(σε σταθερή θερμοκρασία) είναι γνωστή ως ισόθερμη προσρόφηση.  

 

Εικόνα 1.12: Απεικόνιση των έξι τύπων ισόθερμης προσρόφησης σύμφωνα με την ταξινόμηση IUPAC, όπου P0 είναι η πίεση ατμών 

κορεσμού στην κατάσταση ισορροπίας. Η υστέρηση εμφανίζεται για τους τύπους IV και V. Οι μπλε διακεκομμένες καμπύλες δείχνουν 

τις παραλλαγές που συμβαίνουν στις διαφορετικού τύπου προσροφήσεις λόγω της μικρής ή μεγάλης συγγένειας μεταξύ του μικρο-, 

μεσο- ή μακροπορώδους υλικού και του αερίου που προσροφάται, σε χαμηλότερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες [49]. 

Υπάρχουν πολλά είδη ισόθερμης προσρόφησης, όπως οι Langmuir, Frendlich, Temkin και BET ισόθερμες  (Εικ. 

1.12). Αυτά τα είδη προσρόφησης βασίζονται σε θεωρητικά μοντέλα και τα κύρια κριτήρια ταξινόμησης 

βασίζονται στην προσρόφηση ενός στρώματος ή πολλαπλών στρωμάτων αερίου στην επιφάνεια του υλικού, 

στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ επιφάνειας και προσροφημένου αερίου, στην ύπαρξη του πορώδους, στο 

ποσοστό κάλυψης της επιφάνειας κ.ά.  [49].  
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1.4.3 Μοντέλο προσρόφησης ιόντων  

Ο ακριβής μηχανισμός, ο οποίος ερμηνεύει τις μεταβολές των ιδιοτήτων των υλικών παρουσία αερίων 

χημικών ουσιών, δεν είναι απόλυτα γνωστός, παρά τη μεγάλη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Στην 

περίπτωση των αισθητήρων αερίου μεταλλικών οξειδίων, η μεταφορά φορτίου μεταξύ της επιφάνειας και 

του αερίου (οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις) που οδηγεί στις αλλαγές των φυσικών ιδιοτήτων του ευαίσθητου 

στο αέριο ημιαγωγό, εξηγείται κυρίως με τη βοήθεια του μοντέλου προσρόφησης ιόντων (ionosorption 

model). Οι μεταβολές στην αντίσταση, είναι αποτέλεσμα των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων που 

συμβαίνουν μεταξύ του υλικού αίσθησης και του υπό ανίχνευση αερίου και, εξαρτώνται από τον τύπο 

αγωγιμότητας του αισθητήριου στοιχείου (n ή p) και το είδος του αερίου ανίχνευσης (οξειδωτικό ή 

αναγωγικό). Όταν ο αισθητήρας αλληλοεπιδρά με ένα αναγωγικό αέριο, συμβαίνει μια αύξηση στην τιμή της 

αγωγιμότητας και εάν πρόκειται για ένα οξειδωτικό αέριο, τότε λαμβάνει χώρα η εξάντληση του φορτίου, 

πράγμα που οδηγεί σε μείωση της αγωγιμότητας (Εικ. 1.13). Εάν ο ημιαγωγός είναι τύπου p, στο οποίο οι 

φορείς ηλεκτρικού φορτίου είναι οι οπές, οι παραπάνω αντιδράσεις εξελίσσονται αντίστροφα.  

Δεδομένου ότι η λειτουργία του αισθητήρα πραγματοποιείται κυρίως σε συνθήκες περιβάλλοντος, ο ρόλος 

του οξυγόνου δεν μπορεί να παραμεληθεί. Συγκεκριμένα, όταν ένας ημιαγωγός τύπου n εκτίθεται στον αέρα, 

όπως το ZnO, στην επιφάνεια του προσροφάται μοριακό οξυγόνο, το οποίο έλκει ηλεκτρόνια από το υλικό 

προς σχηματισμό ιόντων 𝛰2
−, 𝛰2

2− ή 𝛰− ανάλογα με τη θερμοκρασία. Η προσρόφηση ενός αερίου στην 

επιφάνεια ενός ημιαγωγού,  προκαλεί κάμψη της ζώνης αγωγιμότητας και σχηματισμό ενός στρώματος 

απογύμνωσης (depletion layer) [36][37][50]. 

 

Εικόνα 1.13: Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας ανίχνευσης αερίου από το ZnO (a) στον αέρα, (b) στον αέρα με ακτινοβόληση 

(UV light), σε (c) αναγωγικό αέριο με ακτινοβόληση και σε (d) οξειδωτικό αέριο με ακτινοβόληση [50]. 

 



 

 16 

1.4.4 Χαρακτηριστικά μεγέθη αισθητήρων αερίων 

H αρχή λειτουργίας των χημικών αισθητήρων ημιαγώγιμων οξειδίων, στηρίζεται στην μεταβολή των 

ηλεκτροχημικών, οπτικών, θερμοδυναμικών, μηχανικών ιδιοτήτων, κατά την απορρόφηση αέριων 

συστατικών στην επιφάνεια τους. Οι ηλεκτροχημικοί διακρίνονται σε αισθητήρες τύπου αντίστασης, τύπου 

χωρητικότητας και αισθητήρες τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (Field Effect Transistor-FET). Οι τύπου 

αντίστασης, αποτελούν την πιο κοινή κατηγορία αισθητήρων. Η παράμετρος μέτρησης που χρησιμοποιούν, 

για την ποσοτικοποίηση των αλλαγών στο περιβάλλον ανίχνευσης, είναι η αγωγιμότητα του υλικού. Η 

αγωγιμότητα μεταβάλλεται λόγω οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων που συμβαίνουν στην επιφάνεια του 

αισθητήρα μεταξύ του ίδιου και του αερίου που ανιχνεύεται [6]. 

Για να αξιολογηθεί η απόδοση του αισθητήρα χρησιμοποιείται μια σειρά παραμέτρων. Οι πιο σημαντικοί 

είναι η ευαισθησία (sensitivity), η απόκριση (response), η επιλεκτικότητα (selectivity) και η σταθερότητα 

(stability). Άλλοι παράμετροι είναι το όριο ανίχνευσης (limit of detection-LOD), χρόνος απόκρισης (response 

time) και χρόνος ανάκτησης (recovery time). 

Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο ευαισθησία νοείται η ικανότητα αλλαγής του μετρούμενου σήματος ανά 

μονάδα συγκέντρωσης αναλύτη.  

Ως απόκριση, για τους αισθητήρες τύπου αντίστασης ορίζεται ο λόγος της αντίστασης του υλικού αίσθησης 

σε περιβάλλον αέρα, προς την αντίσταση στο περιβάλλον του αερίου ανίχνευσης: 

𝑆 =  
𝑅𝑎𝑖𝑟

𝑅𝑔𝑎𝑠
 

αν το ευαίσθητο υλικό είναι ημιαγωγός τύπου n και ως Rgas/Rair στην περίπτωση ημιαγωγού τύπου p. Αρκετά 

συχνά εμφανίζεται υπό τη μορφή εκατοστιαίας μεταβολής της αντίστασης, παρουσία αερίου: 

% 𝑆 =
𝑅𝑔𝑎𝑠 − 𝑅𝑎𝑖𝑟

𝑅𝑎𝑖𝑟
 𝑥 100% 

Αντίστοιχα ορίζεται και η απόκριση των οπτικών αισθητήρων. Η αντίσταση R αντικαθίσταται στις 

προηγούμενες σχέσεις από το μετρούμενο μέγεθος Ι (απορρόφηση, φωταύγεια κ.λπ.). Συγκεκριμένα: 

%𝛥𝐼 =
𝐼𝑔𝑎𝑠−𝐼𝑎𝑖𝑟

𝐼𝑎𝑖𝑟
𝑥 100% 

 Ο όρος επιλεκτικότητα αναφέρεται στα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν εάν ένας αισθητήρας 

ανταποκρίνεται επιλεκτικά σε μία ομάδα αναλυτών ή ακόμα πιο ειδικά σε ένα συγκεκριμένο αναλύτη. 

Τα χαρακτηριστικά απόκρισης και ανάκτησης είναι οι κρίσιμες παράμετροι της δυναμικής απόδοσης ενός 

αισθητήρα, καθώς προβάλλουν την ταχύτητα ανίχνευσης του αερίου, την μέτρηση της συγκέντρωσης του και 
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την ταχύτητα αποκατάστασης του συστήματος. Ο χρόνος απόκρισης (tr) είναι ο χρόνος που απαιτείται για να 

φτάσει το μετρούμενο μέγεθος στο 90% της τιμής ισορροπίας, μετά την εισαγωγή του αερίου που αναλύεται. 

Αντίστοιχα, ο χρόνος ανάκτησης (tf) είναι ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει το μετρούμενο μέγεθος στο 

10% της αρχικής του τιμής κατά την απομάκρυνση του από το περιβάλλον ανίχνευσης. 

 Η σταθερότητα είναι η ικανότητα του αισθητήρα να παρέχει επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα για μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτό περιλαμβάνει διατήρηση της ευαισθησίας, επιλεκτικότητας, απόκρισης 

και του χρόνου ανάκτησης [36].  

Το όριο ανίχνευσης είναι η μικρότερη συγκέντρωση του αναλύτη που μπορεί να ανιχνευθεί από τον 

αισθητήρα κάτω από δεδομένες συνθήκες, ιδιαίτερα κάτω από συγκεκριμένη θερμοκρασία. 

 

1.4.5 Οξείδια μετάλλων ως ηλεκτροχημικοί αισθητήρες αερίων 

Σε αυτήν την ενότητα, παρουσιάζονται παραδείγματα οξείδια μετάλλων ως ηλεκτροχημικοί αισθητήρες 

αερίων. Οι διάφοροι τύποι αισθητήρων αερίου μεταλλικών οξειδίων και οι εφαρμογές τους για την 

ανίχνευση διαφόρων αερίων και πτητικών οργανικών ενώσεων είναι πολυάριθμοι, γι’ αυτό έχουν επιλεχτεί 

να αναφερθούν κάποια παραδείγματα αυτών. Η κατηγοριοποίηση έχει επιτευχθεί ανάλογα με τα αέρια 

ανίχνευσης. Τα οξείδια που έχουν μελετηθεί ευρέως ως αισθητήρες αερίου είναι το SnO2, ZnO, TiO2, WO3, 

In2O3. Το μεγαλύτερο πλήθος μελετών αφορά στα SnO2 και ZnO. Τα προς ανίχνευση αέρια χωρίζονται με την 

σειρά τους σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα οξειδωτικά αέρια ή αποδέκτες ηλεκτρόνιων όπως 

Ο2 και Ο3. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα αναγωγικά αέρια ή δότες ηλεκτρονίων όπως Η2, H2S, CO, HCHO και 

αιθανόλη [37]. 

i. Υδρογονάνθρακες: Έχουν αναπτυχθεί αισθητήρες μεταλλικών οξειδίων για την ανίχνευση αέριων 

ενώσεων όπως οι αλειφατικοί και αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Το 2017 ο Weigen Chen και οι 

συνεργάτες του πρότειναν έναν ηλεκτροχημικό αισθητήρα αποτελούμενο από καθαρά 

νανοσωματίδια SnO2 και νανοσωματίδια SnO2 με πρόσμιξη Pd τα οποία συντέθηκαν με υδροθερμική 

μέθοδο. Οι αισθητήρες μελετήθηκαν ως προς την ικανότητα ανίχνευσης αέριων κορεσμένων και 

ακόρεστων υδρογονανθράκων  όπως μεθάνιο, αιθάνιο, αιθυλένιο, ακετυλένιο, σε θερμοκρασία 

δωματίου [56]. 
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Εικόνα 1.14: Διάγραμμα καταγραφής της τάσης σε συνάρτηση με το χρόνο για  αισθητήρα Pd:SnO2 κατά την έκθεση σε 

υδρογονάνθρακες (CH4 , C2H6 , C2H4 , και C2H2) [56]. 

Στον Πίνακα 1.2 παρουσιάζονται διάφορες εφαρμογές για την ανίχνευση υδρογονανθράκων. 

 

Πίνακας 1.2: Ενδεικτικά παραδείγματα αισθητήρων ανίχνευσης υδρογονανθράκων. 

 

 

 

 

Υλικό Αναλύτης Συγκέντρωση 

(ppm) 

Θερμοκρασία (oC) Αναφορές 

ZnO: In2O3 C3H6 0-200 900 [51] 

ZnO: Pd C4H10 30-1000 300 [52] 

ZnO: Au C4H10, C10H12 1-500 300-400 [53] 

CoPP-ΤiΟ2 C6H6,  0.01 100-400 [54] 

ZnO C3H3 0.25% 300-400 [55] 

Pd: SnO2 CH4, C2H4, C2H2 0.8/1.4/1.3 200-500 [56] 
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ii. Αλκοόλες: Για την ανίχνευση αλκοολών και ιδιαίτερα της αιθανόλης έχουν αναπτυχθεί πολλές 

εφαρμογές αισθητήρων. Τα οξείδια των μετάλλων, όπως τα SnO2, ZnO, WO3, TiO2, Zr2O3, έχουν 

χρησιμοποιηθεί εκτενώς για την ανίχνευσή της. Η ανίχνευση των ατμών αλκοόλης γίνεται μέσω 

μέτρησης της αγωγιμότητας του αισθητήρα κατά την διάρκεια εναλλαγής του περιβάλλοντος 

αναφοράς. Στον Πίνακα 1.3 παρουσιάζονται εφαρμογές για την ανίχνευση αλκοολών. 

 

 

Πίνακας 1.3: Ενδεικτικά παραδείγματα αισθητήρων ανίχνευσης αλκοολών. 

Υλικό Αναλύτης Συγκέντρωση (ppm) Θερμοκρασία (oC) Αναφορά  

ZnO NPs Αιθανόλη 5-50 250 [57]  

Cr: ZnO Αιθανόλη 50-400 100 [58]  

SnO2: ZnO Αιθανόλη 25 400 [59]  

NiO NPs  Αιθανόλη, Ακετόνη 100-700 200-250 [60]  

Nanotubes CuO Ισοπροπυλική αλκοόλη 100-400 300 [61]  

Nanoplates WO3 Μεθανόλη 2-300 300 [62]  

TiO2/BaTiO2 Αιθανόλη 1600 Room Temp. [63]  

 

iii. Οξείδια του άνθρακα (COX): Μια πολύ σημαντική ανίχνευση είναι αυτή των οξειδίων του άνθρακα. 

Ειδικότερα, το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) αποτελεί ένα από τα πιο τοξικά αέρια που εκλύεται στην 

ατμόσφαιρα. Ένα άλλο οξείδιο του άνθρακα είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το οποίο είναι 

υπεύθυνο για το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη και προέρχεται κυρίως από τα ορυκτά 

καύσιμα. Οι αισθητήρες ανίχνευσης τέτοιων αερίων που έχουν αναπτυχθεί είναι λίγοι έως τώρα. Στον 

Πίνακα 1.4 παρουσιάζονται εφαρμογές για την ανίχνευση οξειδίων του άνθρακα. 
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Πίνακας 1.4: Ενδεικτικά παραδείγματα αισθητήρων ανίχνευσης οξειδίων του άνθρακα. 

iv. Οξυγόνο (Ο2): Η τεχνολογία ανίχνευσης οξυγόνου έχει προχωρήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια 

και έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε διάφορους τομείς, όπως ο έλεγχος της περιβαλλοντικής 

ρύπανσης, σε διάφορες βιομηχανίες αυτοκινήτων για την βελτιστοποίηση του επιπέδου του 

μίγματος αέρα-καυσίμου κ.ά. [72]. Όσον αφορά τις τεχνολογίες ανίχνευσης, έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες τεχνικές ανίχνευσης οξυγόνου, που βασίζονται σε αισθητήρες μεταλλικών οξειδίων. Το 

2012, ο Jinzhang Liu και οι συνεργάτες του [97] πρότειναν έναν ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 

ανίχνευση οξυγόνου ο οποίος αποτελείται από νανοσωλήνες ZnO και ένα πολυμερές (PDMS). Τα 

λεπτά φύλλα από νανοσωλήνες ZnO επικοινωνούν στα άκρα τους με ηλεκτρόδια που στις επαφές 

υπάρχει μια πάστα από σκόνη Ag και παχύρρευστο υγρό PDMS. Η συσκευή αυτή τοποθετήθηκε μέσα 

σε υγρό PDMS και το σύστημα διεγείρεται οπτικά με σκοπό την αύξηση των φορέων (Εικ. 1.15). Το 

σύστημα εκτίθεται σε ατμόσφαιρα οξυγόνου και παρατηρείται ότι το PDMS οδηγεί σε μειωμένη 

ταχύτητα απόκρισης σε σύγκριση με το σύστημα Ag-ZnO-Ag, χωρίς PDMS.  

 

Εικόνα 1.15: Πειραματική διάταξη ανίχνευσης οξυγόνου από νανοσωλήνες ZnO, αποτελούμενηαπό ηλεκτρόδια Ag σε παχύρρευστο 

υγρό PDMS [97]. 

Στον Πίνακα 1.5 παρατίθενται διάφορες εφαρμογές για την ανίχνευση οξυγόνου.  

Υλικό Αναλύτης Συγκέντρωση (ppm) Θερμοκρασία (oC) Αναφορά 

ZnO CO 5-80 400-500 [64] 

Cr: TiO2 CO2 200 30-55 [65] 

SnO2 CO 25-200 30 [66] 

Polyaniline/SnO2 CO 8-50 30-50 [67] 

CeO2: CuO CO 10-50 100 [68] 

Al: ZnO CO 5-50 300 [69] 

Nb2O5: CeO2 CO2 10000 75 [70] 

Nanoflakes ZnO CO2 200-1025 250 [71] 
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Πίνακας 1.5: Ενδεικτικά παραδείγματα αισθητήρων ανίχνευσης οξυγόνου. 

Υλικό Αναλύτης Πίεση (mbar) Θερμοκρασία (oC) Αναφορά 

ZnO NPs O2 200 (Air) 300-600 [73] 

ZnO O2 10-1000 25-80 [74] 

TiO2 O2 100-500 ppm 150-500 [75] 

In2O3 O2 2.5-200 RT-350 [76] 

CuO O2 200 Not Reported [77] 

 

v. Όζον (Ο3): Το όζον (O3) έχει χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του αέρα και του νερού, καθώς και 

για την κατασκευή φαρμάκων, καλλυντικών και χημικών. Ωστόσο, είναι επιβλαβές αέριο για την 

ανθρώπινη υγεία όταν η συγκέντρωσή του υπερβαίνει μερικά ppm στον αέρα. Ως εκ τούτου, η 

ανάπτυξη μεθόδων για την αποτελεσματική ανίχνευση του όζοντος είναι μια συνεχής πρόκληση [79]. 

Το 2019, η E. Petromichelaki και οι συνεργάτες της πρότειναν έναν ηλεκτροχημικό αισθητήρα από 

νανοκύβους Cu2O, τα οποία εναποτέθηκαν σε ηλεκτρόδια για μετρήσεις ανίχνευσης όζοντος. Ο 

αισθητήρας παρουσίασε δυνατότητα ανίχνευσης όζοντος σε εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις έως 

και 10 ppb σε θερμοκρασία δωματίου με υψηλή ευαισθησία (28%) και χαμηλούς χρόνους απόκρισης 

και αποκατάστασης [83]. 

 

Εικόνα 1.16: Καταγραφή της μεταβολής του ρεύματος σε θερμοκρασία δωματίου για νανοδομές Cu2O κατόπιν έκθεσης σε διαδοχικούς 

κύκλους έκθεσης σε συνθετικό αέρα και συνθετικό αέρα που περιέχει Ο3 σε διαφορετικές συγκεντρώσεις [83]. 

Στον Πίνακα 1.6 παρατίθενται διάφορες εφαρμογές για την ανίχνευση όζοντος. 
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Πίνακας 1.6: Συνοπτικά / ενδεικτικά αποτελέσματα αισθητήρων ανίχνευσης όζοντος. 

Υλικό Αναλύτης Συγκέντρωση 

(ppb) 

Θερμοκρασία 

(oC) 

Αναφορά 

Nanorods ZnO O3 100-1200 250 [79] 

SnO2 O3 50-100 Room temp. [80] 

ZnO O3 70 Room Temp. [81] 

Pt/TiO2–WO3 O3 500-2500 Room Temp. [82] 

Cu2O O3 10-820 Room Temp. [83] 

 

vi. Άλλα αέρια ανίχνευσης: Τα μεταλλικά οξείδια χρησιμοποιούνται ως αισθητήρες και για ανίχνευση 

άλλων αερίων όπως είναι αμμωνία (ΝΗ3), υδρόθειο (Η2S), μονοξείδιο του αζώτου (NΟ), υδρογόνο 

(Η2) και φορμαλδεΰδη (HCHO). Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται κάποια από τα πιο 

αξιοσημείωτα αποτελέσματα που σχετίζονται με την ανίχνευση αυτών των αερίων από μεταλλικά 

οξείδια. Στον Πίνακα 1.7 παρατίθενται παραδείγματα αισθητήρων για την ανίχνευση μονοξειδίου 

του αζώτου, υδρογόνου, υδρόθειου, αμμωνίας και φορμαλδεΰδης. 

 

Πίνακας 1.7: Ενδεικτικά παραδείγματα αισθητήρων ανίχνευσης μονοξειδίου του αζώτου, υδρογόνου, υδρόθειου, αμμωνίας και 

φορμαλδεΰδης. 

Υλικό Αναλύτης Συγκέντρωση 

(ppm) 

Θερμοκρασία 

(oC) 

Αναφορά 

Nanospiral ZnO NO 10-90 150-250 [85] 

2D Nanoflakes ZnO NH3 0.6-3 250 [86] 

SnO2 H2 1000 200-300 [87] 

CNTs/SnO2/CuO H2S 10-90 Room Temp. [88] 

Sn: ZnO HCHO 0.0034 Room Temp. [89] 
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1.5  Νανοδομές ZnO ως ηλεκτροχημικοί αισθητήρες αερίων 

Συγκριτικά με τα οξείδια μετάλλων που έχουν μελετηθεί ως ηλεκτροχημικοί αισθητήρες αερίων, οι 

νανοδομές ZnO έχουν μελετηθεί περισσότερο, λόγω της υψηλής ευαισθησίας τους. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, έχουν αναπτυχθεί ηλεκτροχημικοί αισθητήρες από το υλικό ZnO για την ανίχνευση τόσο 

αναγωγικών όσο και οξειδωτικών αερίων. Συγκεκριμένα, νανοδομές ZnO χρησιμοποιούνται για την 

ανίχνευση αναγωγικών αερίων, όπως το H2 [38], το CO [39], το CO2 [40], το H2S [41], η NH3 [42] και το CH4 

[43] , τα οποία δίνουν ηλεκτρόνια στο ZnO, με αποτέλεσμα τη αύξηση της αγωγιμότητάς του. 

Εκτός από τα αναγωγικά αέρια, είναι δυνατόν να ανιχνευθούν και τα οξειδωτικά αέρια, όπως ΝΟ2 [44], ΝΟ 

[45], Ο2 [46] και O3 [47], χρησιμοποιώντας αισθητήρες που βασίζονται σε νανοδομές ZnO, αλλά ο μηχανισμός 

ανίχνευσης είναι αντίθετος με εκείνον των αναγωγικών αερίων. Μετά την προσρόφηση στην επιφάνεια των 

νανοδομών ZnO, τα οξειδωτικά αέρια παίρνουν ηλεκτρόνια από το ZnO, μειώνοντας της αγωγιμότητα του. 

Επίσης, έχουν χρησιμοποιηθεί ηλεκτροχημικοί αισθητήρες με βάση το ZnO για την ανίχνευση οργανικών 

πτητικών ενώσεων  όπως βενζόλιο και τολουόλιο [94], αλλά και βιολογικών μορίων όπως η ντοπαμίνη [90], 

η γλυκόζη [91], η χοληστερόλη [92] και το DNA [93].  

Εκτός από τους ηλεκτροχημικούς αισθητήρες, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι οπτικοί αισθητήρες 

αερίων που έχουν ως βάση μονοδιάστατες νανοδομές ZnO και χρησιμοποιούν την ιδιότητα της φωταύγειας 

ως παράμετρο ανίχνευσης αερίων. Ακολουθεί η παρουσίαση των μεγαλύτερων επιτευγμάτων της έρευνας 

σχετικά με την εφαρμογή νανοδομών ZnO στην ανίχνευση οξυγόνου και όζοντος, που αποτελεί και 

αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας. 

1.5.1 Νανοδομές ZnO ως οπτικοί αισθητήρες ανίχνευσης οξυγόνου 

Μια επίσης σημαντική κατηγορία αισθητήρων είναι αυτή των οπτικών αισθητήρων. Οι οπτικοί αισθητήρες 

βασίζουν την ικανότητα αίσθησης στις μεταβολές των οπτικών ιδιοτήτων τους όπως είναι η  απορρόφηση, 

ανακλαστικότητα, φωταύγεια, πόλωση, σκέδαση Raman κ.ά. Οι αισθητήρες αυτοί λειτουργούν σε 

θερμοκρασία δωματίου και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την καταγραφή δεδομένων, περιλαμβάνει το 

υλικό αίσθησης, πηγή διέγερσης και ανιχνευτικό σύστημα. Ο μηχανισμός που περιγράφει την αλλαγή των 

οπτικών ιδιοτήτων ημιαγωγού παρουσία αερίων αναλύεται στα κεφάλαια 4 και 5 (Ενότητα 4.4 και Ενότητα 

5.4). 

Με βάση την βιβλιογραφία, η ανάπτυξη αισθητήρων που χρησιμοποιούν τις αλλαγές στις οπτικές ιδιότητες 

του ZnO είναι λιγότερο διαδεδομένη, σε σχέση με αυτή των αισθητήρων που έχουν μελετηθεί ως προς τις 

αλλαγές στην αγωγιμότητα του υλικού. Το 2016, ο Kavita Yadav παρασκεύασαν με την χημική μέθοδο 
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εναπόθεσης ατμών νανοσωλήνες ZnO και διερεύνησαν την ικανότητα τους για ανίχνευση οξυγόνου μέσω 

των αλλαγών της εκπομπής φωτοφωταύγειας (PL), σε θερμοκρασία δωματίου. 

 

Εικόνα 1.17:  Φωτογραφία από SEM νανοσωλήνων ZnO [96]. 

Σε μία άλλη δημοσίευση για την ανίχνευση οξυγόνου και αιθανόλης, είναι εκείνη όπου το 2015, η A. Klini και 

οι συνεργάτες της [78] βασίστηκαν στην ισχυρή φωτοφωταύγεια των νανοσωματιδίων ZnO για την 

δημιουργία ενός οπτικού αισθητήρα αερίων, σε θερμοκρασία δωματίου (Εικ. 1.18). Συγκεκριμένα, ο 

αισθητήρας αποτελείται από νανοσωματίδια ZnO διεσπαρμένα σε ένα μαλακό, διασταυρωτά συνδεδεμένο 

πλέγμα πολυδιμεθυλοσιλοξάνης (PDMS) και ως πηγή διέγερσης χρησιμοποιείται υπεριώδης ακτινοβολία 

(KrF Excimer laser, 248 nm) για την διέγερση του ZnO. Το υβριδικό αυτό σύστημα, κατά την έκθεση σε 

περιβάλλον ατμών αιθανόλης με συγκέντρωσης που κυμαίνεται από 60 έως 0.4 Torr, και σε περιβάλλον 

ατμοσφαιρικού αέρα (20% Ο2) επέδειξαν μεγάλη ευαισθησία, ταχεία απόκριση και αποκατάσταση, καθώς 

και σταθερότητα σε παρατεταμένη συνεχή λειτουργία.  

 

Εικόνα 1.18: (Αριστερά) Ολοκλήρωμα έντασης εκπομπής φωταύγειας σε θερμοκρασία δωματίου (κόκκινη γραμμή) ως συνάρτηση του 

χρόνου κατά την έκθεση νανοϋβρίδια PDMS/ZnO (40% ZnO) σε κύκλους ατμοσφαιρικού αέρα και ατμών αιθανόλης . Τα χρονικά 

διαστήματα στη έκθεση σε αιθανόλη εμφανίζονται ως γκρι σκιασμένες ζώνες, όπου υποδεικνύεται η εκατοστιαία μεταβολή της 

ένταση PL (% ΔΙ). (Δεξιά) Εικόνες SEM των αντίστοιχων νανοϋβριδίων [78]. 

Η ίδια ομάδα ερευνητών, το 2019 χρησιμοποίησε το ίδιο υβριδικό σύστημα PDMS/ZnO για την ανίχνευση 

αιθανόλης (0.6-45 Torr) και οξυγόνου (ατμοσφαιρικός αέρας) σε θερμοκρασία δωματίου, με σκοπό την 

ενίσχυση της ευαισθησίας του αισθητήρα με την ρύθμιση των παραμέτρων διέγερσης [46]. 
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Το 2019, ο T. Jiang και οι συνεργάτες του πρότειναν ως αισθητήρα ανίχνευσης οξυγόνου, νανοΐνες ZnO ή 

τροποποιημένες Pr-ZnO νανοΐνες. Οι Pr-ZnO εμφάνισαν υψηλότερη ένταση εκπομπής και βελτιωμένη 

ικανότητα ανίχνευσης O2, σε σχέση με τις νανοΐνες ZnO, κάτι που αποδίδεται στην υψηλότερη προσρόφηση 

του Ο2, λόγω του υψηλότερου πορώδους του υλικού. Μελετήθηκε η απόδοση του αισθητήρα σε συνάρτηση 

με την θερμοκρασία εύρους 20-220 oC και πίεση 1 bar O2 [97]. 

 

Εικόνα 79: Δυναμική μεταβολή της έντασης εκπομής φωταύγειας κατά την έκθεση αισθητήρα Pr-ZnO σε περιβάλλον με  0% Ο2 και 

100% Ο2 [97]. 

1.5.2 Οπτικοί αισθητήρες ανίχνευσης όζοντος 

Πλήθος μελετών στρέφεται στην ανάπτυξη οπτικών αισθητήρων όζοντος, με στόχο τη διερεύνηση των 

παραμέτρων που επιτρέπουν τη μείωση του ορίου ανίχνευσης και της θερμοκρασίας λειτουργίας των 

παραγόμενων αισθητήρων. Για την ανίχνευση του όζοντος έχει δημοσιευτεί μόνο μία ερευνητική εργασία η 

οποία στηρίζεται στο υλικό ZnS. 

Η δημοσίευση αυτή ανήκει στους A. Masanori και στους συνεργάτες του [84], οι οποίοι χρησιμοποίησαν 

σύνθετες μεμβράνες που αποτελούνται από κβαντικές τελείες CdSe/ZnS με Au ή Pt. Οι συνθετικές αυτές 

μεμβράνες υφίστανται αντιστρεπτές αλλαγές στην ένταση φωτοφωταύγειας παρουσία όζοντος 0,5-200 ppm 

στον αέρα, σε θερμοκρασία δωματίου και σε ατμοσφαιρική πίεση. Η χρήση των μετάλλων ευνοεί την 

ανίχνευση του όζοντος σε συνθήκες περιβάλλοντος σε σύγκριση με τις μεμβράνες χωρίς την προσθήκη 

μετάλλων. 
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Εικόνα 1.20: Εκπομπή φθορισμού από το συνθετικό φιλμ Pt-CdSe/ZnS QD σε οπτικό κελί αερίου από χαλαζία [84]. 

Η απουσία εργασιών στην δημιουργία ενός οπτικού αισθητήρα για την ανίχνευση του όζοντος αποτελεί μια 

πρόκληση, καθώς σχεδόν όλες οι εργασίες βασίζονται σε ηλεκτροχημικούς αισθητήρες τύπου αντίστασης.  

 

1.6  Περιεχόμενο Μελέτης 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη νανοσύνθετων υβριδίων οξειδίου ψευδαργύρου 

(ZnO/πολυμερές) ως αισθητήρων που αξιοποιούν την ευαίσθητη στην παρουσία αεριών εκπομπή 

φωταύγειας (Photoluminescence – PL) του ημιαγωγού, με στόχο τη μελέτη της επίδρασης του πολυμερούς 

στην απόκριση του αισθητήρα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου μελετήθηκε η συμπεριφορά της εκπομπής 

φωταύγειας από καθαρά νανοσωματιδία ZnO (ZnO-NPs) αλλά και από νανοσωματιδία ZnO διεσπαρμένα σε 

διαφορετικές οργανικές πολυμερικές μήτρες {ΖnΟ/PEGMA (poly(ethylene glycol methacrylate), ΖnΟ/PDMS 

(polydimethylsiloxane), ΖnΟ/PVA (poly(vinyl alcohol) και ΖnΟ/PMMA (poly(methyl methacrylate)}, παρουσία 

ατμόσφαιρας οξυγόνου και όζοντος σε διαφορετικές πιέσεις. 

 

Εικόνα 1.21: Καθαρά νανοσωματίδια ZnO και νανοϋβρίδια ZnO –πολυμερούς που μελετώνται στην παρούσα εργασία. 
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Η εργασία χωρίζεται σε τρεις ενότητες: 

1. Αντικείμενο του πρώτου σταδίου της μελέτης, αποτελεί η παρασκευή και ο χαρακτηρισμός των 

δειγμάτων μελέτης, επιστρώσεις νανοσωματιδίων ZnO και υβριδίων ZnO, καθώς και η διερεύνηση 

της ικανότητάς τους για ανίχνευση αερίων. Εξετάζονται οι οπτικές ιδιότητες των  υλικών και η 

συμπεριφορά της φωταύγειας τους σε εναλλαγές περιβάλλοντος παρουσία και απουσία οξυγόνου 

(ατμοσφαιρική πίεση - χαμηλές συνθήκες κενού) με σκοπό την εύρεση των πειραματικών συνθηκών 

διέγερσης για βέλτιστη απόκριση. 

2. Μελέτη ανίχνευσης οξυγόνου από τα νανοσωματίδια ZnO αλλά και τα νανοϋβρίδια ZnO. Εξετάζεται 

η ικανότητα ανίχνευσης οξυγόνου μέσω της εκπομπής φωταύγειας κατόπιν έκθεσης σε διαφορετικές 

πιέσεις οξυγόνου, σε θερμοκρασίας δωματίου. Μέσω αυτής της μελέτης αξιολογήθηκαν οι ιδιότητες 

αίσθησης των υλικών, όπως η επαναληψιμότητα, η σταθερότητα λειτουργίας, η απόκριση και η 

ευαισθησία. 

3. Μελέτη ανίχνευσης όζοντος από τα νανοσωματίδια ZnO αλλά και τα νανοϋβρίδια ZnO. Εξετάζεται η 

ικανότητα ανίχνευσης όζοντος σε συνθετικό αέρα, μέσω της εκπομπής φωταύγειας ύστερα από 

έκθεση σε διαφορετικές πιέσεις οξυγόνου, σε θερμοκρασία δωματίου. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η παρούσα εργασία αποτελεί συνέχεια προηγούμενων μελετών 

ανίχνευσης αερίων (αιθανόλη, οξυγόνο) με υβριδικά συστήματα PDMS/ZnO από ερευνητική ομάδα του ΙΗΔΛ 

στο ΙΤΕ, που αναλύθηκαν στην ενότητα 1.5.1  [46][78].  Επίσης, για πρώτη φορά επιχειρείται η ανίχνευση 

όζοντος από το ZnO σε θερμοκρασία δωματίου, μέσω εκπομπής φωταύγειας. 
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Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται λεπτομερώς όλες οι πειραματικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για 

την πραγματοποίηση των πειραμάτων. Συγκεκριμένα αναφέρονται: 

• Στην παρασκευή των δειγμάτων μελέτης, επιστρώσεις νανοσωματιδίων ZnO και υβριδίων ZnO-

πολυμερούς. 

• Τα επιμέρους όργανα της πειραματικής διάταξης, με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις 

φωταύγειας των καθαρών νανοσωματιδίων ZnO και των νανοϋβριδίων ZnO στην ανίχνευση αερίων. 

• Οι τεχνικές ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση της κρυσταλλικής δομής και της 

μορφολογίας της επιφάνειας των υλικών μελέτης. 

 

2.1  Παρασκευή δειγμάτων ZnO NPs και υβριδίων ZnO 

2.1.1 Δείγματα ZnO NPs 

Η παρασκευή των δειγμάτων ZnO NPs πραγματοποιήθηκε με διασπορά εμπορικώς διαθέσιμης σκόνης 

νανοσωματιδίων ZnO (Sigma Aldrich, 96479) σε διαλύτη αιθανόλη και στη συνέχεια έγινε εναπόθεση σε 

στρώματα γυαλιού με την μέθοδο σταγόνας (drop casting). Ακολούθησε εξάτμιση του διαλύτη με ξήρανση 

υπό κενό σε θερμοκρασία δωματίου (overnight) και τέλος παρασκευάζεται το δείγμα σε μορφή επιστρώσεων 

καθαρών νανοσωματιδίων ZnO (Εικ. 2.1). 

 

 

Εικόνα 2.18: Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας παρασκευής των δειγμάτων καθαρών νανοσωματιδίων ZnO με τη μέθοδο drop 

casting.  

2.1.2 Παρασκευή δειγμάτων υβριδίων ZnO 

Τα δείγματα των συνθετικών υβριδίων ZnO/πολυμερούς παρασκευάστηκαν αναμιγνύοντας κατάλληλες 

ποσότητες των επιμέρων ενώσεων περιεκτικότητας 30% w/w σε ZnO και 70% w/w σε πολυμερές (PEGMA, 

PDMS, PVA, PMMA).  

Πιο συγκεκριμένα: 

• Σύνθεση του υβριδίου PEGMA/EGDMA/ZnO, 70:30 mass ratio: Χρησιμοποιήθηκε το ολιγομερές 

PEGMA [ poly-(ethylene glycol methyl ether methacrylate)], με μοριακό βάρος 480 gr/mol. Ως 
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διασταυρωτής δικτύου (crosslinker) χρησιμοποιήθηκε το EGDMA (ethylene glycol dimethacrylate), σε 

ποσοστό 2 wt% σε σχέση με το PEGMA. Για την εκκίνηση του πολυμερισμού χρησιμοποιήθηκε το 

AIBN (Azobisisobutyronitrile), 0,9 wt% σε σχέση με το PEGMA. Τέλος, ακολούθησε η προσθήκη της 

σκόνης των εμπορικά διαθέσιμων νανοσωματιδίων ZnO και η διασπορά τους με υπερήχους μέσα στο 

πολυμερές. Η διασπορά εναποτίθεται πάνω σε γυαλί μέσα σε vial, το οποίο απαερώνεται πριν την 

έναρξη του πολυμερισμού. Ο πολυμερισμός είναι ελεύθερων ριζών χωρίς την προσθήκη διαλύτη 

(Bulk free radical πολυμερισμός) σε θερμοκρασία 75 οC overnight. 

 

• Σύνθεση του υβριδίου PDMS/ZnO, 70:30 mass ratio: Χρησιμοποιήθηκε το εμπορικά διαθέσιμο 

ολιγομερές Sylgard 182 (vinyl terminated PDMS – polydimethylsiloxane). Προστίθεται ο εμπορικός 

διασταυρωτής που προτείνεται από την εταιρία, με αναλογία μαζών 10:1 σε πολυμερές και 

διασταυρωτή αντίστοιχα. Ακολούθησε η προσθήκη της σκόνης των εμπορικά διαθέσιμων 

νανοσωματιδίων ZnO και η διασπορά τους με υπερήχους μέσα στο πολυμερές. Το μίγμα 

εναποτίθεται σε υπόστρωμα γυαλιού και ξεκινά να διασταυρώνεται στους 150 oC για 30 λεπτά. 

 

• Σύνθεση του υβριδίου PVA/ZnO, 70:30 mass ratio: Χρησιμοποιήθηκε εμπορικά διαθέσιμη σκόνη PVA 

(polyvinyl alcohol, Kuraray) με βαθμό υδρόλυσης 98%. Ακολούθησε διάλυση κατάλληλης ποσότητα 

PVA σε διαλύτη νερό. Έγινε προσθήκη της σκόνης των εμπορικά διαθέσιμων νανοσωματιδίων ZnO 

και η διασπορά τους με υπερήχους μέσα στο πολυμερές. Το μίγμα εναποτίθεται σε υπόστρωμα 

γυαλιού και ακολουθεί ξήρανση υπό κενό σε θερμοκρασία δωματίου για την εξάτμιση του διαλύτη. 

 

• Σύνθεση του υβριδίου PΜΜΑ/ZnO, 70:30 mass ratio: Το ΜΜΑ (methyl methacrylate) με μοριακό 

βάρος 100,1 gr/mol πολυμερίζεται ξεχωριστά σε διαλύτη THF (tetrahydrofuran) με πολυμερισμό 

ελευθέρων ριζών, το οποίο στη συνέχεια ξηραίνεται και συλλέγεται σε μορφή σκόνης. Το ήδη 

πολυμερισμένο PMMA (polymethyl methacrylate) διαλύεται σε χλωροφόρμιο. Για την εκκίνηση του 

πολυμερισμού χρησιμοποιήθηκε το AIBN (Azobisisobutyronitrile), 0,9 wt% σε σχέση με το MMA. 

Ακολούθησε η προσθήκη της σκόνης των εμπορικά διαθέσιμων νανοσωματιδίων ZnO και η διασπορά 

τους με υπερήχους μέσα στο πολυμερικό δίκτυο. Το μίγμα εναποτίθεται σε υπόστρωμα γυαλιού και 

ακολουθεί ξήρανση υπό κενό σε θερμοκρασία δωματίου για την εξάτμιση του διαλύτη. 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η επιλογή των συγκεκριμένων πολυμερών έγινε με βάση την θερμοκρασία 

υαλώδους μετάπτωσης (Tg), η οποία είναι χαρακτηριστική για κάθε πολυμερές και με βάση με την 

κρυσταλλικότητα τους, δηλαδή με την οργάνωση των πολυμερικών τους αλυσίδων. Με την Tg εξηγείται η 

κινητικότητα των πολυμερικών αλυσίδων, δηλαδή με το αν κινούνται σχετικά ελεύθερα (πάνω από την Τg) ή 



 

 40 

είναι άκαμπτες (κάτω από την Tg). Τα πολυμερή PEGMA και PDMS έχουν χαμηλές Τg με τιμές ίσες με -60 οC 

και  -120 οC αντίστοιχα, ενώ τα πολυμερή PVA και ΡΜΜΑ έχουν Τg με  τιμές ίσες με 80-90 οC και 90-100 οC 

αντίστοιχα [1][2]. 

Το PEGMA έχει χαμηλή Tg και λόγω της προσθήκης διασταυρωτή δικτύου κατά  την παρασκευή του δείγματος 

μελέτης, δεν κρυσταλλώνει. Το PDMS είναι ελαστικό πολυμερές, διότι έχει παρασκευαστεί σε θερμοκρασία 

υψηλότερη από την Tg του και οι αλυσίδες του κινούνται ελεύθερα. Η PVA έχει υψηλή Tg, όμως εμφανίζει 

υψηλή κρυσταλλικότητα λόγω της καλής οργάνωσης των πολυμερικών της αλυσίδων. Το PMMA έχει υψηλή 

Tg, είναι άμορφο πολυμερές (ύαλος) αλλά οι πολυμερικές του αλυσίδες είναι άκαμπτες (Πίνακας 2.1). 

Πίνακας 2.1: Θερμοκρασίες υαλώδους μετάπτωσης  (Τg,
 οC ) για τα πολυμερή PEGMA, PDMS,PVA και ΡΜΜΑ αντίστοιχα. 

 

Πολυμερές 

 
Χημικός τύπος 
πολυμερούς 

 

Tg (οC) 

 

Δομή 

PEGMA 

 

 

-60 Ημικρυσταλλικό 

PDMS 

 

-120 
Άμορφο 

(Ελαστομερές) 

PVA 

 

80-90 Ημικρυσταλλικό 

PMMA 

 

 

90-100 Άμορφο (Ύαλος) 

 

2.2  Πειραματική διαδικασία 

Οι μετρήσεις φωτοφωταύγειας πραγματοποιήθηκαν σε ένα ειδικά κατασκευασμένο οπτικό κελί, το οποίο 

επιτρέπει την αλλαγή και τον έλεγχο της ατμόσφαιρας των δειγμάτων. Το περιβάλλον χαρακτηριζόταν κυρίως 

από μια χρονικά ελεγχόμενη εναλλαγή από ατμοσφαιρικό αέρα σε συνθήκες χαμηλού κενού της τάξεως του 

10-1 mbar Για την μέτρηση της πίεσης χρησιμοποιήθηκε ένας μετρητής Pirani (Thermovac TM20, Leybolt 
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Hereous, Radeburg, Γερμανία). Το λέιζερ που χρησιμοποιήθηκε για τις ακόλουθες ήταν υπεριώδους 

εκπομπής λέιζερ KrF excimer (LPX 200, Lambda – Physik, λ= 248 nm, τ=15 ns). Η διέγερση σε εύρος 

πυκνοτήτων ενέργειας από 0,03 – 1,1 mJ/cm2. Η εκπομπή φθορισμού συλλέγεται με την βοήθεια οπτικής 

ίνας πυριτίου σε γωνία περίπου 45ο ως προς το δείγμα. Το άλλο της άκρο καταλήγει στη σχισμή εισόδου ενός 

φασματογράφου (01 – 002AD, PTI, USA), ο οποίος είναι εξοπλισμένος με φράγμα περίθλασης 300 

γραμμών/mm. Τα φάσματα καταγράφονται σε ανιχνευτή ICCD (Intensified Charge Coupled Device, DH740 – 

18F – 03, Andor iStar, Andor Technology). Τα φάσματα προκύπτουν από την άθροιση 50 παλμών με το λέιζερ 

να λειτουργεί με ρυθμό επανάληψης 8 Hz. Για την ποσοτικοποίηση των μεταβολών της φωταύγειας, τα 

φάσματα λαμβάνονται σε σταθερές χρονικές περιόδους από τα οποία υπολογίζεται το ολοκλήρωμα της 

έντασης εκπομπής I = ∫I(λ)dλ, στο φασματικό εύρος 350 - 420 nm [2]. 

 

Εικόνα 2.2: Πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση των μετρήσεων φωταύγειας. 

 

 

I. Laser KrF excimer 

Στα λέιζερ αυτά το ενεργό υλικό είναι διεγερμένα διμερή μόρια αποτελούμενα από ένα άτομο ευγενούς 

αερίου, Kr – κρυπτό, και ένα άτομο αλογόνου, F – φθόριο. Η ιδιομορφία των μορίων αυτών οφείλεται στο 

γεγονός ότι τα δύο άτομα που το απαρτίζουν, όταν ενωθούν στις θεμελιώδεις ηλεκτρονικές τους 

καταστάσεις, σχηματίζουν το αντίστοιχο διμερές μόριο (KrF) στην θεμελιώδη του κατάσταση, το οποίο όμως 

είναι εξαιρετικά ασταθές έχοντας πρακτικά μηδέν χρόνο ζωής ( ~ 10-13 s ). Όταν όμως τα δύο άτομα ενωθούν 

κάτω από ειδικές συνθήκες και σχηματίσουν το διεγερμένο διμερές μόριο, τότε αυτό είναι σταθερό έχοντας 

ικανοποιητικό χρόνο ζωής (~ 6-10 nsec). Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούνται εύκολα αναστροφές 
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πληθυσμών μεταξύ της διεγερμένης και της βασικής κατάστασης των δύο μορίων, στο βαθμό που τα 

αποδιεγειρόμενα στη βασική κατάσταση μόρια διασπώνται αυτόματα, δημιουργώντας μόνιμα έλλειμα 

πληθυσμού σε αυτήν και άρα κατάλληλες συνθήκες πληθυσμιακής αναστροφής, ώστε να εκπεμφθεί 

ακτινοβολία λέιζερ. Όντας λέιζερ της συγκεκριμένης κατηγορίας, το KrF excimer είναι ένα παλμικό λέιζερ με 

τυπικούς χρόνους παλμού 15 ns και ενέργεια ανά παλμό 5 eV. Το μήκος κύματος εκπομπής του 

συγκεκριμένου λέιζερ διεγερμένου διμερούς είναι 248 nm, δηλαδή εκπέμπει ενέργεια στην περιοχή του 

υπεριώδους. 

Ένα λέιζερ φθοριούχου κρυπτού (KrF) απορροφά ενέργεια από μια πηγή, αναγκάζοντας το αέριο κρυπτόν να 

αντιδράσει με το αέριο φθόριο, παράγοντας το διμερές μόριο, ένα προσωρινό σύμπλοκο σε διεγερμένη 

ενεργειακή κατάσταση: 

2Kr + F2 → 2 KrF 

Το σύμπλοκο μπορεί να υποστεί αυθόρμητη ή διεγερμένη εκπομπή, μειώνοντας την ενεργειακή του 

κατάσταση σε μια μεταστατική, αλλά εξαιρετικά ασταθή θεμελιώδη κατάσταση. Το σύμπλοκο της 

θεμελιώδους κατάστασης χωρίζεται γρήγορα σε μη δεσμευμένα άτομα [6]: 

2KrF → 2Kr + F2 

 

Εικόνα 1.3: Ενεργειακό διάγραμμα που δείχνει την διάσπαση του διεγερμένου διμερούς σε μη δεσμευμένα άτομα, εκπέμποντας 

ακτινοβολίας συγκεκριμένου μήκους κύματος στα 248 nm, δηλαδή στην περιοχή του φάσματος του υπεριώδους [6]. 

II. Intensified Charge Coupled Device – ICCD 

Για  την καταγραφή του φάσματος χρησιμοποιείται ένας υψηλής ευαισθησίας ανιχνευτής ICCD (Intensified 

Charged Coupled Device), με ελεγχόμενο μέσω υπολογιστή χρονικό διάστημα ανίχνευσης της ακτινοβολίας 

(gating). Τα κύρια τμήματα του ανιχνευτή αποτελούν ο ενισχυτής εικόνας (Image Intensifier) και ο 

αισθητήρας CCD (Charge Coupled Device).  
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Ο αισθητήρας φωτονίων CCD αποτελείται από ένα λεπτό πλακίδιο πυριτίου που περιλαμβάνει μια 

δισδιάστατη μήτρα  1024 × 256  (στήλες × σειρές) φωτοευαίσθητων περιοχών (εικονοστοιχείο ή pixel), οι 

οποίες συλλαμβάνουν και αποθηκεύουν πληροφορίες εικόνας σε μορφή εντοπισμένου ηλεκτρικού φορτίου 

που ποικίλει ανάλογα με την ένταση του προσπίπτοντος φωτός. Το μεταβλητό ηλεκτρονικό σήμα που 

σχετίζεται με κάθε στοιχείο εικόνας (pixel) του ανιχνευτή διαβάζεται ως μια τιμή έντασης για την αντίστοιχη 

θέση της εικόνας. Έπειτα, ύστερα από ψηφιοποίηση των τιμών, η εικόνα ανακατασκευάζεται και εμφανίζεται 

στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Η συσκευή κατασκευάζεται από μια δίοδο p-εμπλουτισμένου πυριτίου σε n-εμπλουτισμένο υπόστρωμα (Εικ. 

2.4). Η δομή καλύπτεται με μονωτικό υμένιο από SiO2, πάνω στο οποίο τοποθετείται μια σειρά από αγώγιμα 

ηλεκτρόδια Si. Τα φωτόνια που προσπίπτουν στην επιφάνεια του πυριτίου προωθούν ηλεκτρόνια στη 

στοιβάδα σθένους. Τα ηλεκτρόνια έλκονται στην περιοχή κάτω από τα θετικά φορτισμένα αγώγιμα 

ηλεκτρόδια και αποθηκεύονται. Οι αντίστοιχες οπές μεταναστεύουν στο n-εμπλουτισμένο υπόστρωμα, όπου 

συνδέονται με ηλεκτρόνια. Έτσι, τα ηλεκτρόνια διαχωρίζονται από τις αντίστοιχες οπές και δημιουργείται μια 

διαμόρφωση φορτίου. Η σειρά οριζόντιων αγώγιμων ηλεκτροδίων Si δρουν ως ηλεκτρονικές πύλες, 

μετατοπίζοντας τη διαμόρφωση φορτίου, κατά μία σειρά τη φορά, στον καταχωρητή μετατόπισης (shift 

register). Ο καταχωρητής μετατόπισης διαθέτει μα σειρά από κάθετα ηλεκτρόδια (παράλληλα προς τις 

στήλες) που μεταφέρουν πακέτα φορτίου από ένα εικονοστοιχείο στο επόμενο μέχρι τον ενισχυτή. Κάθε 

στήλη pixel αντιστοιχείται σε μήκος κύματος μέσω του αναλογικό-προς-ψηφιακό μετατροπέα,  έπειτα από 

βαθμονόμηση με λυχνία Hg. 

 

Εικόνα 2.4: Σχηματική αναπαράσταση του ανιχνευτή σύζευξης φορτίου (CCD). (α) Εγκάρσια όψη, που δείχνει την παραγωγή του 

φορτίου και την αποθήκευση του σε κάθε εικονοστοιχείο. (β)  Όψη από πάνω, που δείχνει τη δισδιάστατη φύση της συστοιχίας. 

 

Ένας ενισχυτής εικόνας (Intensifier) περιλαμβάνει τρία λειτουργικά στοιχεία, τα οποία είναι μια 

φωτοκάθοδος (photocathode), ένα MCP (Micro-Channel Plate) και μια οθόνη φωσφόρου (Εικ. 2.5). Οι 

ιδιότητες των τριών αυτών τμημάτων που απαρτίζουν τον ενισχυτή εικόνας, καθορίζοντας την επίδοσή του. 
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Η φωτοκάθοδος βρίσκεται στην εσωτερική επιφάνεια του παραθύρου εισόδου και λειτουργεί προβάλλοντας 

τη φασματική εικόνα από την έξοδο του φασματογράφου Πιο συγκεκριμένα, η φωτοκάθοδος είναι ένα 

αρνητικά φορτισμένο ηλεκτρόδιο σε μια συσκευή ανίχνευσης φωτός π.χ. φωτοπολλαπλασιαστής, που είναι 

καλυμμένη φωτοευαίσθητη ένωση. Όταν πέφτει πάνω ένα φωτόνιο, η ενέργεια που απορροφάται προκαλεί 

εκπομπή ηλεκτρονίου μέσω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. 

Το MCP είναι ένα πλακίδιο με μικρο-διαύλους, που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση σωματιδίων ή 

φωτονίων και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας. Τα φωτόνια που προέρχονται από την πηγή φωτός πέφτουν 

πάνω στην φωτοκάθοδο, δημιουργώντας φωτοηλεκτρόνια. Τα φωτοηλεκτρόνια επιταχύνονται προς το MCP 

μέσω ελεγχόμενης τάσης που εφαρμόζεται μεταξύ της φωτοκαθόδου και του MCP. Τα ηλεκτρόνια 

πολλαπλασιάζονται στο εσωτερικό του MCP και στη συνέχεια επιταχύνονται προς την οθόνη φωσφόρου. Η 

οθόνη φωσφόρου μετατρέπει τα πολλαπλασιαζόμενα ηλεκτρόνια πίσω σε φωτόνια, τα οποία οδηγούνται 

στον CCD μέσω οπτικής ίνας. Η διαδικασία αυτή ενισχύει την αρχική οπτική ακτινοβολία διατηρώντας 

παράλληλα τη χωρική της κατανομή και για τον λόγο αυτό ο ενισχυτής αυτός ονομάζεται ενισχυτής εικόνας. 

Η έξοδος του ενισχυτή εικόνας  συνδέεται με τον αισθητήρα CCD συνήθως μέσω συστοιχίας οπτικών ινών. 

Τέλος, ένας ενισχυτής εικόνας περιλαμβάνει εγγενώς μια λειτουργία λήψης, δηλαδή εάν αντιστραφεί η 

ελεγχόμενη τάση μεταξύ της φωτοκαθόδου και του MCP, τα εκπεμπόμενα φωτοηλεκτρόνια δεν 

επιταχύνονται προς το MCP, αλλά θα επιστρέψουν προς την φωτοκάθοδο. Επομένως κανένα ηλεκτρόνιο δεν 

φωτοπολλαπλασιάζεται και δεν εκπέμπεται από το MCP, κανένα ηλεκτρόνιο δεν πηγαίνει προς την οθόνη 

φωσφόρου και δεν εκπέμπεται φως από τον ενισχυτή εικόνας. Η ελεγχόμενη διαδικασία αυτή αναφέρεται 

ως «gating» και παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής σημάτων για χρονικές περιόδους εύρους μερικών ns 

μέχρι δευτερολέπτων. Έτσι, επιτρέπει τη μελέτη πολύ γρήγορων φαινομένων αλλά και την καταγραφή 

εξαιρετικά ασθενών σημάτων [7]. 

 

 

Εικόνα 2.5: Σχηματική αναπαράσταση της συσκευής ICCD [7]. 
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III. Φασματογράφος 

Η ακτινοβολία εκπομπής φθορισμού που συλλέγεται από την οπτική ίνα εισέρχεται μέσω της σχισμής 

εισόδου μεταβλητού εύρους στον φασματογράφο. Η ποσότητα της ενέργειας του φωτός που εισέρχεται στον 

φασματογράφο εξαρτάται από την ένταση φθορισμού του δείγματος και από το εύρος της σχισμής εισόδου 

του μονοχρωμάτορα. Η ακτινοβολία στη συνέχεια κατευθύνεται σε κατάλληλα τοποθετημένο κοίλο 

κάτοπτρο, το οποίο παράγει μια παραλληλισμένη δέσμη που προσπίπτει στο φράγμα περίθλασης.  

Το φράγμα περίθλασης χαρακτηρίζεται ως ένας διαχωριστής μηκών κύματος. Είναι στην ουσία ένα κάτοπτρο 

αλουμινίου, πάνω στο οποίο έχει χαραχτεί ένας μεγάλος αριθμός αυλακώσεων (300 γραμμές / mm). Όταν 

παραλληλισμένη δέσμη πολυχρωματικού φωτός προσπίπτει στο φράγμα περίθλασης, κάθε εγκοπή 

διαχωρίζει την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στις επιμέρους συνιστώσες της (𝜆1,  𝜆2,  𝜆3 …) και επομένως 

συμπεριφέρεται ως πηγή δευτερογενούς ακτινοβολίας. Όταν κοντινά μήκη κύματος είναι σε φάση 

ενισχύονται (ενισχυτική συμβολή), ενώ όταν είναι εκτός φάσης εξουδετερώνονται μερικώς ή ολικώς 

(καταστροφική συμβολή). Το μήκος κύματος του διαδιδόμενου φωτός εξαρτάται από τη γωνία πρόσπτωσης 

της ακτινοβολίας διέγερσης, σε σχέση με το φράγμα. 

Η διασπειρόμενη από το φράγμα περίθλασης ακτινοβολία μέσω ενός δεύτερου κοίλου (όμοιου με το πρώτο) 

κατόπτρου προβάλλεται στο επίπεδο εστίασης του μονοχρωμάτορα. Μέσω της σχισμής εξόδου 

πραγματοποιείται η επιλογή του μήκους κύματος της ακτινοβολίας που προσπίπτει στον ανιχνευτή. Επειδή 

κάθε συνιστώσα φωτός φθάνει σε διαφορετικό σημείο στην σχισμή εξόδου, οι συνιστώσες που θα εξέλθουν 

εξαρτώνται από το ελεγχόμενο μέγεθος της σχισμής εξόδου. 

Η διακριτικότητα ενός φράγματος αυξάνει με τον αριθμό των εγκοπών ανά mm. Ταυτόχρονα όμως, 

παρατηρείται μείωση του εύρους του καταγραφόμενου φάσματος. Αφαίρεση της σχισμής εξόδου 

«μετατρέπει» το μονοχρωμάτορα σε φασματογράφο, ο οποίος με τη βοήθεια κατάλληλου ανιχνευτή (που 

διαθέτει χωρική ανάλυση) επιτρέπει την άμεση καταγραφή φασμάτων χωρίς σάρωση. Ο συγκεκριμένος 

φασματογράφος είναι εξοπλισμένος με δύο φράγματα περίθλασης με διαφορετικό αριθμό αυλακώσεων, 

ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικής αναλυτικής ικανότητας. Κάθε φράγμα περίθλασης επιτρέπει 

την λήψη του φάσματος σε ένα συγκεκριμένο εύρος μηκών κύματος.  

IV. Θάλαμος μετρήσεων φωταύγειας 

Για τη μελέτη του εκπεμπόμενου φθορισμού δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε θάλαμος από ανοξείδωτο χάλυβα, 

κυλινδρικής γεωμετρίας με διάμετρο 125 mm, ύψος 45 mm και συνολικού εσωτερικού όγκου περίπου 0.5 L. 

Είναι τοποθετημένος σε σύστημα μικρομετρικής κίνησης σε δύο διευθύνσεις (πάνω-κάτω και δεξιά-

αριστερά) με τις επίπεδες κυκλικές επιφάνειες κάθετα στη δέσμη διέγερσης. Η μία κυκλική φλάντζα διαθέτει 

παράθυρο από χαλαζία, διαμέτρου 70 mm, το οποίο επιτρέπει την ακτινοβόληση του υλικού με λέιζερ καθώς 
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και τη καταγραφή του εκπεμπόμενου φθορισμού. Η φλάντζα του πίσω μέρους του θαλάμου μετακινείται, 

επιτρέποντας την πρόσβαση στο εσωτερικό του θαλάμου και την τοποθέτηση των δειγμάτων μελέτης, σε 

ειδικό υποδοχέα που βρίσκεται σε απόσταση 1 cm, από το παράθυρο χαλαζία. Στα πλευρικά κυρτά 

τοιχώματα υπάρχουν υποδοχείς για την εισαγωγή και απομάκρυνση των αερίων ανίχνευσης (οξυγόνο, όζον) 

[6]. 

V. Οζονοποιητής  

Ο οζονοποιητής (Ozonator Thermo Scientific Model 49i) χρησιμοποιεί UV φωτομετρική τεχνολογία για την 

μέτρηση της ποσότητα του όζοντος στον αέρα σε επίπεδα από 200 ppm έως μερικά ppb. Ο συνθετικός αέρας 

(αέριο αναφοράς) εισέρχεται στον οζονοποιητή και χωρίζεται σε δύο ροές αερίων. Η πρώτη ροή αποτελείται 

από τον συνθετικό αέρα και η δεύτερη περιέχει όζον το οποίο δημιουργείται κατά την ακτινοβόληση, με 

λυχνία υπεριώδους (UV), του οξυγόνου στον συνθετικό αέρα. Η συγκέντρωση του όζοντος υπολογίζεται από 

τη συσκευή και απεικονίζεται στην οθόνη της [8]. 

 

Εικόνα 2.6: Ozonator Thermo Scientific Model 49i [8]. 

 

2.3  Τεχνικές ανάλυσης 

2.3.1 Περίθλαση ακτίνων - Χ (X Ray Diffraction – XRD) 

Η περίθλαση ακτίνων Χ (XRD) είναι μια πολύ σημαντική πειραματική τεχνική που χρησιμοποιείται για τον 

χαρακτηρισμό της κρυσταλλικής δομής των στερεών, περιλαμβάνοντας τις πλεγματικές σταθερές και την 

γεωμετρία, την ταυτοποίηση άγνωστων υλικών, τον προσανατολισμό μονοκρυστάλλων κ.α. Σε αυτή την 

τεχνική, παράλληλη δέσμη ακτίνων Χ, με μήκος κύματος που κυμαίνεται από 0.7 έως 2 Α, προσπίπτει στο 

δείγμα και περιθλάται από τις κρυσταλλικές φάσεις του δείγματος σύμφωνα με το νόμο του Bragg: 

𝜆 = 2𝑑 sin𝜃 
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όπου λ το μήκος κύματος της προσπίπτουσας δέσμης, d η απόσταση των ατομικών επιπέδων και θ η 

συμπληρωματική γωνία πρόσπτωσης (Εικ. 2.7). Η ένταση των περιθλώμενων ακτίνων Χ μετριέται σα 

συνάρτηση της γωνίας περίθλασης 2θ και του προσανατολισμού του δείγματος. Αυτός ο τρόπος περίθλασης 

χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση της κρυσταλλικής φάσης του δείγματος και για την μέτρηση των 

ιδιοτήτων της δομής του. Η περίθλαση ακτίνων Χ είναι μια μη καταστρεπτική μέθοδος και δεν απαιτείται 

περίπλοκη προετοιμασία του δείγματος, γεγονός που εξηγεί την ευρεία χρήση της μεθόδου XRD για τον 

χαρακτηρισμό των υλικών. 

Σύμφωνα με το νόμο του Bragg, ενισχυτική συμβολή από παράλληλα κρυσταλλικά επίπεδα συμβαίνει όταν 

η διαφορά δρόμου ΑΒC 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 περιθλώμενης 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) [4]. 

 

Εικόνα 2.7: Διάγραμμα που περιγράφει την εξίσωση Bragg. 

 

2.3.2 Ηλεκτρονιακή Μικροσκοπία Σάρωσης (Scanning Electron Microscopy, SEM) 

Το μικροσκόπιο ηλεκτρονιακής σάρωσης είναι ένας τύπος ηλεκτρονιακού μικροσκοπίου, το οποίο απεικονίζει 

την επιφάνεια του δείγματος με τη σάρωση της με δέσμη ηλεκτρονίων υψηλής ενεργείας, σε μοτίβο 

πλεγματικής σάρωσης. Τα ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν με τα άτομα τα οποία διακανονίζουν τα σήματα 

δημιουργίας των δειγμάτων, που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την τοπογραφία, την σύσταση και άλλες 

ιδιότητες όπως η ηλεκτρική αγωγιμότητα της επιφάνειας του δείγματος. Οι τύποι σημάτων που παράγονται 

από ένα SEM, περιλαμβάνουν δευτερεύοντα ηλεκτρόνια, οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια (BSE), 

χαρακτηριστικές ακτίνες Χ, φως (φωταύγεια καθόδου), ρεύμα δείγματος και μεταδιδόμενα ηλεκτρόνια. Οι 

Α Β 

C 
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ανιχνευτές δευτερευόντων ηλεκτρονίων, είναι κοινοί σε όλα τα SEM, αλλά είναι σπάνιο μία συσκευή να έχει 

ανιχνευτές για όλα τα πιθανά σήματα. Τα σήματα προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρονιακής 

δέσμης με άτομα στην η κοντά στην επιφάνεια του δείγματος. Μια τυπική δομή SEM απεικονίζεται στην 

εικόνα 7. Το SEM μπορεί να παράγει πολύ υψηλής ανάλυσης εικόνες της επιφάνεια του δείγματος, 

αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες μεγέθους μικρότερου από 1 έως 5 nm. Λόγω της πολύ στενής ηλεκτρονιακής 

δέσμης, η SEM μικρογραφία έχει μεγάλο βάθος πεδίου, αποδίδοντας μια χαρακτηριστική τρισδιάστατη 

εμφάνιση, χρήσιμη για την κατανόηση της επιφανειακής δομής του δείγματος [9]. 

 

 

Εικόνα 2.8: Τυπική δομή ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM) [9]. 

 

Σε ένα τυπικό SEM, μια δέσμη ηλεκτρονίων εκπέμπεται θερμιονικά, από ένα «κανόνι» ηλεκτρονίων το οποίο 

είναι εφαρμοσμένο σε κάθοδο νήματος βολφραμίου. Το βολφράμιο συνήθως χρησιμοποιείται σε θερμιονικά 

ηλεκτρονικά κανόνια επειδή έχει το υψηλότερο σημείο τήξης και τη χαμηλότερη τάση ατμών απ’ όλα τα 

μέταλλα κάτι το οποίο του επιτρέπει να θερμανθεί για την εκπομπή ηλεκτρονίων, και επιπλέον είναι πολύ 

φθηνό. Άλλοι τύποι ηλεκτρονιακών εκπομπών, περιλαμβάνουν εξαβορίδιο του λανθανίου (lanthanum 

hexaboride, LaB6), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε SEM με νήμα βολφραιμίου (tungsten filament) 
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εάν το σύστημα αναρρόφησης είναι αναβαθμισμένο, και κανόνια εκπομπής πεδίου (Field Emission Guns) τα 

οποία μπορεί να είναι τύπου ψυχρής καθόδου που χρησιμοποιούν εκπομπούς βολφραμίου μονού 

κρύσταλλου ή τύπου θερμικά υποβοηθούμενων Schottky, που χρησιμοποιούν εκπομπούς οξειδίου του 

ζιρκονίου. Η ηλεκτρονιακή δέσμη, η οποία έχει τυπικά ενέργεια που ποικίλλει από 0,5 keV μέχρι 40 keV, 

εστιάζεται από ένα η δύο συγκεντρωτικούς φακούς, σε σημείο διαμέτρου 0.4 nm έως 5 nm. Η ακτίνα περνάει 

από ζεύγη σπείρων σαρώσεως ή ζεύγη ανακλαστικών πλακών στην ηλεκτρονιακή στήλη, συνήθως στους 

τελικούς φακούς, οι οποίοι εκτρέπουν την δέσμη στον x και τον y άξονα έτσι ώστε να μπορεί να σαρώνει σε 

πλέγμα, σε μια ορθογωνική περιοχή της επιφάνειας του δείγματος. Η ενεργειακή ανταλλαγή ανάμεσα στην 

ηλεκτρονιακή δέσμη και το δείγμα, οδηγεί στην ανάκλαση των ηλεκτρονίων υψηλής ενεργείας με ελαστική 

σκέδαση, εκπομπή δευτερευόντων ηλεκτρονίων με ανελαστική σκέδαση και την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας, κάθε ένα από τα οποία μπορεί να ανιχνευτεί από ειδικούς αισθητήρες. Το ρεύμα της δέσμης 

που απορροφάται από το δείγμα μπορεί επίσης να ανιχνευτεί και να χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία εικόνων 

της διασποράς του ρεύματος του δείγματος. Ηλεκτρονιακοί ενισχυτές διαφορών τύπων χρησιμοποιούνται 

για την ενίσχυση των σημάτων [5][9]. 
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Κεφαλαίο 3 

Χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων ZnO και  

υβριδίων ZnO-πολυμερούς 
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Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τον μορφολογικό και δομικό χαρακτηρισμό των 

δειγμάτων μελέτης (επιστρώσεις νανοσωματιδίων ZnO και υβριδίων ZnO-πολυμερούς), καθώς και η 

διερεύνηση της δυνατότητας  για ανίχνευση αερίων. Αντικείμενο μελέτης είναι ο προσδιορισμός των οπτικών 

ιδιοτήτων των  υλικών, η μελέτη των μεταβολών φωταύγειας αυτών σε εναλλαγές περιβάλλοντος 

ατμοσφαιρικής πίεσης και χαμηλού κενού καθώς και  ο προσδιορισμός  των συνθηκών διέγερσης για 

βέλτιστη απόκριση.  

 

3.1 Χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων και υβριδίων ZnO 

3.1.1 Μορφολογία 

Η μορφολογία των ZnO NPs και των αντίστοιχων νανοϋβριδίων ZnO εξετάστηκαν με ηλεκτρονική 

μικροσκοπία σάρωσης (SEM). Ενδεικτικές εικόνες SEM σε διαφορετική μεγέθυνση παρουσιάζονται στην 

Εικόνα 3.1. Όπως προκύπτει από τις εικόνες αυτές (Εικ. 3.1 a,b) τα σωματίδια ZnO έχουν σφαιρικό ή 

ραβδόμορφο σχήμα με διάμετρο 100-200 nm και ύψος από 100 ως 500 nm. Εκτός από τα μονήρη σωματίδια 

διαπιστώνεται και η ύπαρξη ακανόνιστων συσσωματωμάτων. 

   

 Εικόνα 3.1: Εικόνες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) επιστρώσεων νανοσωματιδίων ZnO  οι οποίες παρασκευάστηκαν 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο εναπόθεσης σταγόνας σε υπόστρωμα γυαλιού (drop casting), κατόπιν ανάμιξης με διαλύτη αιθανόλη και 

ξήρανση σε συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου και ατμοσφαιρικής πίεσης.  

Στην Εικόνα 3.2 που ακολουθεί αποτυπώνεται η μορφολογία των επιστρώσεων νανοσύνθετων υβριδίων και 

συγκεκριμένα των PEGMA/ ZnO (Εικ. 3.2a), PDMS/ZnO (Εικ. 3.2b), PVA/ZnO (Εικ. 3.2c) και PMMA/ZnO (Εικ. 

3.2d). Στις εικόνες αυτές, τα νανοσωματίδια ZnO εμφανίζονται με ασαφή όρια και ταυτόχρονα πλήρως 

διεσπαρμένα στο πολυμερικό υλικό. 

 ZnO NPs  a)  b)  
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Εικόνα 3.2: Εικόνες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) επιστρώσεων υβριδίων ZnO (a) PEGMA/ZnO, (b)PDMS/ZnO, (c) 

PVA/ZnO, d) PMMA/ZnO, οι οποίες παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο εναπόθεσης σταγόνας  (drop casting) σε επιφάνεια γυαλιού.  

 

3.1.2 Κρυσταλλική δομή 

Η κρυσταλλική δομή των νανοσωματιδίων ZnO και των αντίστοιχων υβριδίων εξετάστηκε χρησιμοποιώντας 

τη μέθοδο περιθλασιμετρία ακτινών – Χ (XRD). Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδος θ-2θ, με 25ο < 

2θ < 75ο. Οι κορυφές του ZnO που προκύπτουν είναι χαρακτηριστικές της εξαγωνικής δομής βουρτσίτη 

(zincite-JCPDS cards no.36-1451) [1]. Ένα τυπικό διάγραμμα XRD για τα καθαρά νανοσωματίδια ZnO 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.3. Πιο συγκεκριμένα, οι κορυφές περίθλασης εμφανίζονται στις γωνίες (2θ) 

32.1, 34.7, 36.6, 47.8, 56.9, 63.1, 66.6, 68.2, 69.3ο, οι οποίες αντιστοιχούν στα επίπεδα (100), (002), (101), 

(102), (110), (103), (200), (112) και (201).  
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Εικόνα 3.3: Διαγράμματα ακτινών – Χ  δείγμνατος καθαρών νανοσωματιδίων ZnO. 

Στις Εικόνες 3.4, 3.5, 3.6 και 3.7 που ακολουθούν δίνονται τα διαγράμματα ακτινών - Χ για τα νανοϋβρίδια 

ZnO και συγκεκριμένα των PEGMA/ZnO, PMDS/ZnO, PVA/ZnO, PMMA/ZnO αντίστοιχα.  

 

Εικόνα 3.4: Διαγράμματα ακτινών – Χ  δείγματος υβριδίου PEGMA/ZnO.  

 

Εικόνα 3.5: Διαγράμματα ακτινών – Χ  δείγματος υβριδίου PDMS/ZnO. 



 

 57 

 

 

Εικόνα 3.6: Διαγράμματα ακτινών – Χ  δείγματος υβριδίου PVA/ZnO. 

 

 

Εικόνα 3.7: Διαγράμματα ακτινών – Χ  δείγματος υβριδίου PMMA/ZnO. 
 

Στον επόμενο πίνακα, Πίνακα 3.1, δίνονται οι γωνίες 2θ των κορυφών που εμφανίζονται στα διαγράμματα 

των εικόνων  3.3 έως 3.7 που αντιστοιχούν  στα δείγματα μελέτης.  
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Πίνακας 3.1: Γωνίες περίθλασης 2θ και κρυσταλλικά επίπεδα των επιστρώσεων νανοσωματιδίων ZnO και  

υβριδίων ZnO-πολυμερούς. 

 
ZnO NPs PEGMA/ZnO PDMS/ZnO PVA/ZnO PMMA/ZnO 

Κρυσταλλικά 

επίπεδα 

2
 t

h
e

ta
 d

e
gr

ee
s 

(o
) 

32.1 31.5 31.6 31.8 32.2 (100) 

34.7 34.2 34.2 34.5 34.9 (002) 

36.6 35.9 36.1 36.3 36.8 (101) 

47.8 47.3 47.4 47.6 48 (102) 

56.9 56.3 56.5 56.6 57 (110) 

63.1 62.6 62.6 62.9 63.3 (103) 

66.6 66.2 66.2 66.4 66.8 (200) 

68.2 67.7 67.8 67.9 68.4 (112) 

69.3 68.8 68.9 69 69.5 (201) 

 
 

 

3.1.3 Οπτικές ιδιότητες 

Νανοσωματίδια ZnO  

Οι οπτικές ιδιότητες των νανοσωματιδίων ZnO μελετήθηκαν με φασματοσκοπία φωταύγειας, σε 

θερμοκρασία δωματίου. Οι μετρήσεις αφορούν την  καταγραφή φασμάτων εκπομπής φωταύγειας, 

χρησιμοποιώντας παλμούς υπεριώδους εκπομπής (248 nm, 5 eV) για την διέγερση των δειγμάτων, για μια 

ευρεία κλίμακα  τιμών πυκνότητας ενέργειας (Fexc). Στην Εικόνα 3.8 παρουσιάζονται τυπικά φάσματα 

εκπομπής φωταύγειας των καθαρών νανοσωματιδίων ZnO για πυκνότητες ενέργειας από 0.02 ως 1.1 mJ/cm2. 

Η εκπομπή που καταγράφεται εμφανίζεται στο εγγύς υπεριώδες με μέγιστο στα 380 nm περίπου, είναι 

χαρακτηριστική για το ZnO και αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού (μετάβαση 

από ζώνη αγωγιμότητας σε ζώνη σθένους) [2]. Η συχνά παρατηρούμενη εκπομπή στο ορατό απουσιάζει. 
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Εικόνα 3.8: Φάσματα εκπεμπόμενης φωταύγειας (PL) για διαφορετικές τιμές πυκνότητας ενέργειας κατόπιν διέγερσης δείγματος 

νανοσωματιδίων ZnO, σε  θερμοκρασία δωματίου και περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα, με δέσμη παλμικού λέιζερ (KrF Excimer, 248 

nm) και επιφάνεια διέγερσης 3.8 mm2 . Οι δυο διακεκομμένες γραμμές στο διάγραμμα υποδεικνύουν τη φασματική θέση της μέγιστης 

φωταύγειας, 381.5nm (3.246 eV) και 383.1nm (3.234 eV) για την ελάχιστη (0.02 mJ/cm2) και για την μέγιστη πυκνότητα ενέργειας (1.1 

mJ/cm2) αντίστοιχα.  

 

Από το ίδιο διάγραμμα προκύπτει ότι κατά τις μεταβολές της πυκνότητας ενέργειας διέγερσης, τα 

καταγραφόμενα φάσματα  διατηρούν την μορφή τους (FWHM ~ 16 nm), παρατηρούνται όμως μεταβολές 

τόσο στην φασματική θέση της μέγιστης εκπομπής (λmax) όσο και στην ένταση του φθορισμού. 

Αναφορικά με τη φασματική θέση της μέγιστης εκπομπής, η αύξηση της Fexc (Εικ. 3.8) έχει ως αποτέλεσμα 

την μετατόπιση της μέγιστης εκπομπής σε μεγαλύτερα μήκη κύματος. Οι δυο διακεκομμένες γραμμές στο 

διάγραμμα της Εικόνας 3.10 υποδεικνύουν τη φασματική θέση της μέγιστης φωταύγειας, 381.5nm  

(3.246 eV) και 383.1nm (3.234 eV) για την ελάχιστη (0.02 mJ/cm2) και για την μέγιστη πυκνότητα ενέργειας 

(1.1 mJ/cm2) αντίστοιχα. Η φασματική αυτή μετατόπιση είναι περίπου 1.6 nm, αντιστοιχεί σε ενέργεια  

32 meV και είναι αποτέλεσμα της αύξησης των διεγερμένων φορέων του δείγματος (band gap 

renormalization) [3][4]. 

Στην Εικόνα 3.9 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξάρτηση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, από τις τιμές 

πυκνότητας ενέργειας άντλησης που χρησιμοποιήθηκαν στις μετρήσεις.  
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Εικόνα 3.9: Ένταση εκπεμπόμενης φωταύγειας (PL Intensity) ως συνάρτηση της πυκνότητας ενέργειας άντλησης (Fexc) κατόπιν 

διέγερσης δείγματος ZnO NPs,σε θερμοκρασία δωματίου και περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα, με δέσμη παλμικού λέιζερ (KrF 

Excimer, 248 nm) καιεπιφάνεια διέγερσης  3.8 mm2. Η συνεχής γραμμή είναι προσαρμογή  στην εξίσωση logI = A + Bxlog (Fexc),  με  

A=1.17 και B=1.08. 

Για την πληρέστερη εκτίμηση των φασματικών χαρακτηριστικών της φωταύγειας των οπτικά αντλούμενων 

ZnO NPs υπολογίστηκε, από τα καταγεγραμμένα φάσματα, η φασματική θέση (λmax) και το εύρος στο μισό 

της μέγιστης έντασης (FWHM). Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον Πίνακα 3.2.  

 

Πίνακας 3.2: Χαρακτηριστικά εκπομπής φωταύγειας νανοσωματιδίων ZnO. 

Πυκνότητα ενέργειας 

διέγερσης (mJ/cm2) 
λmax (nm) FWHM (nm) Intensity (x105 counts) 

1.07 383.1 16.7 16.8 

0.42 382.7 16.7 4.9 

0.06 382.4 16.6 2.3 

0.05 382.4 16.6 0.6 

0.03 382.4 16.9 0.4 

0.02 381.4 16.8 0.1 

 

 

Υβρίδια PEGMA/ZnO – PDMS/ZnO 

Οι οπτικές ιδιότητες των υβριδίων PEGMA/ZnO και PDMS/ZnO μελετήθηκαν με φασματοσκοπία φωταύγειας, 

σε θερμοκρασία δωματίου. Όπως και στην περίπτωση των καθαρών σωματιδίων ZnO, οι μετρήσεις αφορούν 

την  καταγραφή φασμάτων, χρησιμοποιώντας την ίδια πηγή και συνθήκες διέγερσης με την περίπτωση των 



 

 61 

νανοσωματιδίων ZnO (λex=248 nm, Fexc= 0.03-1.1 mJ/cm2). Στο εύρος τιμών πυκνότητας ενέργειας που 

χρησιμοποιήθηκε για την άντληση των δειγμάτων, η εκπεμπόμενη φωταύγεια είναι χαρακτηριστική για το 

ZnO (Eικ. 3.10 και 3.11) και εμφανίζεται στο εγγύς υπεριώδες. Κατά την  μεταβολή της πυκνότητας ενέργειας, 

η μορφή των φασμάτων διατηρείται, με φασματικό εύρος FWHM ~ 18 nm για το PEGMA/ZnO (Εικ. 3.10) και 

FWHM ~ 17 nm για το PDMS/ZnO (Εικ. 3.11),  παρατηρούνται όμως μεταβολές στην ένταση του φθορισμού 

αλλά και στην φασματική θέση της μέγιστης εκπομπής.  

Στην Εικόνα 3.10 παρουσιάζονται τυπικά φάσματα εκπομπής φωταύγειας των υβριδίων PEGMA/ZnO για 

διάφορες τιμές πυκνότητας ενέργειας διέγερσης Fexc.  Αντίστοιχα, στην καμπύλη της Εικόνας 3.11 δίνεται η 

εξάρτηση της έντασης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, από τις τιμές πυκνότητας ενέργειας άντλησης.. Όπως 

και στην περίπτωση των οπτικά αντλούμενων νανοσωματιδίων ZnO (Εικ. 3.9) παρατηρείται μετατόπιση, 

περίπου 3 nm προς μεγαλύτερα μήκη κύματος, του μεγίστου της εκπομπής φωταύγειας με την αύξηση της 

ενέργειας, φαινόμενο που οφείλεται στην αύξηση των διεγερμένων φορέων του δείγματος (band gap 

renormalization).  

Από τα φάσματα αυτά προκύπτει το διάγραμμα της εικόνας 3.10, όπου φαίνεται η εξάρτηση της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από την Fexc.  

 

Εικόνα 3.10:  Φάσματα εκπεμπόμενης φωταύγειας (PL) (αριστερά) και ένταση εκπεμπόμενης ακτινοβολίας (PL Intensity) (δεξιά), ως 

συνάρτηση της πυκνότητας ενέργειας (Fexc), κατόπιν διέγερσης υβριδίων PEGMA/ZnO, σε θερμοκρασία δωματίου και περιβάλλον 

ατμοσφαιρικού αέρα  με δέσμη παλμικού λέιζερ KrF Excimer (248 nm) και επιφάνεια διέγερσης 3.8 mm2. Oι δυο διακεκομμένες 

γραμμές στο διάγραμμα υποδεικνύουν τη φασματική θέση της μέγιστης φωταύγειας, με τιμές ενεργειών 382.9 nm (3.240 eV) και 

384.01 nm (3.222 eV) για την ελάχιστη (0.03 mJ/cm2) και για την μέγιστη πυκνότητα ενέργειας (1.0 mJ/cm2).   

Η συνεχής γραμμή είναι προσαρμογή στην εξίσωση logI = A + Bxlog (Fexc), με  A=1.0 και B=0.69. 

 

Αντίστοιχα, στον παρακάτω Πίνακα 3.3 δίνονται τα φασματικά χαρακτηριστικά των φασμάτων φωταύγειας 

των υβριδίων PEGMA/ZnO. 
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Πίνακας 3.3: Χαρακτηριστικά εκπομπής φωταύγειας υβριδίων PEGMA/ZnO κατόπιν διέγερσης με KrF Excimer laser (248 nm) 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές τιμές πυκνότητας ενέργειας. 

Πυκνότητα ενέργειας 

διέγερσης (mJ/cm2) 
λmax (nm) FWHM (nm) Intensity (x105 counts) 

1.0 384.5 18.3 12.8 

0.3 384.5 18.3 4.1 

0.09 384.1 18.4 2.4 

0.07 383.8 18.4 1.9 

0.05 383.8 18.4 1.2 

0.03 383.6 18.4 0.9 

 

 

Όμοια, στην εικόνα 3.11 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα φάσματα φωταύγειας σε διαφορετικές τιμές 

πυκνότητας ενέργειας  για το υβρίδιο PDMS/ZnO καθώς κα η εξάρτηση της έντασης εκπομπής από την Fexc.  

 

 

Εικόνα 3.11: Φάσματα εκπεμπόμενης ακτινοβολίας (PL) (αριστερά) και ένταση εκπεμπόμενης ακτινοβολίας (PL Intensity) (δεξιά)  ως 

συνάρτηση της πυκνότητας ενέργειας (Fexc) κατόπιν διέγερσης υβριδίων PDMS/ZnO, σε θερμοκρασία δωματίου και περιβάλλον 

ατμοσφαιρικού αέρα, με δέσμη παλμικού λέιζερ KrF Excimer (248 nm) και επιφάνεια διέγερσης 3.8 mm2. Oι δυο διακεκομμένες 

γραμμές στο διάγραμμα υποδεικνύουν τη φασματική θέση της μέγιστης φωταύγειας, με τιμές ενεργειών και 384.8 nm (3.224 eV) και 

385.2 nm (3.221 eV) για την ελάχιστη (0.03 mJ/cm2) και για την μέγιστη πυκνότητα ενέργειας (1.1 mJ/cm2). Η γραμμική εξάρτηση 

υπακούει στην εξίσωση logI = A + Bxlog (Fexc),  με A=1.3 και B=1.04. 

 

Επιβεβαιώνεται η παρατήρηση ότι η αύξηση της πυκνότητας ενέργειας διέγερσης, έχει ως συνέπεια την 

αύξηση στην  ένταση φωταύγειας, συνοδευόμενη από μετατόπιση του φασματικού μεγίστου σε μεγαλύτερα 

μήκη κύματος (Εικ. 3.11).  
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Στον Πίνακα 3.4 δίνονται οι τιμές των φασματικών χαρακτηριστικών της φωταύγειας των υβριδίων 

PDMS/ZnO, για τις διαφορετικές τιμές πυκνότητας ενέργειας. 

Πίνακας 3.4: Χαρακτηριστικά εκπομπής φωταύγειας  υβριδίοωνPDMS/ZnO, χρησιμοποιώντας διαφορετικές τιμές πυκνότητας 

ενέργειας διέγερσης. 

Πυκνότητα ενέργειας 

διέγερσης (mJ/cm2) 
λmax (nm) FWHM (nm) Intensity (x105 counts) 

1.1 385.2 17.3 19.9 

0.7 385.2 17.3 16.0 

0.4 384.9 17.4 4.1 

0.1 384.9 17.4 3.4 

0.06 384.9 17.6 0.6 

0.03 384.9 17.9 0.5 

 

 

Υβρίδια PVA/ZnO - PMMA/ZnO 

Οι οπτικές ιδιότητες των υβριδίων PVΑ/ZnO και PMMA/ZnO μελετήθηκαν  με φασματοσκοπία φωταύγειας, 

σε θερμοκρασία δωματίου. Καταγράφονται τα φάσματα φθορισμού, διεγείροντας τα υλικά με παλμούς 

λέιζερ υπεριώδους εκπομπής (248 nm, 5 eV), επιλέγοντας χαμηλή τιμή πυκνότητα ενέργειας 0.03 mJ/cm2. 

Τυπικά φάσματα φθορισμού των υβριδίων PVA/ZnO και PMMA/ZnO παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.12 και 

Εικόνα 3.13 αντίστοιχα. 

 

 

Εικόνα 3.12: Φάσμα εκπομπής φωταύγειας υβριδίου PVA/ZnO σε θερμοκρασία δωματίου και περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα 

κατόπιν διέγερσης με λexc=248 nm και Fexc=0.03 mJ/cm2. 
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Εικόνα 3.13: Φάσμα εκπομπής φωταύγειας υβριδίου PMMA/ZnO σε θερμοκρασία δωματίου και περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα 

κατόπιν διέγερσης με λexc=248 nm και Fexc=0.03 mJ/cm2. 

Ο φθορισμός των νανοσύνθετων υλικών PMMA/ZnO και των PVA/ZnO παρουσιάζει τη γνωστή εκπομπή στα 

380 nm που αποδίδεται στο ZnO. Δεν πραγματοποιήθηκε μελέτη της εξάρτησης της εκπομπής φωταύγειας 

από την πυκνότητα ενέργειας, καθώς τα συγκεκριμένα υβρίδια απέδειξαν μειωμένη απόκριση σε 

προκαταρκτικές μελέτες ανίχνευσης. Τα αποτελέσματα αυτά θα παρουσιαστούν στη συνέχεια (Ενότητα 

3.2.2). 

 

3.2 Διερεύνηση δυνατότητας ανίχνευσης  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται προκαταρκτική πειραματική μελέτη η οποία έχει ως στόχο τη διερεύνηση 

της δυνατότητας των νανοσωματιδίων ZnO αλλά και των υβριδίων ZnO να αποκρίνονται στην παρουσία 

αερίων. Για τον σκοπό αυτό, καταγράφεται η εκπομπή φωτοφωταύγειας και οι μεταβολές της κατά την 

εναλλαγή περιβάλλοντος χαμηλού κενού και οξυγόνου σε ατμοσφαιρική πίεση. Η πυκνότητα ενέργειας που 

χρησιμοποιείται για τη διέγερση των δειγμάτων εξέτασης είναι ίση με 0.03 mJ/cm2. Πιο συγκεκριμένα, 

λήφθηκαν φάσματα φωταύγειας (συλλογή δεδομένων από 50 παλμούς λέιζερ) σε σταθερές χρονικές 

περιόδους (10 sec), από τα οποία υπολογίζεται το ολοκλήρωμα της εκπομπής φθορισμού (I = ∫I(λ)dλ) στο 

φασματικό εύρος 350 – 420 nm. Η σχετική μεταβολή στην ένταση φωταύγειας, % ΔI, ορίζεται ως απόκριση 

αισθητήρα καιυπολογίζεται από την σχέση %𝛥𝐼 =
𝐼𝑣𝑎𝑐−𝐼𝑎𝑖𝑟

𝐼𝑎𝑖𝑟
∗ 100, όπου Ivac και το Iair  είναι το ολοκλήρωμα 

της έντασης εκπομπής σε περιβάλλον χαμηλού κενού (απουσία οξυγόνου-vacuum) και οξυγόνου 

(ατμοσφαιρικού αέρα-air) αντίστοιχα [5]. 
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3.2.1 Νανοσωματίδια ZnO  

Στην Εικόνα 3.14 δίνεται το φάσμα φωταύγειας των νανοσωματιδίων ZnO στον ατμοσφαιρικό αέρα 

(διακεκομμένη μαύρη γραμμή) και σε περιβάλλον κενού (συνεχής κόκκινη γραμμή) σε θερμοκρασία 

δωματίου. Είναι φανερό ότι η εισαγωγή του αέρα στο θάλαμο πειραμάτων συνοδεύεται από μια ευδιάκριτη 

μείωση της έντασης φθορισμού (διακεκομμένη μαύρη  γραμμή), χωρίς όμως να παρατηρείται κάποια 

μεταβολή στη μορφή της καμπύλης ή στη θέση του μεγίστου της [6]. Η παρατήρηση αυτή είναι σε συμφωνία 

με παλαιότερες μελέτες, και αποδίδεται στον σχηματισμό ιόντων 𝛰2
− στην επιφάνεια του ημιαγωγού (𝑂2 +

 𝑒− → 𝑂2
−). Ο μηχανισμός αναλύεται εκτενέστερα στο Κεφάλαιο 4 (Ενότητα 4.4) [13][14].  

 

Εικόνα 3.14: Φάσμα εκπομπής φωταύγειας σε θερμοκρασία δωματίου, κατά την έκθεση δείγματος νανοσωματιδίων ZnO σε 

περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα (διακεκομμένη μαύρη γραμμή) και κενού (συνεχής κόκκινη γραμμή), (λexc=248 nm και Fexc=0,03 

mJ/cm2). 

Για την περαιτέρω διερεύνηση της ικανότητας των ZnO NPs να ακολουθούν τις μεταβολές στην ατμόσφαιρα 

που τα περιβάλλει, μελετήθηκε η δυναμική της εκπεμπόμενης φωταύγειας για μια σειρά από διαδοχικούς 

κύκλους έκθεσης σε περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα (103 mbar, 20% O2) και χαμηλού κενού (10-1 mbar, 0% 

Ο2).  

Στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 3.15) απεικονίζεται η χρονική εξέλιξη της έντασης Ι φωταύγειας κατά την 

έκθεση σε πολλαπλούς κύκλους ατμοσφαιρικού αέρα – κενού. Τα χρονικά διαστήματα έκθεσης στον 

ατμοσφαιρικό αέρα εμφανίζονται ως λευκές ζώνες, ενώ τα διαστήματα έκθεσης στο κενό εμφανίζονται ως 

γκρι ζώνες. Από το διάγραμμα της εικόνας αυτής γίνεται φανερό ότι η αύξηση/μείωση της έντασης 

φωταύγειας Ι είναι ευδιάκριτη και επαναλήψιμη για κάθε κύκλο. Η απομάκρυνση του ατμοσφαιρικού αέρα 

είναι άμεσα ανιχνεύσιμη, κάτι που εκφράζεται με την εκατοστιαία μεταβολή της έντασης φωταύγειας σε 

ποσοστό % 𝛥𝛪 ≅ 50% περίπου. 
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Εικόνα 3.15: Κανονικοποιημένη ένταση εκπομπής φωταύγειας ως συνάρτηση του χρόνου, κατά την έκθεση δείγματος 

νανοσωματιδίων ZnO σε κύκλους ατμοσφαιρικού αέρα (λευκές περιοχές) και χαμηλού κενού (γκρι περιοχές) (λexc= 248 nm και Fexc = 

0.03 mJ/cm2). 

Αντιστρόφως, η εισαγωγή καθαρού αέρα, έχει ως συνέπεια τη γρήγορη μείωση της έντασης, η οποία στο 

χρονικό διάστημα έκθεσης στον ατμοσφαιρικό αέρα (7.5 λεπτά), επιστρέφει στην αρχική της τιμή. Ομοίως, η 

έκθεση στους επόμενους κύκλους οδηγεί σε αύξηση/μείωση της έντασης εκπομπής, σηματοδοτώντας την 

έναρξη και λήξη κάθε κύκλου.  Από την Εικόνα 3.15 φαίνεται επίσης ότι τα νανοσωματίδια ZnO διατηρούν τις 

ιδιότητες αίσθησης, ακόμα και μετά από τέσσερις διαδοχικούς κύκλους έκθεσης, συνολικής διάρκειας 30 

min.  

 

3.2.2 Υβρίδια ZnO 

PEGMA/ZnO 

Όμοια με τα καθαρά σωματίδια, έτσι και η φωταύγεια των οπτικά αντλούμενων υβριδίων PEGMA/ZnO 

μεταβάλλεται κατά την έκθεση σε περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα και κενού [14][15]. Στην Εικόνα 3.16 

δίνεται το φάσμα εκπομπής φθορισμού στον ατμοσφαιρικό αέρα (διακεκομμένη μαύρη γραμμή) και στο 

κενό (συνεχής κόκκινη γραμμή) [6]. 
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Εικόνα 3.16: Φάσμα εκπομπής φωταύγειας σε θερμοκρασία δωματίου, κατά την έκθεση δείγματος PEGMA/ZnO σε περιβάλλον 

ατμοσφαιρικού αέρα (διακεκομμένη μαύρη  γραμμή) και κενού (συνεχής κόκκινη γραμμή) ( λexc=248 nm και Fexc=0.03 mJ/cm2). 

Η εξέταση της δυναμικής των υβριδίων PEGMA/ZnO, κατά τις αλλαγές του περιβάλλοντος επιβεβαίωσε την 

ικανότητα του υλικού να διατηρεί τις ιδιότητες αίσθησης σε πολλαπλούς κύκλους έκθεσης, συνολικής 

διάρκειας 33 min (Εικόνα 3.17). Η απόκριση του υλικού υπολογίζεται σε  % 𝛥𝛪 ≅ 45% . 

 

Εικόνα 3.17: Κανονικοποιημένη εκπομπή φωταύγειας ως συνάρτηση του χρόνου, κατά την έκθεση δείγματος PEGMA/ZnO σε κύκλους  

ατμοσφαιρικού αέρα (λευκές περιοχές) και χαμηλού κενού (γκρι περιοχές) (λexc= 248 nm and Fexc = 0.03 mJ/cm2). 

Στο υβριδικό σύστημα PEGMA/ZnO, η ύπαρξη του πολυμερούς PEGMA φαίνεται να μην επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό την ικανότητα αίσθησης του υλικού. Συγκεκριμένα, το PEGMA συγκαταλέγεται στα ημικρυσταλλικά 

πολυμερή, με χαμηλή Tg. Οι διασταυρώσεις που υπάρχουν στο πολυμερικό του δίκτυο το εμποδίζουν από 

το να κρυσταλλώσει. Η ικανότητα του να μην κρυσταλλώνει επιτρέπει την διέλευση μικρών μορίων όπως το 

οξυγόνο να περάσει μέσα από τις άμορφες περιοχές των αλυσίδων του και να φτάσει τελικά στα 

διεσπαρμένα νανοσωματίδια ZnO, όμως ελάχιστα μειωμένη σε σχέση με τα καθαρά νανοσωματίδια ZnO. 
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PDMS/ZnO 

Η φωταύγεια των υβριδίων PDMS/ZnO (Εικόνα 3.18), όταν αυτά εκτίθενται σε περιβάλλον ατμοσφαιρικού 

αέρα και σε κενό παρουσιάζει όμοια συμπεριφορά με τα καθαρά σωματίδια και τα υβρίδια PEGMA/ZnO, 

όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα της Εικόνας 3.19 [14][15][6]. 

 

Εικόνα 3.18: Φάσμα εκπομπής φωταύγειας σε θερμοκρασία δωματίου, κατά την έκθεση δείγματος PDMS/ZnO σε περιβάλλον 

ατμοσφαιρικού αέρα (διακεκομμένη μαύρη γραμμή) και κενού (συνεχής κόκκινη γραμμή) (λexc=248 nm και Fexc=0.03 mJ/cm2). 

 

Για την περαιτέρω διερεύνηση της ικανότητας του PDMS/ZnO να παρακολουθεί αλλαγές στην ατμόσφαιρα 

που το περιβάλλει, καταγράφεται η εκπομπή φωταύγειας με την πάροδο του χρόνου εκθέτοντας το δείγμα 

σε κύκλους, στους οποίους εναλλάσσονται συνθήκες χαμηλού κενού και ατμοσφαιρική πίεση. Το επόμενο 

διάγραμμα (Εικόνα 3.19)  απεικονίζει τη δυναμική απόκριση του PDMS/ZnO κατά την εν λόγω έκθεση. Τα 

χρονικά διαστήματα έκθεσης στον ατμοσφαρικό αέρα εμφανίζονται ως λευκές ζώνες, ενώ τα διαστήματα 

έκθεσης στο κενό εμφανίζονται ως σκιασμένες γκρι ζώνες. 
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Εικόνα 3.19: Κανονικοποιημένη ένταση φωταύγειας ως συνάρτηση του χρόνου, κατά την έκθεση δείγματος PDMS/ZnO σε κύκλους 

ατμοσφαιρικού αέρα (λευκές περιοχές) και χαμηλού κενού (γκρι περιοχές) (λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2). 

Από την Εικόνα 3.19 φαίνεται ότι τα δείγματα PDMS/ZnO είναι ενεργά σε κύκλους ατοσφαιρικού αέρα – 

κενού, με το υλικό να διατηρεί τις ιδιότητες αίσθησης, ακόμα και μετά από τρεις διαδοχικούς κύκλους 

έκθεσης, συνολικής διάρκειας 24 min. Η μεταβολή της έντασης φθορισμού (απόκριση), κατά την εναλλαγή 

περιβάλλοντος υπολογίζεται σε  % 𝛥𝛪 ≅ 60% . 

Το PDMS συγκαταλέγεται στα ελαστικά πολυμερή, διότι έχει παρασκευαστεί σε θερμοκρασία υψηλότερη 

από την Tg του και οι αλυσίδες του κινούνται ελεύθερα. Μετά τον πολυμερισμό οι αλυσίδες του σχηματίζουν 

δομή πολυμερικού δικτύου που είναι αρκετά διαπερατή σε μικρά μόρια όπως το οξυγόνο. Η υψηλή του 

διαπερατότητα οφείλεται στον μεγάλο ελεύθερο όγκο λόγω της ευελιξίας των συνδέσεων σιλοξάνης (-SiO-). 

Επομένως, το ποσοστό που φτάνει τελικά στα διεσπαρμένα νανοσωματίδια ZnO είναι παρόμοιο με εκείνο 

των καθαρών νανοσωματιδίων ZnO [17]. 

 

PVA/ZnO 

Στην Εικόνα 3.20 δίνεται το φάσμα εκπομπής φθορισμού του υβριδίου PVA/ZnO στον ατμοσφαιρικό αέρα 

(διακεκομμένη μαύρη γραμμή). Η απομάκρυνση του αέρα από το θάλαμο μετρήσεων έχει ως αποτέλεσμα 

την αύξηση της έντασης φθορισμού (κόκκινη συνεχής γραμμή), αλλά αρκετά χαμηλότερη σε σύγκριση με 

αυτήν που καταγράφηκε για τα προηγούμενα υλικά  [6]. 
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Εικόνα 3.20: Φάσμα εκπομπής φωταύγειας σε θερμοκρασία δωματίου κατά την έκθεση δείγματος PVA/ZnOσε περιβάλλον 

ατμοσφαιρικού αέρα (διακεκομμένη μαύρη  γραμμή) και κενού (συνεχής κόκκινη γραμμή) (λexc=248 nm και Fexc=0.03 mJ/cm2). 

Για την περαιτέρω διερεύνηση της ικανότητας του PVA/ZnO να παρακολουθεί αλλαγές στην ατμόσφαιρα που 

το περιβάλλει, καταγράφεται η ένταση φωταύγειας με την πάροδο του χρόνου εκθέτοντας το δείγμα σε 

διάφορους κύκλους, οι οποίοι εναλλάσσουν συνθήκες χαμηλού κενού (0% Ο2 , 10-1 mbar) και ατμοσφαιρικού 

αέρα. Το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 3.21) απεικονίζεται τη δυναμική απόκριση του υλικού PVA/ZnO, κατά 

την έκθεση σε πολλαπλούς κύκλους ατμοσφαιρικού αέρα – κενού. Τα χρονικά διαστήματα έκθεσης στο 

οξυγόνο εμφανίζονται ως λευκές ζώνες ενώ τα διαστήματα έκθεσης στο κενό εμφανίζονται ως σκιασμένες 

γκρι ζώνες. 

 

Εικόνα 3.21: Κανονικοποιημένη ένταση φωταύγειας ως συνάρτηση του χρόνου, κατά την έκθεση δείγματος PVA/ZnO σε κύκλους 

ατμοσφαιρικού αέρα (λευκές περιοχές) και χαμηλού κενού (γκρι περιοχές) (λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2).  

Από την Εικόνα 3.21 φαίνεται ότι τα PVA/ZnO είναι ελάχιστα ενεργά σε κύκλους αέρα – κενού. Η μεταβολή 

της έντασης φθορισμού (απόκριση), κατά την εναλλαγή περιβάλλοντος υπολογίζεται σε  % 𝛥𝛪 ≅ 20 % . 
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Η επίδραση του πολυμερούς PVA στα ZnO NPs φαίνεται να είναι σημαντική στην απόκριση των ZnO. Με βάση 

τις ιδιότητες διαπερατότητάς του, το PVA ενδέχεται να είναι σε θέση να επιβραδύνει τη διάχυση 

συγκεκριμένων αερίων, επιτρέποντας ένα μικρό ποσοστό του αναλύτη να φτάσει στον αισθητήρα [13]. Η 

συμπεριφορά αυτή του ΡVΑ αποδίδεται στην κρυσταλλικότητα του και στην καλή οργάνωση των 

πολυμερικών του αλυσίδων. Παρουσιάζει ιδιότητες φραγμού αερίων, θωρακίζοντας τα ZnO NPs και 

επηρεάζοντας το φαινόμενο προσρόφησης /εκρόφησης στην επιφάνεια του ημιαγωγού [8]. 

 

PMMA/ZnO 

Όπως και στα προηγούμενα υλικά έτσι και στο υβριδικό σύστημα PMMA/ZnO καταγράφονται τα φάσματα 

φωταύγειας σε περιβάλλον ατμοσφαριρικού αέρα και σε περιβάλλον χαμηλού κενού [14][15]. Στην Εικόνα 

3.22 δίνεται το γνωστό φάσμα εκπομπής φθορισμού στον ατμοσφαιρικό αέρα (διακεκομμένη μαύρη 

γραμμή) και στο κενό (συνεχής κόκκινη γραμμή). Σε αντίθεση με τα προηγούμενα υλικά (ZnO NPs, 

PEGMA/ZnO, PDMS/ZnO) η απομάκρυνση του αέρα από το θάλαμο πειραμάτων προκαλεί ελάχιστη 

μεταβολή στην ένταση φθορισμού [6]. 

 

Εικόνα 3.22: Φάσμα εκπομπής φωταύγειας σε θερμοκρασία δωματίου κατά την έκθεση δείγματος PMMA/ZnO σε περιβάλλον 

ατμοσφαιρικού αέρα (διακεκομμένη μαύρη  γραμμή) και κενού (συνεχής κόκκινη γραμμή) (λexc=248 nm και Fexc=0.03 mJ/cm2). 

 

Αυτό αντικατοπτρίζεται και στις καμπύλες μεταβολής της έντασης φωταύγειας του υβριδίου PMMA/ZnO με 

το χρόνο (Εικ. 3.23), κατά την έκθεση σε δύο κύκλους έκθεσης σε ατμοσφαιρικό αέρα – κενό.  
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Εικόνα 3.23: Κανονικοποιημένη ένταση φωταύγειας ως συνάρτηση του χρόνου, κατά την έκθεση δείγματος PMMA/ZnO σε κύκλους 

ατμοσφαιρικού αέρα (λευκές περιοχές) και κενού (γκρι περιοχές) (λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2). 

 

Από την Εικόνα 3.23 φαίνεται ότι τα υβρίδια PΜΜΑ/ZnO είναι σχεδόν ανενεργά με τη μεταβολή της έντασης 

φωταύγειας (απόκριση), κατά την εναλλαγή περιβάλλοντος να υπολογίζεται σε  % 𝛥𝛪 ≅ 5 % .  

Η επίδραση του πολυμερούς PMMA στα ZnO NPs φαίνεται να είναι καθοριστική στην εκπομπή φθορισμού 

των νανοσωματιδίων ZnO. Με βάση τις ιδιότητες διαπερατότητάς του, το PΜΜΑ ενδέχεται να είναι σε θέση 

να επιβραδύνει σημαντικά τη διάχυση συγκεκριμένων αερίων, επιτρέποντας ένα ελάχιστο ποσοστό του 

αναλύτη να φτάσει στον αισθητήρα [13]. Πιο συγκεκριμένα, το πολυμερές είναι άμορφο με υψηλή 

θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης (Τg ίση με 100 οC). Οι πολυμερικές του αλυσίδες ναι μεν δεν είναι 

οργανωμένες, αλλά είναι άκαμπτες και δεν επιτρέπει την διέλευση μικρών μορίων (όπως το οξυγόνο) να 

διαπεράσει το πολυμερικό του δίκτυο και να φτάσει στα νανοσωματίδια ZnO [7]. 

 

3.3 Βελτιστοποίηση συνθηκών διέγερσης 

Αφού μελετήθηκαν οι οπτικές ιδιότητες των υλικών μελέτης (ZnO NPs και υβριδίων ZnO), πραγματοποιήθηκε 

μελέτη με στόχο τον προσδιορισμό των βέλτιστων συνθηκών διέγερσης για την αποτελεσματικότερη 

απόκριση των αισθητήρων. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η επίδραση της πυκνότητας ενέργειας άντλησης (Fexc) 

στην  απόκριση των υλικών (εκατοστιαία μεταβολή της έντασης εκπομπής (%ΔΙ) για δείγματα 

νανοσωματιδίων ZnO NPs και των υβριδίων PEGMA/ZnO και PDMS/ZnO, τα οποία επέδειξαν την μέγιστη 

απόκριση στις προκαταρκτικές μελέτες (Ενότητα 3.2). 
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Οι πειραματικές μετρήσεις αφορούν στη καταγραφή της εκπεμπόμενης φωτοφωταύγειας και τις μεταβολές 

της (% ΔΙ) κατά την εναλλαγή περιβάλλοντος ατμοσφαιρικού αέρα (20% Ο2) και χαμηλού κενού (0% Ο2), σε 

διαφορετικές τιμές πυκνότητας ενέργειας άντλησης που κυμαίνονται από 0.03 ως 1.1 mJ/cm2.   

Στην Εικόνα 3.24 παρουσιάζεται η μεταβολή της έντασης φωταύγειας (Ι) με το χρόνο, κατόπιν άντλησης των 

νανοσωματιδίων ZnO κατά την έκθεση σε περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα-κενό-αέρα για τις διαφορετικές 

πυκνότητας ενέργειες (Fexc). 

Σε συμφωνία με προηγούμενη μελέτη [46], η πυκνότητα ενέργειας διέγερσης αποδεικνύεται καθοριστική 

παράμετρος για την απόκριση των νανοσωματιδίων ZnO. Από την εικόνα 3.24 είναι φανερό ότι ανεξάρτητα 

από την πυκνότητα ενέργειας, η απομάκρυνση του οξυγόνου οδηγεί σε αύξηση της έντασης φωταύγειας  των 

νανοσωματιδίων ZnO. Ωστόσο, οι καμπύλες διαφοροποιούνται τόσο στο πλάτος της μεταβολής όσο και στο 

χρονικό μέγιστο ανάλογα με την πυκνότητα διέγερσης.  

 

Εικόνα 3.24: Κανονικοποιημένη ένταση φωταύγειας Ι0/Ι συναρτήσει του χρόνου, κατά την έκθεση δείγματος νανοσωματιδίων ZnO σε 

κύκλο ατμοσφαιρικού αέρα -  κενού για διάφορες Fexc (λexc=248 nm). 

Αυτό, γίνεται ευκολότερα αντιληπτό από τα δεδομένα του διαγράμματος της εικόνας 3.25 που ακολουθεί, 

όπου απεικονίζεται η απόκριση (% ΔΙ) συναρτήσει της  Fexc. 
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Εικόνα 3.25: Σχετική (εκατοστιαία) μεταβολή του ολοκληρώματος της έντασης εκπομπής φωταύγειας (%ΔΙ) συναρτήσει της 

πυκνότητας ενέργειας διέγερσης (Fexc), κατά την έκθεση νανοσωματιδίων ZnO σε κύκλους ατμοσφαιρικού αέρα – κενoύ (λexc=248 nm). 

 

Είναι προφανές ότι η χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα διέγερσης ευνοεί την απόκριση του αισθητήρα, ενώ η 

αύξηση της οδηγεί σε μείωση της απόκρισης, η οποία τελικά φτάνει σε ένα πλατό. 

Ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να έχει η τιμή της Fexc (0.3 mJ/cm2), κατά την οποία η καμπύλη απόκρισης 

εισέρχεται σε περιοχή που εμφανίζει πλατό (Εικόνα 3.25). Η τιμή αυτή, σύμφωνα με προηγούμενη εργασία 

σχετίζεται με την πυκνότητα ενέργεια διέγερσης που απαιτείται, ώστε η συγκέντρωση των διεγερμένων 

φορέων στα νανοσωματίδια ZnO να προσεγγίζει τη πυκνότητα Mott, [9].  

Στο διάγραμμα της Εικόνας 3.26, παρουσιάζεται η εξάρτηση της έντασης φθορισμού (Ι) σε σχέση με το χρόνο 

κατόπιν άντλησης του υβριδίου PEGMA/ZnO κατά την έκθεση σε περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα-κενού για 

διαφορετικές τιμές πυκνότητας ενέργειας διέγερσης (Fexc). 

Από τις καμπύλες της Εικόνας 3.26, προκύπτει ότι ανεξάρτητα από την πυκνότητα ενέργειας, η απομάκρυνση 

του οξυγόνου οδηγεί άμεσα σε σημαντική αύξηση της έντασης PL του PEGMA/ZnO. Ωστόσο, αναφορικά για 

τα χαρακτηριστικά του % ΔΙ(t), οι καμπύλες διαφοροποιούνται τόσο στο πλάτος όσο και στο χρονικό προφίλ, 

ανάλογα με την πυκνότητα διέγερσης. Σε χαμηλές Fexc (0.03 mJ/cm2) η εκπομπή ενισχύεται αισθητά σε 

σύγκριση με υψηλές Fexc (1.0 mJ/cm2), όμως αυτό συμβαίνει εις βάρος του χρόνου που απαιτείται για να 

φτάσει το σύστημα σε ισορροπία. Δηλαδή, σε χαμηλές Fexc ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει σε 

ισορροπία είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με τις υψηλές Fexc όπου ο αισθητήρας φτάνει γρήγορα 

στον κορεσμό (Εικόνα 3.26). 
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Εικόνα 3.26: Κανονικοποιημένη ένταση φωταύγειας Ι0/Ι συναρτήσει του χρόνου, κατά την έκθεση δείγματος PEGMA/ZnO σε κύκλο 

ατμοσφαιρικού αέρα- κενού για διάφορες Fexc (λexc=248 nm). 

Στο διάγραμμα της Εικόνας 3.27 παρουσιάζεται η εξάρτηση της απόκρισης (% ΔΙ) από την πυκνότητα 

διέγερσης για τα υβρίδια PEGMA/ZnO. Η μορφή του διαγράμματος είναι όμοια με αυτήν που προκύπτει από 

τα νανοσωματίδια ZnO, με την απόκριση να εισάγεται στην περιοχή ελάχιστων τιμών για πυκνότητα ενέργεια 

διέγερσης περίπου 0.3 mJ/cm2.  

 

 

Εικόνα 3.27: Σχετική (κατοστιαία) μεταβολή του ολοκληρώματος τηςέντασης εκπομπής φωταύγειας (% ΔΙ) συνάρτησει της πυκνότητας 

ενέργειας διέγερσης (Fexc),  κατά την έκθεση υβριδίων PEGMA/ZnO σε κύκλους ατμοσφαιρικού αέρα-κενού (λexc= 248 nm). 

Παρόμοια ισχύουν για το υβρίδιο PDMS/ZnO (Εικόνα 3.28, 3.29). 
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Εικόνα 3.28: Κανονικοποιημένη ένταση φωταύγειας Ι0/Ι συναρτήσει του χρόνου, κατά την έκθεση δείγματος  PDMS/ZnO σε κύκλο 

ατμοσφαιρικού αέρα- κενού για διάφορες Fexc (λexc=248 nm). 

 

Εικόνα 3.29: Σχετική (εκατοστιαία) μεταβολή του ολοκληρώματος της έντασης εκπομπής φωταύγειας (% ΔΙ) συνάρτηση της 

πυκνότητας ενέργειας διέγερσης (Fexc), κατά την έκθεση υβριδίων PDMS/ZnO σε κύκλους ατμοσφαιρικού αέρας-κενού (λexc= 248 nm). 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα για τα νανοσωματίδια ZnO καθώς και τα υβρίδια PEGMA/ZnO και 

PDMS/ZnO, επιβεβαιώθηκε το αποτέλεσμα προηγούμενης μελέτης [9] ότι η απόκριση του αισθητήρα είναι 

υψηλότερη όταν χρησιμοποιούνται χαμηλές τιμές πυκνότητας ενέργειας. Γι’ αυτό το λόγο η  

Fexc= 0.03 mJ/cm2 επιλέχτηκε ως η τιμή πυκνότητας διέγερσης που θα χρησιμοποιηθεί για τα πειράματα 

ανίχνευσης οξυγόνου και όζoντος, τα οποίαπαρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια 4 και 5 αντίστοιχα. 
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3.4 Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό, επιστρώσεις από εμπορικώς διαθέσιμα νανοσωματίδια και νανοϋβρίδια ZnO 

εξετάστηκαν ως προς την μορφολογία τους μέσω της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (SEM) και ως προς 

της κρυσταλλική τους δομή μέσω της μεθόδου περίθλασης ακτινών - Χ (XRD). 

Οι οπτικές ιδιότητες των ZnO NPs και των υβριδίων ZnO εξετάστηκαν μέσω φασματοσκοπίας φωταύγειας, σε 

θερμοκρασία δωματίου. Παρατηρήθηκε εκπομπή στο υπεριώδες, η οποία χαρακτηρίστηκε συναρτήσει της 

πυκνότητας ενέργειας διέγερσης. Το μέγιστο της εκπομπής, εξαρτώμενο από την πυκνότητα ενέργειας 

διέγερσης, εμφανίζεται σε μήκος κύματος από 382 έως 385 nm περίπου. Από τις μετρήσεις καταγραφής της 

φωταύγειας κατά την εναλλαγή περιβάλλοντος χαμηλού κενού και οξυγόνου σε ατμοσφαιρική πίεση, 

προέκυψε ότι τα καθαρά νανοσωματίδια ZnO και τα υβρίδια PEGMA/ZnO και PDMS/ZnO έχουν υψηλή 

απόκρισης (50% περίπου) ενώ τα υβρίδια PVA/ZnO και PMMA/ZnO εξαιρετικά χαμηλή (15% περίπου). 

Επίσης, η εφαρμογή χαμηλής πυκνότητας ενέργειας διέγερσης ευνοεί την απόκριση των υλικών. 
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Κεφαλαίο 4 

Ανίχνευση οξυγόνου από νανοσωματίδια ZnO και 

υβρίδια ZnO-πολυμερούς 
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Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα που αναφέρονται στην ανίχνευση 

οξυγόνου από νανοσωματίδια ZnO αλλά και τα νανοϋβρίδια PEGMA/ZnO, PDMS/ZnO. Η ικανότητα 

ανίχνευσης οξυγόνου διερευνήθηκε με τη συστηματική μελέτη της εκπομπής φωταύγειας, σε θερμοκρασία 

δωματίου, των οπτικά αντλούμενων ZnO NPs και νανοϋβριδίων ZnO, ύστερα από έκθεση σε κύκλους 

χαμηλού κενού και ατμόσφαιρας οξυγόνου σε διαφορετικές πιέσεις. Μέσω αυτής της μελέτης 

αξιολογήθηκαν οι ιδιότητες αίσθησης των υλικών, όπως η επαναληψιμότητα, η σταθερότητα λειτουργίας, η 

απόκριση και η ευαισθησία, αλλά και η επίδραση του πολυμερούς στην απόκριση των αισθητήρων. 

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται εντός οπτικού θαλάμου που επιτρέπει την εισαγωγή και απομάκρυνση 

αερίων και τα δείγματα τοποθετούνται σε απόσταση 10 mm από το παράθυρο μέτρησης. Η συλλογή της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας φωταύγειας, πραγματοποιείται υπό γωνία 45o ως προς την κάθετη στην 

επιφάνεια του δείγματος, από σύστημα ανίχνευσης αποτελούμενο από φασματογράφο φράγματος 

περίθλασης και ανιχνευτή ΙCCD (intensified charge-coupled device). Για την ποσοτικοποίηση της εκπομπής 

φωταύγειας λαμβάνονται φάσματα (συλλογή δεδομένων από 50 παλμούς λέιζερ), σε σταθερές χρονικές 

περιόδους (10 s), από τα οποία υπολογίζεται το ολοκλήρωμα της έντασης εκπομπής I = ∫I(λ)dλ στο φασματικό 

εύρος 350 - 420 nm, που αντιστοιχεί στη φωταύγεια του ZnO. Η σχετική μεταβολή στην ένταση φθορισμού, 

% ΔI, ορίζεται ως απόκριση αισθητήρα και υπολογίζεται από τη σχέση 

 %𝛥𝐼 =
|𝐼𝑜𝑥𝑦𝑔𝑒𝑛−𝐼𝑣𝑎𝑐|

𝐼𝑣𝑎𝑐
∗ 100, όπου Ivac και Ioxygen είναι αντίστοιχα τα ολοκληρώματα της έντασης φωταύγειας 

σε περιβάλλον χαμηλού κενού (απουσία οξυγόνου) και οξυγόνου αντίστοιχα. 

 

4.1  Νανοσωματίδια ZnO ως αισθητήρες στην ανίχνευση οξυγόνου 

Στην Εικόνα 4.1 δίνεται το φάσμα εκπομπής φθορισμού των καθαρών νανοσωματιδίων ZnO (ZnO NPs) σε 

περιβάλλον οξυγόνου σε θερμοκρασία δωματίου (διακεκομμένη κόκκινη γραμμή) και σε περιβάλλον 

χαμηλού κενού (συνεχής μαύρη γραμμή). Είναι φανερό ότι η εισαγωγή του οξυγόνου (200 mbar O2) στο 

θάλαμο μετρήσεων συνοδεύεται από μια αξιοσημείωτη μείωση της έντασης φθορισμού, χωρίς ταυτόχρονα 

να παρατηρείται κάποια μεταβολή στη μορφή της καμπύλης ή στη θέση του μεγίστου της. 
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Εικόνα 4.1: Φάσμα φωταύγειας δείγματος ZnO NPs σε θερμοκρασία δωματίου, κατά την έκθεση σε περιβάλλον 200 mbar οξυγόνου 

(διακεκομμένη κόκκινη γραμμή) και κενού (συνεχής μαύρη γραμμή) (λexc = 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2). 

Η χρονική εξέλιξη της εκπεμπόμενης φωταύγειας κατά την έκθεση των δειγμάτων σε κύκλους χαμηλού κενού 

(απουσία οξυγόνου) και ατμόσφαιρας καθαρού οξυγόνου παρουσιάζεται στα διαγράμματα της εικόνας 4.2. 

Τα δείγματα αρχικά υποβάλλονται σε προκαταρκτικό έλεγχο της ικανότητας του αισθητήρα να αποκρίνεται 

σε διαδοχικές μεταβολές της πίεσης οξυγόνου (20 ως 0.4 mbar). Από τα καταγεγραμμένα φάσματα και τους 

αντίστοιχους υπολογισμούς προκύπτει το διάγραμμα του ολοκληρώματος της έντασης φωταύγειας (Ι) σε 

συνάρτηση με το χρόνο (Εικ. 4.2). 

Στην Εικόνα 4.2, τα χρονικά διαστήματα έκθεσης στο οξυγόνο εμφανίζονται ως μπλε ζώνες ενώ τα 

διαστήματα έκθεσης στο κενό εμφανίζονται ως σκιασμένες γκρι ζώνες. Η παρατηρούμενη συμπεριφορά είναι 

τυπική και περιλαμβάνει τη μείωση της έντασης εκπομπής σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης του αισθητήρα σε 

ατμόσφαιρα οξυγόνου, ακολουθούμενη από την αναμενόμενη αύξηση κατά την απομάκρυνση του. 

  

Εικόνα 4.2: Κανονικοποιημένη ένταση φωταύγειας ως συνάρτηση του χρόνου, κατά την έκθεση δείγματος νανοσωματιδίων ZnO σε 

περιβάλλον κενού (γκρι περιοχές) και οξυγόνου σε διαφορετικές πιέσεις (μπλε περιοχές) (λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2). 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω πειραματικά δεδομένα, είναι σαφές ότι τα νανοσωματίδια ZnO 

επιτρέπουν την ανίχνευση οξυγόνου σε ευρύ φάσμα πιέσεων, 20 ως 0.4 mbar. Αξιοσημείωτη παρατήρηση 

αποτελεί η ανίχνευση πίεσης 0.4 mbar οξυγόνου στο περιβάλλον μέτρησης, σε θερμοκρασία δωματίου, το 

οποίο μπορεί να θεωρηθεί και ως όριο ανίχνευσης του αισθητήρα. 

Προκειμένου να εξεταστεί η επαναληψιμότητα και η σταθερότητα στη λειτουργία του αισθητήρα μελετήθηκε 

η δυναμική στην απόκριση των νανοσωματιδίων ZnO κατά την έκθεση σε διαφορετικές πιέσεις οξυγόνου 

(200, 100, 50, 10 και 5 mbar) για παρατεταμένη έκθεση που περιλαμβάνει τέσσερις (4) κύκλους. Από τα 

διαγράμματα της Εικόνας 4.3 είναι φανερό πως η μείωση της έντασης φωταύγειας Ι είναι ταχεία, διακριτή 

και επαναλήψιμη για κάθε έκθεση του υλικού στο περιβάλλον του οξυγόνου. 

 

 

 

Εικόνα 4.3: Κανονικοποιημένη ένταση φωταύγειας ως συνάρτηση του χρόνου, κατά την έκθεση του δείγματος νανοσωματιδίων ZnO 

σε κύκλους χαμηλού κενού (γκρι περιοχές) και οξυγόνου (μπλε περιοχές) σε πίεση 200 mbar, 100 mbar, 50 mbar, 10 mbar, 5 mbar 

(λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2). 
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Η έκθεση στο εναλλασσόμενο περιβάλλον οδηγεί σε αντίστοιχους κύκλους αύξησης-μείωσης της έντασης 

φωταύγειας, σηματοδοτώντας την έναρξη και λήξη κάθε έκθεσης στο οξυγόνο. Πιο συγκεκριμένα, για πίεση 

200 mbar O2, (Εικ. 4.3), το οξυγόνο ανιχνεύθηκε γρήγορα, με τη μεταβολή στην ένταση εκπομπής (απόκριση) 

να υπολογίζεται περίπου 50% ως προς την τιμή της στο περιβάλλον κενού. Από τα δεδομένα στην Εικόνα 4.3 

παρατηρείται επίσης πως το υλικό διατηρεί τις ιδιότητες αίσθησης μετά από 4 διαδοχικούς κύκλους κενού-

οξυγόνου. Ωστόσο, το εύρος των μεταβάσεων, δηλαδή η απόκριση στην ίδια πίεση οξυγόνου, σταδιακά 

μειώνεται για την περίπτωση έκθεσης σε ατμόσφαιρα οξυγόνου υψηλής πίεσης (200 mbar O2). Αυτό 

οφείλεται πιθανότατα στον κορεσμό των κέντρων/θέσεων προσρόφησης μορίων στην επιφάνεια των 

νανοσωματιδίων ZnO, τα οποία χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ανακάμψουν πλήρως όταν εκτίθενται 

εκ νέου σε κενό. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των διαθέσιμων κέντρων για προσρόφηση μορίων στους 

επόμενους κύκλους είναι μειωμένος, οδηγώντας τελικά στην ασθενέστερη μεταβολή της φωταύγειας.  

Αναφορικά με την απόκριση των σωματιδίων στην ανίχνευση οξυγόνου, παρατηρούμε ότι αύξηση της πίεσης 

οξυγόνου στο περιβάλλον μέτρησης, οδηγεί σε αύξηση στην ποσοστιαία σχετική ένταση (% ΔΙ). Από τα 

καταγεγραμμένα διαγράμματα στις Εικόνες 4.2 και 4.3, προκύπτει το διάγραμμα της Εικόνας 4.4 στο οποίο 

παρουσιάζεται η εκατοστιαία μεταβολή του ολοκληρώματος της έντασης εκπομπής (%ΔΙ) ως συνάρτηση της 

πίεσης οξυγόνου. 

 

Εικόνα 4.4: Σχετική (εκατοστιαία) μεταβολή του ολοκληρώματος της έντασης εκπομπής φωταύγειας (%ΔΙ), ως συνάρτηση της πίεσης 

οξυγόνου (mbar) για τα νανοσωματίδια ZnO. (λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2).  Ένθετο: Η συνεχής γραμμή είναι προσαρμογή στην 

ευθεία y = ax + b, όπου α= 11.44 ± 0.87 και b= -0.38 ± 0.64. 
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Από το διάγραμμα αυτό συμπεραίνουμε ότι στο εύρος χαμηλών πιέσεων που μελετήθηκαν η σχέση μεταξύ 

ποσοστιαίας μεταβολής έντασης και πίεσης οξυγόνου είναι γραμμική (Εικ. 4.4, ένθετο), ακολουθούμενη από 

τάση για κορεσμό σε υψηλότερες πιέσεις. Αυτή η συμπεριφορά είναι ενδεικτική της προσρόφησης τύπου 

Langmuir. Η κλίση του γραμμικού τμήματος της καμπύλης προσρόφησης (Εικ. 4.4, ένθετο) είναι της τάξεως 

του 10% υποδεικνύοντας υψηλή ευαισθησία ανίχνευσης ΔΙ. Παρόμοια εξάρτηση της ευαισθησίας από τη 

συγκέντρωση έχει παρατηρηθεί σε προηγούμενες εργασίες, οι οποίες μελετούν τις μεταβολές έντασης 

φωταύγειας για διαφορετικές πιέσεις οξυγόνου [1]. 

Η δυναμική απόδοση του αισθητήρα σε έναν μεμονωμένο κύκλο σχετίζεται άμεσα με την ταχύτητα του 

αισθητήρα στην ανίχνευση του οξυγόνου αλλά και πόσο γρήγορα ανακτάται η αρχική κατάσταση του 

αισθητήρα όταν εκτεθεί εκ νέου στο κενό. Ποσοτικά, τα χαρακτηριστικά απόκρισης και ανάκτησης είναι οι 

κρίσιμες παράμετροι της δυναμικής απόδοσης ενός αισθητήρα, καθώς προβάλλουν την ταχύτητα ανίχνευσης 

του αερίου, τη μέτρηση της συγκέντρωσης του και την ταχύτητα αποκατάστασης του συστήματος. Ο χρόνος 

απόκρισης (tr) είναι ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει η ένταση φθορισμού στο 90% της τιμής 

ισορροπίας, μετά την εισαγωγή του οξυγόνου. Αντίστοιχα, ο χρόνος ανάκτησης (tf) είναι ο χρόνος που 

απαιτείται για να φτάσει η ένταση φθορισμού στο 10% της τελικής του τιμής κατά την απομάκρυνση του 

οξυγόνου. Στην Εικόνα 4.5 παρουσιάζεται ένας κύκλος λειτουργίας των ZnO NPs σε διαφορετικές πιέσεις 

οξυγόνου (200 έως 5 mbar). 

 

Εικόνα 4.5: Κανονικοποιημένη ένταση φωταύγειας ως συνάρτηση του χρόνου, κατά την έκθεση δείγματος ZnO NPs σε διαφορετικές 

πιέσεις οξυγόνου (λexc = 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2). Ως tr και tf, παριστάνονται οι χρόνοι απόκρισης και αποκατάστασης, αντίστοιχα. 
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Από τις καμπύλες στην Εικόνα 4.5 παρατηρείται ότι σε όλες τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τα ZnO 

NPs εμφανίζουν μια απόκριση δύο φάσεων. Ενδεικτικά, για τον κύκλο έκθεσης στα 200 mbar O2, η πρώτη και 

γρήγορη φάση αποτελεί περίπου το ήμισυ της συνολικής απόκρισης του αισθητήρα και αντιστοιχεί σε χρόνο 

περίπου 30 s. Ακολουθείται από μια δεύτερη, πιο αργή φάση η οποία δείχνει την τάση κορεσμού του 

σήματος, σε χρόνο περίπου 70 s. Οι δύο φάσεις αυτές αποτελούν τον χρόνο απόκρισης του αισθητήρα, που 

είναι συνολικά περίπου 100 s. Αντίθετα, μόλις ο θάλαμος αρχίσει να εκκενώνεται, η εκπομπή φωταύγειας 

αυξάνει γρήγορα (100 s). Ακολουθείται από μια αργή περίοδο ανάκτησης, που αντιστοιχεί σε χρόνο περίπου 

20 s. O χρόνος ανάκτησης βρέθηκε επομένως να είναι περίπου 120 s. Στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται οι 

ενδεικτικοί χρόνοι tr και tf για όλες τις πιέσεις οξυγόνου. 

 

Πίνακας 4.1: Ενδεικτικοί χρόνοι απόκρισης (tr) και αποκατάστασης (tf) κατά την έκθεση δείγματος νανοσωματιδίων ZnO σε κύκλους 

κενού-οξυγόνου, για διαφορετικές τιμές πιέσεων οξυγόνου. 

Oxygen pressure (mbar) t
r
 (s) t

f
 (s) 

200 100 120 

100 90 100 

50 100 100 

10 110 90 

5 80 70 
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4.2  Υβρίδια ZnO-πολυμερούς ως αισθητήρες ανίχνευσης οξυγόνου 

PEGMA/ZnO  

Σε δεύτερο στάδιο, μελετήθηκε το υβριδικό υλικό PEGMA/ZnO ως αισθητήρας οξυγόνου. Στην Εικόνα 4.6 

δίνεται το φάσμα εκπομπής φθορισμού του PEGMA/ZnO σε περιβάλλον οξυγόνου σε θερμοκρασία δωματίου 

(διακεκομμένη κόκκινη γραμμή) και σε περιβάλλον κενού (συνεχής μαύρη γραμμή). Η εισαγωγή του 

οξυγόνου στο θάλαμο μέτρησης συνοδεύεται από μια ευδιάκριτη μείωση της έντασης εκπομπής φθορισμού, 

χωρίς ταυτόχρονα να παρατηρείται κάποια μεταβολή στη μορφή της καμπύλης ή στη θέση του μεγίστου της. 

 

Εικόνα 4.6: Φάσμα φωταύγειας σε θερμοκρασία δωματίου, κατά την έκθεση δείγματος PEGMA/ZnO σε περιβάλλον 200 mbar 

οξυγόνου (διακεκομμένη κόκκινη γραμμή) και κενού (συνεχής μαύρη γραμμή) ( λexc = 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2). 

 

Στην Εικόνα 4.7 παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη στην ένταση φωταύγειας Ι, του υβριδίου PEGMA/ZnO κατά 

την έκθεση του σε ατμόσφαιρα 200, 100, 50, 10 και 5 mbar οξυγόνου. Από τα διαγράμματα της Εικόνας 4.7 

είναι φανερό πως η μείωση της έντασης φωταύγειας Ι είναι ταχεία, διακριτή και επαναλήψιμη για κάθε 

έκθεση του υλικού στο περιβάλλον του οξυγόνου. Αντίθετα, η απομάκρυνση του οξυγόνου (εκκένωση) έχει 

ως συνέπεια την αύξηση της έντασης.  

Στα ακόλουθα διαγράμματα (Εικ. 4.7) παρουσιάζεται η δυναμική απόκριση των PEGMA/ZnO κατά την  

έκθεσης του αισθητήρα σε διαφορετικές πιέσεις οξυγόνου. Τα χρονικά διαστήματα έκθεσης στο οξυγόνο 

εμφανίζονται ως μπλε ζώνες ενώ τα διαστήματα έκθεσης στο κενό εμφανίζονται ως σκιασμένες γκρι ζώνες. 
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Εικόνα 4.7:  Κανονικοποιημένη ένταση φωταύγειας ως συνάρτηση του χρόνου κατά την έκθεση δείγματος PEGMA/ZnO σε κύκλους 

κενού (γκρι περιοχές) και οξυγόνου (μπλε περιοχές) σε διαφορετική πίεση (200 mbar, 100 mbar, 50 mbar, 10 mbar, 5 mbar) (λexc= 248 

nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2). 

Η έκθεση στο εναλλασσόμενο περιβάλλον οδηγεί σε αντίστοιχους κύκλους αύξησης-μείωσης της έντασης 

εκπομπής, σηματοδοτώντας την έναρξη και λήξη κάθε έκθεσης στο οξυγόνο. Πιο συγκεκριμένα, για πίεση 

200 mbar O2, το οξυγόνο ανιχνεύθηκε γρήγορα, με τη μεταβολή στην ένταση εκπομπής (απόκριση) να 

υπολογίζεται περίπου 40%, σε σχέση με την τιμή της στο κενό. Μετά την απομάκρυνση του οξυγόνου 
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παρατηρείται ταχεία ανάκαμψη του συστήματος. Από τα δεδομένα στην Εικόνα 4.7 παρατηρείται επίσης πως 

το υλικό διατηρεί τη δυνατότητα ανίχνευσης μετά από τέσσερις διαδοχικούς κύκλους κενού-οξυγόνου. 

Ωστόσο, το εύρος των μεταβάσεων, δηλαδή η απόκριση στην ίδια συγκέντρωση οξυγόνου, σταδιακά 

μειώνεται για την περίπτωση έκθεσης σε υψηλή ατμοσφαιρική πίεση οξυγόνου (200 mbar O2). Αυτό 

οφείλεται πιθανότατα στον κορεσμό των θέσεων προσρόφησης στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων ZnO, 

τα οποία χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ανακάμψουν πλήρως όταν εκτίθενται εκ νέου σε κενό. Κατά 

συνέπεια, μειώνεται ο διαθέσιμος αριθμός θέσεων προσρόφησης αερίου στους επόμενους κύκλους έκθεσης 

σε οξυγόνο, με αποτέλεσμα η μεταβολή φωταύγειας να εμφανίζει βαθμιαία ελάττωση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πειραματικά δεδομένα, τα νανοσωματίδια ZnO επιτρέπουν την ανίχνευση οξυγόνου 

σε ένα ευρύ φάσμα πιέσεων από 200 ως 5 mbar. Παρατηρείται ότι μείωση  της πίεσης οξυγόνου στο 

περιβάλλον μέτρησης, οδηγεί αντίστοιχα σε μείωση της ποσοστιαίας σχετικής έντασης (% ΔΙ). Αυτό το 

αποτέλεσμα φαίνεται συγκεντρωτικά στην Εικόνα 4.8. 

 

Εικόνα 4.8: Σχετική (εκατοστιαία) μεταβολή του ολοκληρώματος της έντασης φωταύγειας (%ΔΙ), ως συνάρτηση της πίεσης οξυγόνου 

(mbar) για το υβρίδιο PEGMA/ZnO (λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2).   
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Όπως και στα δείγματα ZnO NPs, έτσι και στο PEGMA/ZnO είναι σημαντικό να διερευνηθεί η δυναμική 

απόδοσης του αισθητήρα μέσω του χρόνου απόκρισης (tr) και του χρόνου ανάκτησης (tf). Στην Εικόνα 4.9 

παρουσιάζεται ένας κύκλος έκθεσης του υβριδίου PEGMA/ZnO σε κενό-οξυγόνο (200 ως 5 mbar)-κενό, ενώ 

οι ενδεικτικές τιμές των χρόνων tr και tf για το σύστημα PEGMA/ZnO παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2. 

 

Εικόνα 4.9: Κανονικοποιημένη ένταση φωταύγειας ως συνάρτηση του χρόνου, κατά την έκθεση δείγματος PEGMA/ZnO σε 

διαφορετικές πιέσεις οξυγόνου (λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2). Ως tr και tf, παριστάνονται οι χρόνοι απόκρισης και 

αποκατάστασης, αντίστοιχα. 

Πίνακας 4.2: Ενδεικτικοί χρόνοι απόκρισης (tr) και αποκατάστασης (tf) των υβριδίων PEGMA/ZnO σε διαφορετικές πιέσεις οξυγόνου. 

Oxygen pressure (mbar) t
r
 (s) t

f
 (s) 

200 110 110 

100 110 100 

50 80 60 

10 100 70 

5 120 40 
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PDMS/ZnO  

Τέλος, ως αισθητήρας οξυγόνου μελετήθηκε το υβρίδιο PDMS/ZnO. Στην Εικόνα 4.10 δίνεται το φάσμα 

εκπομπής φθορισμού του PDMS/ZnO σε περιβάλλον οξυγόνου (διακεκομμένη κόκκινη γραμμή) και σε κενό 

(συνεχής μαύρη γραμμή) σε θερμοκρασία δωματίου. Η εισαγωγή οξυγόνου στο θάλαμο πειραμάτων 

συνοδεύεται από μια ευδιάκριτη μείωση της έντασης φθορισμού, χωρίς ταυτόχρονα να παρατηρείται κάποια 

μεταβολή στη μορφή της καμπύλης ή στη θέση του μεγίστου της. 

 

Εικόνα 4.10: Φάσμα εκπομπής φωταύγειας σε θερμοκρασία δωματίου, κατά την έκθεση δείγματος PDMS/ZnO σε περιβάλλον 200 

mbar οξυγόνου (διακεκομμένη κόκκινη γραμμή) και κενού (συνεχής μαύρη γραμμή) ( λexc = 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2). 

Στην Εικόνα 4.11 παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη στην ένταση φωταύγειας Ι, των PDMS/ZnO κατά την 

έκθεση σε ατμόσφαιρα 200, 100, 50, 10 και 5 mbar οξυγόνου. Από τα διαγράμματα της Εικόνας 4.11, όπως 

και στους προηγούμενους δύο αισθητήρες είναι φανερό πως η μείωση της έντασης φωταύγειας Ι είναι 

ταχεία, διακριτή και επαναλήψιμη για κάθε έκθεση του υλικού στο περιβάλλον οξυγόνου. Αντίθετα, η 

απομάκρυνση του οξυγόνου (εκκένωση) έχει ως συνέπεια την αύξηση της έντασης.  

Στα ακόλουθα διαγράμματα (Εικ. 4.11) παρουσιάζεται η δυναμική απόκριση των PDMS/ZnO μέσω έκθεσης 

του αισθητήρα σε διαφορετικές πιέσεις οξυγόνου. Τα χρονικά διαστήματα έκθεσης στο οξυγόνο 

εμφανίζονται ως μπλε ζώνες ενώ τα διαστήματα έκθεσης στο κενό εμφανίζονται ως σκιασμένες γκρι ζώνες.  
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Εικόνα 4.11: Κανονικοποιημένη ένταση φωταύγειας ως συνάρτηση του χρόνου κατά την έκθεση του δείγματος PDMS/ZnO σε κύκλους 

κενού (γκρι περιοχές) και οξυγόνου (μπλε περιοχές) σε διαφορετική πίεση (200 mbar, 100 mbar, 50 mbar, 10 mbar, 5 mbar) (λexc = 248 

nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2). 

Η έκθεση στο εναλλασσόμενο περιβάλλον οδηγεί σε αντίστοιχους κύκλους αύξησης-μείωσης της έντασης 

εκπομπής, σηματοδοτώντας στην έναρξη και λήξη κάθε έκθεσης στο οξυγόνο. Πιο συγκεκριμένα, για πίεση 
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200 mbar O2, το οξυγόνο ανιχνεύθηκε γρήγορα, με τη μεταβολή στην ένταση εκπομπής (απόκριση) να 

υπολογίζεται περίπου 30%, σε σχέση με την τιμή της στο περιβάλλον κενού. Μετά την απομάκρυνση του 

οξυγόνου παρατηρείται μια γρήγορη ανάκαμψη του συστήματος. Στην Εικόνα 4.11 παρατηρείται επίσης  πως 

το υλικό διατηρεί τις ιδιότητες του ως αισθητήρας μετά από 4 διαδοχικούς κύκλους κενού-οξυγόνου. Ωστόσο, 

το εύρος των μεταβάσεων, δηλαδή η απόκριση στην ίδια συγκέντρωση οξυγόνου, σταδιακά μειώνεται για 

την περίπτωση έκθεσης σε ατμόσφαιρα οξυγόνου υψηλής συγκέντρωσης (200 mbar O2). Αυτό οφείλεται 

πιθανότατα στον κορεσμό των θέσεων προσρόφησης στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων ZnO, τα οποία 

χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ανακάμψουν πλήρως όταν εκτίθενται εκ νέου σε κενό (ασθενής 

αύξηση PL). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πειραματικά δεδομένα, καθίσταται σαφές ότι η ανίχνευση οξυγόνου από 

νανοσωματίδια ZnO είναι εφικτή  σε ένα ευρύ φάσμα πιέσεων (200 ως 5 mbar). Παρατηρείται ωστόσο ότι 

όταν μειώνεται η πίεση οξυγόνου στο περιβάλλον μέτρησης, μειώνεται αντίστοιχα και η ποσοστιαία σχετική 

μεταβολή έντασης (% ΔΙ). Αυτό το αποτέλεσμα φαίνεται συγκεντρωτικά στην Εικόνα 4.12. 

 

Εικόνα 4.12: Σχετική (εκατοστιαία) μεταβολή του ολοκληρώματος της έντασης φωταύγειας (%ΔΙ), ως συνάρτηση της πίεσης 

οξυγόνου (mbar) για το υβρίδιο PDMS/ZnO (λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2).   

Τέλος, είναι σημαντικό να διερευνηθεί η δυναμική απόδοσης του αισθητήρα PDMS/ZnO μέσω του χρόνου 

απόκρισης (tr) και του χρόνου ανάκτησης (tf), όπως στα ZnO NPs και PEGMA/ZnO. Στην Εικόνα 4.13 

παρουσιάζεται ένας κύκλος λειτουργίας του συστήματος PDMS/ZnO σε διαφορετικές πιέσεις οξυγόνου (200 

έως 5 mbar) ενώ οι ενδεικτικοί χρόνοι tr και tf παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3. 
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Εικόνα 4.13: Κανονικοποιημένη ένταση φωταύγειας ως συνάρτηση του χρόνου, κατά την έκθεση δείγματος PDMS/ZnO σε 

διαφορετικές πιέσεις οξυγόνου (λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2). Ως tr και tf, παριστάνονται οι χρόνοι απόκρισης και 

αποκατάστασης, αντίστοιχα.  

 

Πίνακας 4.3: Ενδεικτικοί χρόνοι απόκρισης (tr) και αποκατάστασης (tf) των υβριδίων PDMS/ZnO για διαφορετικές πιέσεις οξυγόνου. 

Oxygen pressure (mbar) t
r
 (s) t

f
 (s) 

200 130 100 

100 120 90 

50 110 100 

10 60 50 

5 80 70 

 

 

4.3  Σύγκριση αποτελεσμάτων ανίχνευσης οξυγόνου 

Στις ενότητες  του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάστηκαν οι πειραματικές μετρήσεις της φωταύγειας και των 

μεταβολών αυτής για οπτικώςαντλούμενα νανοσωματίδια ZnO s, καθώς και υβρίδια PEGMA/ZnO και 

PDMS/ZnO με στόχο την αξιολόγηση τους ως αισθητήρες οξυγόνου με δυνατότητα λειτουργίας σε 

θερμοκρασία δωματίου. Για την εύρεση του αισθητήρα με τις βέλτιστες δυνατότητες ανίχνευσης οξυγόνου, 

οι τρεις αισθητήρες συγκρίθηκαν ως προς την ποσοστιαία μεταβολή της έντασης (απόκριση) σε ίδιες πιέσεις 

οξυγόνου και την δυναμική απόδοση τους (tr , tf).  
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Για την σύγκριση των υλικών στην ανίχνευση οξυγόνου, παριστάνονται στο ίδιο διάγραμμα η μεταβολή της 

φωταύγειας αυτών συναρτήσει του χρόνου για ένα κύκλο έκθεσης σε περιβάλλον κενού-οξυγόνου-κενού για 

διαφορετικές τιμές πίεσης οξυγόνου και συγκεκριμένα 200, 100, 50, 10 και 5 mbar. Οι εν λόγω κύκλοι 

παρουσιάζονται στα ακόλουθα διαγράμματα της Εικόνας 4.14. 

 

 

 

Εικόνα 4.14: Κανονικοποιημένη ένταση φωταύγειας δείγματος ZnO NPs (μπλε γραμμή), PEGMA/ZnO (κόκκινη γραμμή) και PDMS/ZnO 

(μαύρη γραμμή) κατά την έκθεση σε κύκλο κενό-οξυγόνο-κενό για διαφορετικές πιέσεις οξυγόνου (200 mbar, 100 mbar, 50 mbar, 10 

mbar και 5 mbar) (λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2). 
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Τα διαγράμματα της Εικόνας 4.14 υποδεικνύουν όμοια δυναμική για τα δείγματα μελέτης, καθώς η ένταση 

φωταύγειας παρουσιάζει, σε όλες τις περιπτώσεις, αρχικώς μια ταχεία και εν συνεχεία μια πιο αργή φάση 

μεταβολής. 

Για τη σύγκριση της απόκρισης των αισθητήρων παρουσιάζεται το συγκεντρωτικό διάγραμμα (Εικ. 4.15), 

καθώς και ο συγκεντρωτικός πίνακας των τιμών απόκρισης των νανοσωματιδίων ZnO και των υβριδίων ZnO-

πολυμερούς σε διαφορετικές πιέσεις οξυγόνου. 

 

Πίνακας 4.4: Συγκεντρωτικός πίνακας σχετικής (εκατοστιαίας) μεταβολής ολοκληρώματος έντασης φωταύγειας για τα δείγματα 

μελέτης (νανοσωματίδια ZnO και υβρίδια ZnO) στην ανίχνευση οξυγόνου, σε θερμοκρασία δωματίου. 

Oxygen pressure 

(mbar) 
ZnO NPs PEGMA / ZnO PDMS / ZnO 

 % ΔΙ s (±) % ΔΙ s (±) % ΔΙ s (±) 

200 52.2 0.9 40.1 1.2 32.1 1.8 

100 47.3 1.9 31.5 2.1 28.3 0.4 

50 39.6 1.1 27 2.5 23 0.8 

10 28.9 1.1 17.7 0.8 13 0.9 

5 17.8 1.6 10.4 0.9 7.2 0.8 

 

 

Εικόνα 4.15: Σχετική (εκατοστιαία) μεταβολή του ολοκληρώματος της έντασης εκπομπής φωταύγειας (%ΔΙ) συνάρτηειη της πίεσης 

οξυγόνου (mbar) για τα νανοσωματίδια ZnO και τα υβρίδια PEGMA/ZnO, PDMS/ZnO (λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2).  
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Αναφορικά με την απόκριση των αισθητήρων τόσο από τα διαγράμματα της εικόνας 4.15 όσο και από τις 

τιμές του Πίνακα 4.4 προκύπτει ότι τα καθαρά νανοσωματίδια ZnO παρουσιάζουν υψηλότερη απόκριση. Η 

συμπεριφορά αυτή εξηγείται με βάση την παρεμπόδιση που προκαλούν τα πολυμερή στην προσέγγιση και 

προσρόφηση του αερίου στην επιφάνεια των ZnO NPs. Τα νανοσωματίδια ZnO στα υβριδικά συστήματα 

PEGMA/ZnO και PDMS/ZnO έχουν μικρότερη επιφάνεια διαθέσιμη για προσρόφηση O2. Στην 

πραγματικότητα, όταν τα ZnO NPs είναι διεσπαρμένα στο διασταυρωμένο δίκτυο των πολυμερών, είναι 

κατανοητό ότι μόνο οι επιφάνειες των ZnO που δεν έρχονται σε επαφή με το πολυμερές θα προσροφήσουν 

μόρια Ο2 διαχεόμενα μέσω των αλυσίδων των ελαστικών πολυμερών [10]. 

Μεταξύ των δύο υβριδικών συστημάτων, παρατηρείται πως το PEGMA/ZnO παρουσιάζει μεγαλύτερη 

ποσοστιαία μεταβολή φωταύγειας από το PDMS/ZnO, ενώ οι χαρακτηριστικοί χρόνοι της δυναμικής των 

αισθητήρων (tr, tf) δεν παρουσιάζουν εξάρτηση από το υλικό. 

 

4.4  Μηχανισμός αίσθησης οξυγόνου μέσω εκπομπής φωταύγειας 

Ο μηχανισμός ανίχνευσης αερίων από αισθητήρες μεταλλικών οξειδίων έχει ήδη προταθεί σε προηγούμενες 

έρευνες και χρησιμεύει για την κατανόηση του μηχανισμού αίσθησης οξυγόνου από το οξείδιο του 

ψευδαργύρου [2][7][8].  

Το ZnO, ως ημιαγωγός τύπου n, σε θερμοκρασία δωματίου, διαθέτει ελεύθερα ηλεκτρόνια στην ζώνη 

αγωγιμότητας [4][12]. Όταν το εκτίθεται σε ατμοσφαιρικό αέρα, το οξυγόνο προσροφάται στην επιφάνεια 

του ημιαγωγού μέσω διεργασιών χημειορόφησης. Τα ηλεκτρόνια αυτά μεταφέρονται από την ζώνη 

αγωγιμότητας στο οξυγόνο και πλέον το κυρίαρχο ανιοντικό είδος στην επιφάνεια είναι τα 𝛰2
− (ads) (Εικόνα 

4.16). 

 

Εικόνα 4.16: Απεικόνιση προσρόφησης  οξυγόνου στην επιφάνεια του ZnO, πριν την ακτινοβόληση, σε θερμοκρασία δωματίου. 
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Τα μοριακά ιόντα  𝛰2
− σχηματίζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες αντιδράσεις: 

𝛰2 (𝑔) → 𝛰2 (𝑎𝑑𝑠) 

𝛰2 (𝑎𝑑𝑠) + 𝑒− → 𝑂2
−(𝑎𝑑𝑠) 

Κατά την διέγερση του ημιαγωγού με υπεριώδη ακτινοβολία (248 nm, 5 eV), ηλεκτρόνια από τη ζώνη σθένους 

μεταβαίνουν στη ζώνη αγωγιμότητας, αφήνοντας πίσω τους μία οπή. Το ζεύγος ηλεκτρονίου – οπής (𝑒− −

ℎ+) ονομάζεται εξιτόνιο. Δεδομένου ότι η ενέργεια φωτονίου (5 eV) υπερβαίνει το ενεργειακό χάσμα του 

ZnO (3,36 eV), δημιουργείται μεγάλος αριθμός διεγερμένων φορέων [8][9]. 

(𝑍𝑛𝑂) + ℎ𝑣 (𝑈𝑉 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡) →  𝑒− +  ℎ+ 

Τα φωτο-ηλεκτρόνια επανασυνδέονμται με τις οπές και κατά την αποδιέγερση τους εκπέμπεται φθορισμός, 

που αντιστοιχεί στην μετάβαση από το κατώτατο επιπέδο της ζώνης αγωγιμότητας προς το ανώτατο επίπεδο 

της ζώνης σθένους (band to band).  

𝑒− + ℎ+ → ℎ𝑣′ (𝑈𝑉 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛,≈ 380 𝑛𝑚) 

Όπως αναφέρθηκε, το 𝛰2 (𝑔) στο περιβάλλον ανίχνευσης του ημιαγωγού, προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο 

από την ζώνη αγωγιμότητας του ZnO και προσροφάται στην επιφάνεια του με τη μορφή 𝑂2
− [4][12]. Το 

προσροφημένο 𝑂2
−, είναι δυνατό να επιστρέψει το ηλεκτρόνιο στον ημιαγωγό και το ίδιο να διαφύγει ξανά 

στο περιβάλλον (εκρόφηση) ως ουδέτερο οξυγόνο. Σε περιβάλλον οξυγόνου, ένα άλλο μόριο Ο2 θα έρθει να 

καλύψει την κενή θέση που αφήνει πίσω του το εκροφημένο οξυγόνο και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. 

Αποκαθίσταται έτσι η χημική ισορροπία της προσρόφησης O2 στην επιφάνεαι ZnO. 

ℎ+(ℎ𝑣) +  𝑂2
−(𝑎𝑑𝑠) → 𝑂2(𝑔) 

Όταν το περιβάλλον του αισθητήρα μεταβληθεί από παρουσία, σε απουσία οξυγόνου (χαμηλό κενό), 

μειώνεται σημαντικά το διαθέσιμο οξυγόνο και συνεπώς, η συνεχής εκρόφηση των ήδη προσροφημένων 

μορίων Ο2 έχει ως αποτέλεσμα περισσότερα ηλεκτρόνια να είναι διαθέσιμα για να συμμετέχουν στην 

ακτινοβολική διαδικασία. Άρα προκύπτει αυξημένος αριθμός ηλεκτρονίων που συμβάλλει στην αυξημένη 

ένταση φωταύγειας στο χαμηλό κενό σε σχέση με την καταγεγραφόμενη φωταύγεια σε περιβάλλον πλούσιο 

σε οξυγόνο (Εικ. 4.17). 
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Εικόνα 4.17: Απεικόνιση της διαδικασίας διέγερσης και αποδιέγερσης του ZnO. 

Ο μηχανισμός απεικονίζεται συγκεντρωτικά στην Εικόνα 4.18. 

 

Εικόνα 4.18: Μηχανισμός αίσθησης οξυγόνου για το ZnO μέσω εκπομπής φωταύγειας, σε θερμοκρασία δωματίου. 

 

Η χημειορόφηση του οξυγόνου στην επιφάνεια του ZnO δεν ευνοείται θερμοδυναμικά. Εστιάζοντας σε 

μοριακό επίπεδο, είναι δυνατό να προσδιοριστεί η ενέργεια που απαιτείται ώστε να πραγματοποιηθεί η 

μεταφορά του ηλεκτρονίου από την επιφάνεια του ZnO στο μοριακό οξυγόνο. Παρουσιάζονται τα κανονικά 

δυναμικά αναγωγής των ημιαντιδράσεων της αναγωγής του οξυγόνου και της οξείδωσης του ZnO, καθώς και 

η συνολική αντίδραση οξειδοαναγωγής.  

Ο2 + 𝑒− →  𝑂2
−,      𝐸0 = −0.16 𝑉 

 

(𝑍𝑛𝑂)+ +  𝑒− → 𝑍𝑛𝑂,     𝐸0 = −0.14 𝑉 
 

𝑂2 + 𝑍𝑛𝑂 →  (𝑍𝑛𝑂)+ + 𝑂2
−,  ΔΕ = −0.02𝑉 

 

ΔG = −𝑛𝐹ΔΕ = 1,9 𝑘J 𝑚𝑜𝑙−1 > 0,  δεν ευνοείται θερμοδυναμικά  
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Όπως φαίνεται, η συνολική αντίδραση δεν ευνοείται θερμοδυναμικά, καθώς η τιμή της μεταβολής της 

πρότυπης ελεύθερης ενέργειας της αντίδρασης είναι θετική. Αυτός ο ενεργειακός φραγμός μπορεί να 

υπερκεραστεί με προσφορά ενέργειας, μέσω οπτικής διέγερσης στην προκειμένη περίπτωση, η οποία 

δημιουργεί φωτοεπαγόμενη παραγωγή ηλεκτρονίων. 

Ε𝑝ℎ = 323.7 kJ 𝑚𝑜𝑙−1
 

Δ𝐺final = 1.9 − 323.7 = −321.8 kJ 𝑚𝑜𝑙−1 < 0, ευνοείται θερμοδυναμικά 

Αφού πλέον η χημειορόφηση ευνοείται θερμοδυναμικά, η μεταφορά ηλεκτρονίου θα πραγματοποιηθεί από 

την επιφάνεια του ZnO στο μοριακό οξυγόνο, και συγκεκριμένα στα  π*2p αντιδεσμικά μοριακά τροχιακά του 

(Εικ. 4.19).  

 

Εικόνα 4.19: Διάγραμμα μοριακών τροχιακών του μοριακού οξυγόνου (Ο2, αριστερά) και σουπεροξειδίου (Ο2
-, δεξιά). Τα μοριακά 

τροχιακά προκύπτουν από τα ατομικά τροχιακά δύο ατόμων οξυγόνου. Με μαύρο απεικονίζονται τα μοριακά τροχιακά του οξυγόνου. 

Με κόκκινο φαίνεται το ηλεκτρόνιο που προστίθεται από την επιφάνεια του ημιαγωγού στα π*2p αντιδεσμικά τροχιακά του, 

σχηματίζοντας το ανιοντικό είδος 𝑂2
− [11]. 

   

4.5  Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό, τα νανοσωματίδια ZnO και τα αντίστοιχα νανοϋβρίδια τους PEGMA/ZnO και PDMS/ZnO 

εξετάστηκαν ως προς την ικανότητα ανίχνευσης οξυγόνου. Πραγματοποιήθηκε συστηματική μελέτη της 

εκπομπής φωταύγειας των οπτικά αντλούμενων ZnO NPs και νανοϋβριδίων ZnO, κατά την έκθεσης τους σε 

διαφορετικές πιέσεις οξυγόνου, σε θερμοκρασία δωματίου. Μέσω αυτής της μελέτης αξιολογήθηκαν οι 

ιδιότητες αίσθησης των υλικών, όπως η επαναληψιμότητα, η σταθερότητα λειτουργίας, η απόκριση και η 

ευαισθησία. 
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Παρατηρήθηκε ότι τα υλικά μελέτης επιτρέπουν την ανίχνευση οξυγόνου σε ένα ευρύ φάσμα πιέσεων το 

οποίο κυμαίνεται από 200 ως 5 mbar. Αναφορικά με την απόκριση τα καθαρά νανοσωματίδια ZnO 

παρουσιάζουν τη υψηλότερη απόκριση, ενώ τα υβρίδια PDMS/ZnO την χαμηλότερη. Οι χαρακτηριστικοί 

χρόνοι της δυναμικής των αισθητήρων (tr, tf) δεν παρουσιάζουν εξάρτηση από το υλικό. 
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Κεφάλαιο 5 

Ανίχνευση όζοντος από νανοσωματίδια ZnO και 

υβρίδια ZnO-πολυμερούς 
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Στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκε η δυνατότητα των νανοσωματιδίων ZnO και των υβριδίων ZnO να 

λειτουργούν, ως οπτικοί αισθητήρες όζοντος, σε θερμοκρασία δωματίου.  

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε συστηματική μελέτη της εκπομπής φωταύγειας των υλικών μελέτης σε 

συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου, υπό έκθεση σε διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης όζοντος που 

κυμαίνεται από 50 έως 1600 ppb σε συνθετικό αέρα και αξιολογήθηκαν ιδιότητες αίσθησης, όπως η 

απόκριση, η επαναληψιμότητα λειτουργίας, και η ευαισθησία ανίχνευσης, καθώς και η επίδραση του 

πολυμερούς στην απόκριση των αισθητήρων.  

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται εντός οπτικού θαλάμου που επιτρέπει την εισαγωγή και απομάκρυνση 

αερίων και τα δείγματα τοποθετούνται σε απόσταση 10 mm από το παράθυρο μέτρησης. Η συλλογή της 

εκπεμπόμενη ακτινοβολίας φωταύγειας, πραγματοποιείται υπό γωνία 45o ως προς την κάθετη στην 

επιφάνεια του δείγματος, από σύστημα ανίχνευσης αποτελούμενο από φασματογράφο φράγματος 

περίθλασης και ανιχνευτή ΙCCD (Intensified Charge-Coupled Device). Η εκπομπή φωταύγειας καταγράφεται 

με την πάροδο του χρόνου εκθέτοντας το δείγμα σε διάφορους κύκλους, οι οποίοι εναλλάσσουν συνθήκες 

συνθετικού αέρα σε πίεση 1 atm (20% Ο2 / 80% Ν2) και όζοντος σε συνθετικό αέρα σε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις. Για την ποσοτικοποίηση της εκπομπής φωταύγειας λαμβάνονται φάσματα (συλλογή 

δεδομένων από 50 παλμούς λέιζερ), σε σταθερές χρονικές περιόδους (10 s), από τα οποία υπολογίζεται το 

ολοκλήρωμα της έντασης εκπομπής I = ∫I(λ)dλ στο φασματικό εύρος 350 - 480 nm, που αντιστοιχεί στη 

φωταύγεια χάσματος. Η σχετική μεταβολή στην ένταση φθορισμού, % ΔI, που ορίζεται ως απόκριση 

αισθητήρα, υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση %𝛥𝐼 =
|𝐼𝑜𝑧𝑜𝑛𝑒−𝐼𝑎𝑖𝑟|

𝐼𝑎𝑖𝑟
∗ 100, όπου Iair και Iozone είναι το 

ολοκλήρωμα της έντασης φωταύγειας σε περιβάλλον συνθετικού αέρα και όζοντος σε συνθετικό αέρα, 

αντίστοιχα. Η παραγωγή του μίγματος όζοντος/συνθετικός αέρας πραγματοποιείται σε οζονοποιητή 

(Ozonator Thermo Scientific, Model 49i), το οποίο εισάγεται στο θάλαμο μετρήσεων με ροή 5 L/min. Η πίεση 

στο θάλαμο είναι 1 atm. 

 

5.1 ZnO NPs ως αισθητήρας στην ανίχνευση όζοντος  

Στην Εικόνα 5.1 δίνεται το φάσμα εκπομπής φθορισμού των σωματιδίων ZnO σε περιβάλλον συνθετικού 

αέρα σε θερμοκρασία δωματίου (συνεχής μαύρη γραμμή) και σε περιβάλλον συνθετικού αέρα που περιέχει 

όζον (διακεκομένη κόκκινη γραμμή). Από τα προκαταρτικά αυτά πειράματα, διαπιστώθηκε ότι η έκθεση σε 

όζον συνοδεύεται από μια ευδιάκριτη μείωση της έντασης εκπομπής φωταύγειας, χωρίς ταυτόχρονα να 

παρατηρείται κάποια μεταβολή στη μορφή της καμπύλης ή στη θέση του μεγίστου της. 
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Εικόνα 5.1: Φάσμα φωταύγειας σε θερμοκρασία δωματίου, κατά την έκθεση δείγματος ZnO NPs σε περιβάλλον συνθετικού αέρα 

(συνεχής μαύρη γραμμή) και όζοντος σε συνθετικό αέρα συγκέντρωσης 1600 ppb (διακεκομμένη κόκκινη γραμμή) (λexc=248 nm και 

Fexc=0,03 mJ/cm2).  

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα νανοσωματίδια ZnO διαθέτουν ιδιότητες αίσθησης, η εκπεμπόμενη 

φωταύγεια εξετάστηκε σε σχέση με το χρόνο, για μια σειρά από διαδοχικούς κύκλους έκθεσης σε περιβάλλον 

συνθετικού αέρα και όζοντος σε συνθετικό αέρα. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία που περιεγράφηκε 

αναλυτικά στο κεφάλαιο 4  προκύπτουν  τα διαγράμματα της εικόνας 5.2. Σε αυτά απεικονίζεται η μεταβολή 

της έντασης φωταύγειας των ZnO NPs σε σχέση με το χρόνο για τρεις διαδοχικούς κύκλους έκθεσης. Τα 

χρονικά διαστήματα έκθεσης στον συνθετικό αέρα εμφανίζονται ως γκρι ζώνες ενώ τα διαστήματα έκθεσης 

στο όζον εμφανίζονται ως πράσινες ζώνες.  

Από το διάγραμμα της Εικόνα 5.2 παρατηρείται μείωση στην ένταση της εκπεμπόμενης φωταύγειας, όταν 

στο περιβάλλον μετρήσεων υπάρχει όζον. Η μείωση αυτή είναι ταχεία, διακριτή και επαναλήψιμη για κάθε 

έκθεση του υλικού στο όζον. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο διάγραμμα της εικόνας, για συγκέντρωση 1600 

ppb O3, το όζον ανιχνεύθηκε γρήγορα, με τη σχετική ένταση φωταύγειας να μειώνεται περίπου στο 26% της 

τιμής που αντιστοιχεί στο συνθετικό αέρα. Μετά την απομάκρυνση του όζοντος παρατηρείται ανάκαμψη του 

συστήματος, με αργό ρυθμό ανάκτησης, υποδεικνύοντας την αντιστρέψιμη απόκριση του υλικού. 

Διαπιστώνεται επίσης ότι τα σωματίδια ZnO επιτρέπουν την ανίχνευση εκτεταμένου φάσματος 

συγκεντρώσεων όζοντος, το οποίο κυμαίνεται από 1600 ως 50 ppb. Eίναι εμφανές ότι το δείγμα παρουσιάζει 

απόκριση (%ΔΙ) περίπου 15% κατά την έκθεση σε περιβάλλον με όζον σε συγκέντρωση 50 ppb, 

υποδεικνύοντας ότι το υλικό προσεγγίζει όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD) μικρότερο από 50 ppb. 
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Εικόνα 5.2: Κανονικοποιημένη ένταση φωταύγειας ως συνάρτηση του χρόνου, κατά την έκθεση δείγματος νανοσωματιδίων ZnO σε 

κύκλους συνθετικού αέρα (γκρι περιοχές) και όζοντος σε συνθετικό αέρα (πράσινες περιοχές) συγκέντρωσης  

1600 ppb, 770 ppb, 300 ppb, 110 ppb, 50 ppb (λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2). 
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Από τα καταγεγραμμένα φάσματα φθορισμού των δειγμάτων ZnO NPs παρουσία όζοντος και τους 

υπολογισμούς της εκατοστιαίας μεταβολής του ολοκληρώματος της έντασης εκπομπής (%ΔΙ), ως συνάρτηση 

της συγκέντρωσης όζοντος, προκύπτει το διάγραμμα 3.   

Από το διάγραμμα αυτό (Εικ. 5.3) προκύπτει ότι η απόκριση (%ΔΙ) αυξάνεται με την συγκέντρωση όζοντος, 

ενώ σε υψηλές τιμές συγκέντρωσης (> 800 ppb) παρατηρείται τάση κορεσμού, πιθανότητα λόγω κορεσμού 

των διαθέσιμων κέντρων προσρόφησης μορίων όζοντος στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων ZnO. 

 

Εικόνα 5.3: Σχετική (εκατοστιαία) μεταβολή του ολοκληρώματος της έντασης εκπομπής φωταύγειας (% ΔΙ) ως συνάρτηση της 

συγκέντρωσης όζοντος (ppb) για τα νανοσωματίδια ZnO (λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2).   

 

Τα χαρακτηριστικά απόκρισης και ανάκτησης είναι κρίσιμες παράμετροι της δυναμικής απόδοσης ενός 

αισθητήρα, καθώς τα μεγέθη αυτά εκφράζουν την ταχύτητα ανίχνευσης του αερίου, την μέτρηση της 

συγκέντρωσης του και την ταχύτητα αποκατάστασης του συστήματος. Ο χρόνος απόκρισης (tr) είναι ο χρόνος 

που απαιτείται για να φτάσει η ένταση φωταύγειας στο 90% της τιμής ισορροπίας, μετά την εισαγωγή του 

όζοντος. Αντίστοιχα, ο χρόνος ανάκτησης (tf) είναι το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, ώστε η ένταση 

φωταύγειας να αποκτήσει το 10% της τιμής που αντιστοιχεί στην εκ νέου έκθεση στον συνθετικό αέρα.  
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Εικόνα 5.4: Κανονικοποιημένη ένταση φωταύγειας ως συνάρτηση του χρόνου, κατά την έκθεση δείγματος νανοσωματιδίων ZnO σε 

διαφορετικές συγκεντρώσεις όζοντος (λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2). Ως tr και tf, παριστάνονται οι χρόνοι απόκρισης και 

αποκατάστασης, αντίστοιχα.  

Από τις καμπύλες της Εικόνα 5.4 παρατηρείται ότι σε όλες τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τα 

νανοσωματίδια ZnO εμφανίζουν μια απόκριση τριών φάσεων. Ενδεικτικά, για τον κύκλο έκθεσης στα 1600 

ppb O3, η πρώτη και γρήγορη φάση αποτελεί περίπου το ήμισυ της συνολικής απόκρισης του αισθητήρα σε 

χρόνο περίπου 25 s. Ακολουθείται από μια δεύτερη, πιο αργή φάση η οποία δείχνει την τάση για κορεσμού 

του σήματος, που αντιστοιχεί σε χρόνο περίπου 45 s. Οι δύο φάσεις αυτές αποτελούν τον χρόνο απόκρισης 

του αισθητήρα, που είναι συνολικά περίπου 70 s. Επίσης, παρατηρείται και μία τρίτη φάση (120 έως 380 s), 

όπου η ένταση φωταύγειας σταθεροποιείται. Αντίθετα, όταν απομακρύνεται το όζον, η εκπομπή PL 

αυξάνεται με αργό ρυθμό (100 s). O χρόνος ανάκτησης βρέθηκε επομένως να είναι περίπου 120 sec. Στον 

Πίνακα 5.1 παρουσιάζονται οι ενδεικτικοί χρόνοι tr και tf για όλες τις συγκεντρώσεις όζοντος. 

 

Πίνακας 5.1: Ενδεικτικοί χρόνοι απόκρισης (tr) και αποκατάστασης (tf) κατά την έκθεση δείγματος νανοσωματιδίων ZnO σε κύκλους 

συνθετικού αέρα-όζοντος σε συνθετικό άερα-συνθετικός αέρας, για διαφορετικές τιμές συγκεντρώσεων όζοντος. 

 

Ozone 
concentration (ppb) 

t
r
 (s) t

f
 (s) 

1600 70 120 

770 60 100 

300 70 100 

110 70 80 

50 80 75 
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5.2 Υβρίδια ZnO-πολυμερούς ως αισθητήρες ανίχνευσης όζοντος 

PEGMA/ZnO  

Το φάσμα εκπομπής φωταύγειας που καταγράφεται κατά τη διέγερση του υβριδίου PEGMA/ZnO στον 

συνθετικό αέρα παρουσιάζεται στην εικόνα 5.5 με συνεχή μαύρη γραμμή . Η έντονη εκπομπή του ZnO στο 

υπεριώδες (380 nm) είναι το κυρίαρχο στοιχείο των φασμάτων. Διαπιστώθηκε, όπως και στην περίπτωση των 

σωματιδίων ZnO ότι η έκθεση σε συνθετικό αέρα που περιέχει όζον, ακολουθείται από μείωση στην έντασης 

της εκπομπής (διακεκομένη κόκκινη γραμμή), ως προς την τιμή της στον συνθετικό αέρα.  

 

Εικόνα 5.5: Φάσμα φωταύγειας σε θερμοκρασία δωματίου, κατά την έκθεση  δείγματος PEGMA/ZnO σε περιβάλλον συνθετικού αέρα 

(συνεχής μαύρη γραμμή) και όζοντος σε συνθετικό αέρα συγκέντρωσης 1600 ppb (διακεκομμένη κόκκινη γραμμή) (λexc=248 nm και 

Fexc=0,03 mJ/cm2).  

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία που περιγράφεται για τα νανοσωματίδια ZnO, εξετάστηκε η μεταβολή της 

έντασης εκπομπής φωταύγειας σε σχέση με το χρόνο, κατά τη διαδοχική έκθεση σε περιβάλλον συνθετικού 

αέρα και συνθετικού αέρα που περιέχει όζον, σε διάφορες συγκεντρώσεις. Στην Εικόνα 5.6 απεικονίζονται τα 

αντίστοιχα διαγράμματα. Οι περιοχές με  πράσινη σκίαση αντιστοιχούν στα χρονικά διαστήματα έκθεσης στο 

περιβάλλον που περιέχει όζον. 

Όμοια με την περίπτωση των καθαρών σωματιδίων ZnO, η παρουσία του όζοντος στο θάλαμο μετρήσεων 

γίνεται άμεσα ανιχνεύσιμη μέσω της μείωσης της έντασης της εκπεμπόμενης φωταύγειας. Η απομάκρυνση 

του, συνοδεύεται από ανάκαμψη της ένταησς εκπομπής.  Όπως αναμενόταν, το πλάτος των εν λόγω 

αυξομειώσεων μειώνεται με τη συγκέντρωση του όζοντος.   
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Εικόνα 5.6: Κανονικοποιημένη ένταση φωταύγειας ως συνάρτηση του χρόνου, κατά την έκθεση δείγματος PEGMA/ZnO σε κύκλους 

συνθετικού αέρα (γκρι περιοχές) και όζοντος σε συνθετικό αέρα (πράσινες περιοχές) συγκέντρωσης 1600 ppb, 760 ppb,  

300 ppb, 110 ppb, 50 ppb (λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2).  

H σχέση της ποσοστιαίας μεταβολής του ολοκληρώματος της έντασης εκπομπής με τη συγκέντρωση όζοντος 

στο περιβάλλον μέτρησης παρουσιάζεται στο διάγραμμα της Εικόνας 5.7. Εμφανής είναι η δυνατότητα 

ανίχνευσης όζοντος σε συγκέντρωση 50 ppb και η τάση κορεσμού στις μεγάλες συγκεντρώσεις, όπως και για 

την περίπτωση των καθαρών σωματιδίων (Εικόνα 3). 
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Εικόνα 5.7: Σχετική (εκατοστιαία) μεταβολή του ολοκληρώματος της έντασης εκπομπής φωταύγειας (% ΔΙ) ως συνάρτηση της 

συγκέντρωσης όζοντος (ppb) για ταυβρίδια PEGMA/ZnO (λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2).   

Στην Εικόνα 5.8 παρουσιάζεται μεμονωμένος κύκλος λειτουργίας του PEGMA/ZnO κατά την έκθεση σε 

περιβάλλον όζοντος με  διαφορετική συγκέντρωση (1660 ως 50 ppb). Από το διάγραμμα αυτό προκύπτουν οι 

ενδεικτικοί χρόνοι της δυναμικής του υλικού, ο χρόνος απόκρισης (tr) και χρόνος ανάκτησης (tf), που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2 για όλες τις συγκεντρώσεις όζοντος. 

 

Εικόνα 5.8: Κανονικοποιημένη ένταση φωταύγειας ως συνάρτηση του χρόνου, κατά την έκθεση δείγματος PEGMA/ZnO σε 

διαφορετικές συγκεντρώσεις όζοντος (λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2). Ως  tr και tf, παριστάνονται οι χρόνοι απόκρισης και 

αποκατάστασης, αντίστοιχα.  
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Πίνακας 5.2: Ενδεικτικοί χρόνοι απόκρισης (tr) και αποκατάστασης (tf) κατά την έκθεση δείγματος PEGMA/ZnO σε κύκλους συνθετικού 

αέρα-όζοντος σε συνθετικό αέρα, για διαφορετικές τιμές συγκεντρώσεων όζοντος. 

 

Ozone concentration 
(ppb) 

t
r
 (s) t

f
 (s) 

1600 85 140 

770 85 120 

300 100 100 

110 100 100 

50 85 90 

 

 

 

PDMS/ZnO 

Στο διάγραμμα της Εικόνας 5.9 δίνεται το φάσμα εκπομπής φωταύγειας του υβριδίου PDMS/ZnO που 

καταγράφεται σε θερμοκρασία δωματίου κατόπιν άντλησης του υλικού, σε περιβάλλον συνθετικού αέρα 

(συνεχής μαύρη γραμμή) και όζοντος σε συνθετικό αέρα (διακεκομμένη κόκκινη γραμμή).  

 

 

Εικόνα 5.9: Φάσμα φωταύγειας σε θερμοκρασία δωματίου κατά την έκθεση δείγματος PDMS/ZnO σε περιβάλλον συνθετικού αέρα 

(συνεχής μαύρη γραμμή) και όζοντος σε συνθετικό αέρα συγκέντρωσης 1600 ppb (διακεκομμένη κόκκινη γραμμή) (λexc=248 nm και 

Fexc=0,03 mJ/cm2).  
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Από τα καταγεγραμμένα φάσματα και τους υπολογισμούς του ολοκληρώματος της έντασης εκπομπής 

προκύπτουν τα διαγράμματα της εικόνας 5.10, για τους διαφόρους κύκλους έκθεσης του υβριδίου 

PDMS/ZnO σε εναλλασσόμενο περιβάλλον συνθετικού αέρα και όζοντος σε συνθετικό αέρα με διαφορετικές 

συγκεντρώσεις.   Διακρίνονται εύκολα να χρονικά διαστήματα έκθεσης στο περιβάλλον που περιέχει όζον 

(πράσινες ζώνες), καθώς σε αυτά η φωταύγεια καταγράφεται με μειωμένη τιμή.   

 

 

 

Εικόνα 5.10: Κανονικοποιημένη ένταση φωταύγειας ως συνάρτηση του χρόνου, κατά την έκθεση δείγματος PDMS/ZnO σε κύκλους 

συνθετικού αέρα (γκρι περιοχές) και όζοντος σε συνθετικό αέρα (πράσινες περιοχές) συγκέντρωσης  1600 ppb, 740 ppb, 300 ppb, 110 

ppb, 50 ppb (λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2).  
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Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο διάγραμμα της εικόνας, που αντιστοιχεί στην έκθεση σε περιβάλλον όζοντος 

με συγκέντρωση 1600 ppb στον ατμοσφαιρικό αέρα, το όζον γίνεται γρήγορα αντιληπτό από το υλικό, με τη 

σχετική ένταση φωταύγειας να μειώνεται στο 50% της τιμής που αντιστοιχεί στο περιβάλλον συνθετικού 

αέρα. Η απομάκρυνση του όζοντος συνοδεύεεται από ανάκαμψη του συστήματος με αργό όμως ρυθμό. Από 

τους υπολογισμούς της εκατοστιαίας μεταβολής κατά την έκθεσησε περιβάλλον όζοντος στα διαγραμμάτα 

της εικόνας 5.10 προκύπτει η καμπύλη της εικόνας 5.11. Η αύξηση της εκατοστιαίας μεταβολής %ΔΙ με την 

αύξηση της συγκέντρωσης είναι φανερή, όπως και η παρουσία της τάσης κορεσμού για μεγάλες τιμές 

συγκεντρώσης όζοντος. 

 

Εικόνα 5.11: Σχετική (εκατοστιαία) μεταβολή του ολοκληρώματος της έντασης εκπομπής φωταύγειας ( % ΔΙ) ως συνάρτηση της 

συγκέντρωσης όζοντος (ppb) για τα υβρίδια PDMS/ZnO (λexc= 248 nm, Fexc = 0.03 mJ/cm2).   

 

Τέλος, για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών χρόνων απόκρισης του υβριδίου PDMS/ZnO κατά την έκθεση 

στο όζον, παριστάνεται γραφικά μεμονωμένος κύκλος λειτουργίας του αισθητήρα σε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις όζοντος (1650 έως 50 ppb). Στον Πίνακα 5.3 παρουσιάζονται οι ενδεικτικοί χρόνοι απόκρισης 

(tr) και αποκατάστασης (tf) για όλες τις συγκεντρώσεις όζοντος. 
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Εικόνα 5.12: Κανονικοποιημένη ένταση φωταύγειας ως συνάρτηση του χρόνου, κατά την έκθεση δείγματος PEGMA/ZnO σε 

διαφορετικές συγκεντρώσεις όζοντος (λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2). Ως tr και tf, παριστάνονται οι χρόνοι απόκρισης και 

αποκατάστασης, αντίστοιχα.  

 

Πίνακας 5.3: Ενδεικτικοί χρόνοι απόκρισης (tr) και αποκατάστασης (tf) κατά την έκθεση δείγματος PDMS/ZnO σε κύκλους έκθεσης 

συνθετιού αέρας-όζον σε συνθετικό αέρα-συνθετικός αέρας, για διαφορετικές τιμές συγκεντρώσεων όζοντος. 

 

Ozone concentration 
(ppb) 

t
r
 (s) t

f
 (s) 

1600 65 140 

770 75 130 

300 115 120 

110 120 115 

50 90 115 

 

 

5.3 Σύγκριση αποτελεσμάτων στην ανίχνευση όζοντος 

Στις ενότητες του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάστηκαν οι πειραματικές μετρήσεις που αφορούν στην 

καταγραφή της εκπομπής φωταύγειας των σωματιδίων ZnO, και των υβριδίων PEGMA/ZnO και PDMS/ZnO 

καθώς και των μεταβολών της παρουσία όζοντος.   
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Προκειμένου να διαπιστωθεί η επίδραση του πολυμερούς στα χαρακτηριστικά ανίχνευσης  όζοντος, 

παρίσταται σε κοινό διάγραμμα η μεταβολή της έντασης φωταύγειας, ως συνάρτηση του χρόνου έκθεσης 

για ένα κύκλο έκθεσης (συνθετικός αέρα- όζον σε συνθετικό αέρα-συνθετικός αέρας) των υλικών μελέτης, 

για διαφορετικές συγκεντρώσεις όζοντος. Τα διαγράμματα που προκύπτουν παρουσιάζονται στην εικόνα 

5.13. Τα χρονικά διαστήματα έκθεσης στο περιβάλλον όζοντος εμφανίζονται ως πράσινες ζώνες, ενώ τα 

διαστήματα έκθεσης στον συνθετικό αέρα εμφανίζονται ως γκρι ζώνες. 

 

     

 

 

Εικόνα 5.13: Κανονικοποιημένη ένταση φωταύγιας δείγματος νανοσωματιδίων ZnO (μπλε γραμμή),  PEGMA/ZnO (κόκκινη γραμμή) 

και PDMS/ZnO (μαύρη γραμμή) κατά την έκθεση σε κύκλο συνθετικού αέρας-όζοντος για διαφορετικές συγκεντρώσεις όζοντος (1600 

ppb, 770 ppb, 300 ppb, 110 ppb και 50 ppb) (λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2). 
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Τα διαγράμματα της εικόνας 5.13 υποδεικνύουν όμοια δυναμική για τα δείγματα μελέτης, καθώς η ένταση 

φωταύγειας παρουσιάζει σε όλες τις συγκεντρώσεις όζοντος, αρχικώς μια ταχεία και εν συνεχεία μια πιο 

αργή φάση μεταβολής. Οι υπολογισμοί της εκατοστιαίας μεταβολής του ολοκληρώματος της έντασης 

φθορισμού κατά την έκθεση των υλικών στους εν λόγω κύκλους παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα 

(Πίνακας 5.4)  και αποδίδονται γραφικά στο διάγραμμα της εικόνας 5.14.   

Πίνακας 5.4: Συγκεντρωτικός πίνακας σχετικής (εκατοστιαίας) μεταβολής ολοκληρώματος έντασης φωταύγειας για τα δείγματα 

μελέτης (νανοσωματίδια ZnO και υβρίδια ZnO) στην ανίχνευση όζοντος, σε θερμοκρασία δωματίου. 

Ozone 

concentration 

(ppb) 

ZnO NPs PEGMA/ZnO  PDMS/ZnO NPs 

 % ΔΙ s (±) % ΔΙ s (±) % ΔΙ s (±) 

1600 26.3 0.3 38.4 1.3 49.9 0.8 

760 24.6 0.2 31.7 0.5 37.1 1.4 

300 19.7 0.5 24.1 0.5 32.8 1.1 

110 17.5 0.1 17.5 0.1 24.4 1.0 

50 13.3 0.3 12.3 0.8 17.7 0.6 

 

 

 

Εικόνα 5.14: Σχετική (εκατοστιαία) μεταβολή του ολοκληρώματος της έντασης εκπομπής φωταύγειας (%ΔΙ) συναρτήσει της 

συγκέντρωσης όζοντος, για τα  νανοσωματίδια ZnO καιτα υβρίδα PEGMA/ZnO,PDMS/ZnO (λexc= 248 nm και Fexc = 0.03 mJ/cm2). 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενοτήτων 5.2 και 5.3 προκύπτει ότι το υβρίδιο PDMS/ΖnO παρουσιάζει  

υψηλότερη απόκριση στην ανίχνευση όζοντος σε σχέση με το υβρίδιο PEGMA/ZnO και τα καθαρά 

νανοσωματίδια ZnO.   Η συμπεριφορά αυτή αποδίδεται στην άπολη δομή του PDMS η οποία επιτρέπει στο 

πολικό μόριο Ο3 να διαπερνάει το πολυμερικό δίκτυο και να προσροφηθεί στην επιφάνεια των σωματιδίων 

ZnO. Αντίθετα, επειδή το πολυμερές PEGMA είναι πολικό το O3 ενδεχομένως να αλληλεπιδρά με τις πλούσιες 

σε ηλεκτρονιακή πυκνότητα περιοχές του (καρβονυλομάδες), με αποτέλεσμα μικρότεροο πλήθος μορίων 

όζοντος να προσεγγίζει τα σωματίδια ZnO. 

Η υποδεέστερη ικανότητα ανίχνευσης όζοντος από τα καθαρά νανοσωματίδια ZnO σε σχέση με τα υβρίδια 

ZnO ενδεχομένως να ερμηνεύεται από υπερκάλυψη θέσεων προσρόφησης στην επιφάνεια των ZnO NPs από 

τα μόρια οξυγόνου (κατά την αρχική έκθεση στον συνθετικό αέρα) και την έλλειψη διαθέσιμων θέσων 

προσρόφησης για μόρια όζοντος στην μετέπειτα έκθεση.  

Για την πλήρη αιτιολόγηση της παρατηρούμενης συμπεριφοράς, απαιτείται η πραγματοποίησηνέας μελέτης 

στην οποία θα διερευνηθεί η  επίδραση επιπλέον παραμέτρων, όπως π.χ. η παρουσία υγρασίας στην 

επιφάνεια των υλικών καθώς και πειράματα μέτρησης της διαπερατότητας των καθαρών πολυμερών 

παρουσία αερίων  (οξυγόνο και όζον). 

 

5.4 Μηχανισμός αίσθησης όζοντος μέσω εκπομπής φωταύγειας 

Ο μηχανισμός ανίχνευσης αερίων από αισθητήρες μεταλλικών οξειδίων έχει ήδη προταθεί σε προηγούμενες 

έρευνες και χρησιμεύει για την κατανόηση του μηχανισμού αίσθησης όζοντος από το οξείδιο του 

ψευδαργύρου [1][3][4][8]. 

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 4.4, το 𝛰2 (𝑔) στο περιβάλλον ανίχνευσης του ημιαγωγού, προσλαμβάνει 

ένα ηλεκτρόνιο από την ζώνη αγωγιμότητας του ZnO και προσροφάται στην επιφάνεια του με την μορφή  

𝑂2
−. Το προσροφημένο 𝑂2

−, είναι δυνατό να επιστρέψει το ηλεκτρόνιο στον ημιαγωγό και το ίδιο να διαφύγει 

ξανά στο περιβάλλον (εκρόφηση), ως ουδέτερο οξυγόνο. Σε περιβάλλον οξυγόνου, ένα άλλο μόριο οξυγόνου 

θα έρθει να καλύψει την κενή θέση που αφήνει πίσω του το εκροφημένο οξυγόνο και η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται [5][6]. Αποκαθίσταται έτσι η χημική ισορροπία της προσρόφησης Ο2 στην επιφάνεια του 

ZnO: 

ℎ+(ℎ𝑣) +  𝑂2
−(𝑎𝑑𝑠) → 𝑂2(𝑔) 

Όταν το περιβάλλον αίσθησης αλλάξει και στο περιβάλλον προστεθεί όζον (Ο3), το όζον με τη σειρά του 

προσροφάται στην επιφάνεια του ZnO (χημειορόφηση). Τα φωτοεπαγώμενα ηλεκτρόνια που 

δημιουργούνται λόγω της οπτικής διέγερσης μεταφέρονται στη ζώνη αγωγιμότητας του ημιαγωγού και 

μετακινούνται προς τα μόρια του όζοντος [1], σύμφωνα με την παρακάτωα αντίδραση: 
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𝑂3(𝑔) + 𝑒−(ℎ𝑣) → 𝑂2(𝑑𝑒𝑠) + 𝑂−(𝑎𝑑𝑠) 

Το όζον αποτελείται από τρία άτομα οξυγόνου, με το κεντρικό να συνδέτεται με τα δύο τερματικά άτομα με 

ομοιοπολικό δεσμό. Λόγω των δομών συντονισμού του, το όζον είναι δυνατό να δράσει ως πυρηνόφιλο και 

ως ηλεκτρονιόφιλο (Εικ. 5.15).  

 

Εικόνα 5.15: Α) Η δομή του όζοντος στο χώρο. Το όζον έχει κεκαμμένη δομή (sp2 υβριδισμός) με γωνίες δεσμού 116ο  του κεντρικού 

ατόμου και μήκος δεσμών μεταξύ Ο-Ο 1.278 Å, Β) Το όζον σχηματίζει δύο σ δεσμούς μεταξύ του κεντρικού ατόμου και των δύο 

τερματικών και έναν π μεταξύ των δύο τερματικών ατόμων, C) Οι τέσσερεις δομές συντονισμού του όζοντος. Μπορεί να δράσει και 

ως πυρηνόφιλο και ως ηλεκτρονιόφιλο [9]. 

Σύμφωνα με τον παραπάνω προτεινόμενο μηχανισμό αλληλεπίδρασης με το ZnO, το όζον είναι πολικό μόρια 

με διπολική ροπή 0.53 D και δρα ως ηλεκτρονιόφιλο. Αυτό σημαίνει ότι το μόριο Ο3 καθώς πλησιάζει την 

επιφάνεια του ZnO, θα δεχθεί ένα ηλεκτρόνιο από τον ημιαγωγό και θα προσροφηθεί στην επιφάνεια.  

 

Εικόνα 5.16: Προτεινόμενος μηχανισμός αλληλεπίδρασης ZnO και όζοντος (Ο3) προς τον σχηματισμό μοριακού οξυγόνου (Ο2), σε 

θερμοκρασία δωματίου.  
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5.5 Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό, για πρώτη φορά, τα νανοσωματίδια ZnO και τα αντίστοιχα νανοϋβρίδια τους PEGMA/ZnO 

και PDMS/ZnO εξετάστηκαν ως προς την ικανότητα ανίχνευσης του όζοντος. Η ικανότητα ανίχνευσης όζοντος 

πραγματοποιήθηκε με τη συστηματική μελέτη της εκπομπής φωταύγειας των οπτικά αντλούμενων ZnO NPs 

και νανοϋβριδίων ZnO, μετά από έκθεση σε διαφορετικές συγκεντρώσεις όζοντος, σε θερμοκρασίας 

δωματίου. Μέσω αυτής της μελέτης αξιολογήθηκαν οι ιδιότητες αίσθησης των υλικών, όπως η 

επαναληψιμότητα, η σταθερότητα λειτουργίας, η απόκριση και η ευαισθησία. 

Διαπιστώθηκε ότι και τα τρία αισθητήρια υλικά επιτρέπουν την ανίχνευση όζοντος σε ένα ευρύ φάσμα 

συγκεντρώσεων το οποίο κυμαίνεται από 1600 ως 50 ppb.  Το όριο ανίχνευσης είναι < 50 ppb. 

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) απαιτεί η παραγωγή όζοντος εσωτερικών ιατρικών συσκευών να 

μην υπερβαίνει τα 50 ppb. Η Διοίκηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (OSHA) απαιτεί από τους 

εργαζομένους να μην εκτίθενται σε μέση συγκέντρωση μεγαλύτερη από 100 ppb για 8 ώρες. Το Εθνικό 

Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την Υγεία της Εργασίας (NIOSH) συνιστά ανώτατο όριο 100 ppb. Το εθνικό 

πρότυπο ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα EPA για το όζον είναι μέγιστη μέση εξωτερική συγκέντρωση 8 ωρών 

800 ppb [1]. Με βάση τα παραπάνω, το ZnO μελετάται για πρώτη φορά ως οπτικός αισθητήρας και έχει την 

ικανότητα να ανιχνεύει συγκεντρώσεις όζοντος κάτω από τα ανώτατα όρια που θέτουν οι παγκόσμιοι 

οργανισμοί υγείας και ασφάλειας, σε θερμοκρασία δωματίου. 

Αναφορικά με την απόκριση που εμφανίζουν σε αυτές τις μεταβολές του περιβάλλοντος, για κάθε 

συγκέντρωση όζοντος προκύπτει ότι υβριδικό σύστημα PDMS/ZnO παρουσιάζει τη βέλτιστη απόκριση, ενώ 

τα καθαρά νανοσωματίδια ZnO την υποδεέστερη. Οι χαρακτηριστικοί χρόνοι της δυναμικής των αισθητήρων 

(tr, tf) δεν παρουσιάζουν εξάρτηση από το υλικό. 
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Σύνοψη – Συμπεράσματα 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η παρασκευή και ο χαρακτηρισμός επιστρώσεων 

νανοσωματιδίων ZnO και υβριδίων ZnO (PDMS/ZnO, PEGMA/ZnO, PVA/ZnO και PMMA/ZnO), καθώς και η 

διερεύνηση της ικανότητάς για ανίχνευση αερίων. Τα εμπορικώς διαθέσιμα νανοσωματίδια ZnO και 

νανοϋβρίδια ZnO εξετάστηκαν ως προς την μορφολογία μέσω της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης 

(SEM) και ως προς της κρυσταλλική δομή μέσω της μεθόδου περίθλασης ακτινών - Χ (XRD). 

Οι οπτικές ιδιότητες των ZnO NPs και των υβριδίων ZnO εξετάστηκαν μέσω φασματοσκοπίας φωταύγειας σε 

θερμοκρασία δωματίου. Παρατηρήθηκε εκπομπή (ZnO) στο υπεριώδες, η οποία χαρακτηρίστηκε συναρτήσει 

της πυκνότητας ενέργειας διέγερσης. Το μέγιστο της εκπομπής, εξαρτώμενο από την πυκνότητα ενέργειας 

διέγερσης, εμφανίζεται σε μήκος κύματος από 382 έως 385 nm περίπου. Η σχετική μεταβολή του 

ολοκληρώματος της έντασης εκπομπής φωταύγειας (απόκριση του αισθητήρα), κατά την εναλλαγή 

περιβάλλοντος χαμηλού κενού και οξυγόνου σε ατμοσφαιρική πίεση εξαρτάται από την πυκνότητα ενέργεια 

άντλησης καιείναι υψηλότερη όταν εφαρμόζονται χαμηλές τιμές πυκνότητας ενέργειας. 

Η ικανότητα ανίχνευσης οξυγόνου μελετήθηκε με τη συστηματική καταγραφή της εκπομπής φωταύγειας των 

οπτικά αντλούμενων ZnO NPs και νανοϋβριδίων ZnO (PDMS/ZnO, PEGMA/ZnO)κατόπιν έκθεσης σε 

διαφορετικές πιέσεις οξυγόνου, σε θερμοκρασίας δωματίου. Μέσω αυτής της μελέτης αξιολογήθηκαν οι 

ιδιότητες αίσθησης των υλικών, όπως η επαναληψιμότητα, η σταθερότητα λειτουργίας, η απόκριση και η 

ευαισθησία, καθώς και η επίδραση των πολυμερών στην απόκριση του αισθητήρα. Παρατηρήθηκε ότι τα 

υλικά μελέτης επιτρέπουν την ανίχνευση οξυγόνου σε ευρύ φάσμα πιέσεων οξυγόνου, το οποίο κυμαίνεται 

από 200 ως 5 mbar.Τα καθαρά νανοσωματίδια ZnO παρουσιάζουν τη υψηλότερη απόκριση, ενώ τα υβρίδια 

PDMS/ZnO την υποδεέστερη.  

Τέλος, για πρώτη φορά, τα νανοσωματίδια ZnO και τα νανοϋβρίδια PDMS/ZnO και PEGMA/ZnO εξετάστηκαν 

ως προς την ικανότητα ανίχνευσης όζοντος, μέσω φασματοσκοπίας φωταύγειας σε θερμοκρασία δωματίου. 

Παρατηρήθηκε ότι και τα υλικά μελέτης επιτρέπουν την ανίχνευση όζοντος σε ευρύ φάσμα συγκεντρώσεων 

το οποίο κυμαίνεται από 1600 ως 50 ppb, με όριο ανίχνευσης χαμηλότερο από  50 ppb. Το υβριδικό σύστημα 

PDMS/ZnO παρουσιάζει τη υψηλότερη απόκριση, ενώ τα καθαρά νανοσωματίδια ZnO την υποδεέστερη.  

 


