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Σκοπός 

Βασικός σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η σύνθεση υψηλής ποιότητας λεπτών 

υμενίων της σιδηροηλεκτρικής ένωσης BaTiO3, με τη μέθοδο spin-coating,προκειμένου τα 

υμένια αυτά να χρησιμοποιηθούν εν δυνάμει για εφαρμογές μη πτητικής μνήμης, δηλαδή 

μνήμης που διατηρεί τις πληροφορίες αποθηκευμένες ακόμα και χωρίς την παρουσία 

ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

Περίληψη 

Για την εναπόθεση των λεπτών υμενίων BaTiO3, παρασκευάσαμε ένα υγρό διάλυμα του 

οξειδίου Τιτανίου-Βαρίου χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο διαλύτη και τις κατάλληλες 

αναλογίες των αντιδρώντων ενώσεων. Έπειτα, καθαρίσαμε τα υποστρώματα σε μπάνιο 

υπερήχων, πάνω στα οποία επιστρώσαμε τα υμένια με την μέθοδο του spin-coating.Οι 

συνθήκες εναπόθεσης αλλά και η εν συνεχεία ανόπτηση των δειγμάτων, συντέλεσαν στην 

βελτίωση της κρυσταλλικότητας των λεπτών υμενίων. Στη συνέχεια ακολούθησε ο 

χαρακτηρισμός των δειγμάτων μας με την  βοήθεια  πειραμάτων φασματοσκοπίας 

υπερύθρου και φασματοσκοπίας περίθλασης ακτινών Χ. 

Τέλος, για να μελετηθούν οι σιδηροηλεκτρικές ιδιότητες των δειγμάτων μας δημιουργήσαμε 

μια διάταξη μετάλλου-οξειδίου-ημιαγωγού (Metal–Oxide–Semiconductor (MOS)). Στη 

διάταξή μας, το μέταλλο είναι χρυσός, ενώ ο ημιαγωγός είναι οξείδιο του ινδίου-κασίτερου 

(Indium Tin Oxide–ITO). Οι σιδηροηλεκτρικές ιδιότητες των υμενίων μελετήθηκαν μέσα 

από τις αντίστοιχες χαρακτηριστικές καμπύλες χωρητικότητας-τάσης (C-Vχαρακτηριστικές).  
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Εισαγωγή 

 

Σιδηροηλεκτρικά υλικά 
 

Ο σιδηροηλεκτρισμός είναι μία ιδιότητα των υλικών που παρουσιάζουν αυθόρμητη τιμή 

ηλεκτρικής πόλωσης, η οποία μεταβάλλεται με την εφαρμογή εξωτερικού ηλεκτρικού 

πεδίου.  

Τα σιδηροηλεκτρικά υλικά παρουσιάζουν μια αυθόρμητη πόλωση η οποία είναι μη μηδενική 

ακόμα και σε περίπτωση που το εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο είναι μηδενικό. Το κύριο 

χαρακτηριστικό τους είναι πως η πόλωση τους μπορεί να αντιστραφεί, εάν εφαρμοσθεί 

ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο στην αντίθετη κατεύθυνση,δημιουργώντας έτσι έναν βρόγχο 

υστέρησης, στα διαγράμματα ηλεκτρικής πόλωσης – εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου. Εδώ, η 

πόλωση δεν εξαρτάται μόνο από το εξωτερικό πεδίο 𝐸 𝜉
⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑  αλλά και από τις διεργασίες που 

έχει υποστεί το δείγμα με την πάροδο του χρόνου. Τα υλικά παρουσιάζουν σιδηροηλεκτρική 

συμπεριφορά μόνο κάτω από μια κρίσιμη θερμοκρασία Tc. Πάνω από την κρίσιμη 

θερμοκρασία τα υλικά παρουσιάζουν παραηλεκτρική συμπεριφορά.  

 

Περοβσκίτες 
 

Πρόκειται για τα υλικά που έχουν κρυσταλλική δομή της μορφής (ΑΒΟ3), όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 1. Τα υλικά αυτά παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον και όχι συνηθισμένες 

φυσικές ιδιότητες, επιπλέον χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπως υπεραγωγούς υψηλής 

θερμοκρασίας ή σε ημιαγωγούς υψηλής απόδοσης. 

Ιδανικά, η δομή τους είναι κυβική με τα άτομα του Α να αποτελούν τις γωνίες του κύβου, τα 

άτομα του Β βρίσκονται στο κέντρο και είναι περιτριγυρισμένα από ένα οκτάεδρο 

ανιόντων(Εικόνα 1). Οι περοβσκίτες διακρίνονται για την σταθερή τους δομή, το πλήθος των 

ενώσεων, τις παραλλαγές ιδιοτήτων και το μεγάλο εύρος εφαρμογών τους, οι οποίες σε 

πολλές περιπτώσειςείναι εξαρτώμενες, από εξωτερικούς παράγοντες, όπως θερμοκρασία, 

πίεση, μαγνητικό πεδίο, ηλεκτρικό πεδίο, κτλ.  



 

Εικόνα1: Κρυσταλλική δομή ενός περοβσκίτη 

Τα υλικά αυτά παρουσιάζουν συγκεκριμένες ιδιότητες όπως καλή διηλεκτρική 

διαπερατότητα, μπορούν να παράγουν υλικά  με πολύ καλές οπτικές ιδιότητες. Επιπλέον 

παρουσιάζουν έντονα φαινόμενα σιδηροηλεκτρισμού και πιεζοηλεκτρισμού, είναι 

υπεραγώγιμα, έχουν αρκετά καλή αντοχή σε περίπτωση που βρεθούν εντός μεγάλου 

μαγνητικού πεδίου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καταλύτες. 

Εξ’ αιτίας όλων αυτών των πλεονεκτημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες 

εφαρμογές όπως: Χρήση σε αισθητήρες όπου χρησιμοποιούνται σαν ημιαγωγοί, μπορούν 

επίσης να χρησιμοποιούνται και σαν πηγές καυσίμων, σαν καταλύτες ή σαν ηλιακές 

πηγές.[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οξείδιο Τιτανίου Βαρίου BaTiO3 
 

 

Εικόνα2: Κρυσταλλική δομή του οξειδίου του Τιτανίου-Βαρίου σε διαφορετικές θερμοκρασίες. 

Το οξείδιο του Τιτανίου-Βαρίου(BaTiO3) είναι ένα οξείδιο περοβσκυτικού τύπου, το οποίο 

αποτελεί τον πρώτο σιδηροηλεκτρικό περοβσκίτη που ανακαλύφθηκε. Όλες οι 

σιδηροηλεκτρικές του ιδιότητές οφείλονται στις συνεχόμενες μεταβατικές φάσεις στη δομή 

του κρυστάλλου. Όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από την Tc, εμφανίζονται αλλαγές στον 

κρύσταλλο του οξειδίου.Πάνω από τους 130οC, η κρυσταλλική δομή είναι κυβική. 

Μειώνοντας τη θερμοκρασία κάτω από τους 130 οC, λαμβάνει χώρα μια μετάβαση από την 

κυβική στην τετραγωνική δομή με ταυτόχρονη εμφάνιση του σιδηροηλεκτρισμού. Έπειτα 

κοντά στους 0 oC, ως περίπου τους -90οC γίνεται μετάβαση σε ορθορομβική δομή[Εικόνα 2], 

ενώ κάτω από τους  -90oC η δομή που κυριαρχεί στον κρύσταλλο είναι η ρομβοεδρική. 

Όπως φαίνεται, οι διαστάσεις του κρυστάλλου αλλάζουν με την θερμοκρασία. Για 

παράδειγμα, ενώ τα ιόντα του Τιτανίου αρχικά βρίσκονται στο κέντρο των οκταέδρων, με 

μείωση της θερμοκρασίας, κάτω από την θερμοκρασία μετάβασης 130 οC, τα συμφέρει 

ενεργειακά να μεταπηδήσουν έξω από το κέντρο[Εικόνα 3].Αυτή  η μεταπήδηση είναι ο 

λόγος που παρουσιάζεται σιδηροηλεκτρισμός στους κρυστάλλους του οξειδίου του Βαρίου-

Τιτανίου. 

 

Εικόνα 3:Αλλαγή της θέσης των οκταέδρων Τιτανίου με αλλαγή της θερμοκρασίας 



Τρόποι Παρασκευής του Οξειδίου 
 
Ο κάθε τρόπος παρασκευής  του οξειδίου, εξαρτάται από το κόστος, αλλά κυρίως από τις 

εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν. Το πόσο επιτυχημένο θα είναι το οξείδιο όσον αφορά 

τις διηλεκτρικές του ιδιότητες εξαρτάται από το πόσο αμιγής θα είναι η κρυσταλλική του 

δομή, δηλαδή το πόσο καθαρός θα είναι ο κρύσταλλος,χωρίς προσμίξεις. Παρακάτω, 

αναφέρονται διάφορες μέθοδοι με τις οποίες μπορεί να παρασκευαστεί το BaTiO3. 

Ο πιο διαδεδομένος τρόπος παρασκευής Οξειδίου Τιτάνιου Βαρίου είναι με αντίδραση 

στερεάς κατάστασης. Η παρασκευή γίνεται με την ανάμειξη ανθρακικού Βαρίου (BaCO3) ή 

οξειδίου του Βαρίου (BaO) με διοξείδιο του Τιτανίου (TiO2) ζεσταίνοντας το μείγμα σε 

υψηλή θερμοκρασία. Η συγκεκριμένη μέθοδος παρουσιάζει προβλήματα που επηρεάζουν τις 

ηλεκτρικές ιδιότητες του προϊόντος λόγω της υψηλής θερμοκρασίας αντίδρασης. 

Το οξείδιο του Τιτανίου-Βαρίου μπορεί να παρασκευαστεί και με άλλες χημικές μεθόδους, 

όπως η μέθοδος Sol-gel, η υδροθερμική μέθοδος, η μέθοδος συγκαθίζησης, η μέθοδος 

πολυμερικής παρασκευής και η μηχανοχημική σύνθεση. 

Η μέθοδος Sol-gel αποτελεί μια μέθοδο παρασκευής οξειδίου με υδρόλυση ενός 

προπαρασκευασμένου υλικού για την δημιουργία διαλύματος και έπειτα ενός “ζελέ” το 

οποίο αφού εξατμιστεί και θερμανθεί, δημιουργεί ένα άμορφο οξείδιο. Μετά από αυτή τη 

διαδικασία το υλικό μπορεί να κρυσταλλωθεί. Στην διαδικασία αυτή οι ηλεκτρικές ιδιότητες 

και οι ιδιότητες του κρυστάλλου του τελικού διαλύματος εξαρτώνται από την φύση της 

ένωσης που χρησιμοποιήθηκε ως προκάτοχος, τις συνθήκες που έγινε η εναπόθεση και το 

υπόστρωμα. 

Η υδροθερμική μέθοδος, χρησιμοποιείται, καθώς οι επιδράσεις του διαλύτη, της 

θερμοκρασίας και της πίεσης στις συνθήκες ισορροπίας σταθεροποιούν τα προϊόντα και 

εμποδίζουν το σχηματισμό ανεπιθύμητων ενώσεων. Επίσης η παρασκευή μέσω της 

συγκεκριμένης μεθόδου γίνεται σε ένα μόνο στάδιο.Έχει δημιουργηθεί μία νέα υδροθερμική 

μέθοδος η όποια παρουσιάζει πλεονεκτήματα όσον αφορά το κόστος, τον ρυθμό θέρμανσης 

και τη σύνθεση νέων υλικών. 

Η μέθοδος συγκαθίζησης είναι η μεταφορά από ένα ίζημα ουσιών που είναι κανονικά 

διαλύτες υπό τις συνθήκες που χρησιμοποιούνται. Πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα στη 

χημική ανάλυση, χρησιμοποιείται στην βαρυμετρική ανάλυση προκειμένου όπου 

προσδιορίζει την συγκέντρωση ή την καθαρότητα του δείγματος. Χρησιμοποιείται και στην 

ανάλυση ιχνοστοιχείων, ως ο μόνος τρόπος διαχωρισμού ενός στοιχείου. Εάν το ιχνοστοιχείο 

είναι πολύ αραιό για να επιτευχθεί καθίζηση με συμβατικά μέσα, τυπικά καταβυθίζεται με 

έναν φορέα με παρόμοια κρυσταλλική δομή που μπορεί να ενσωματώσει το επιθυμητό 

στοιχείο. Υπάρχουν 3 κύριοι μηχανισμοί καταβύθισης, η συμπερίληψη, η απόφραξη και η 

προσρόφηση. Η συμπερίληψη συμβαίνει, όταν η πρόσμιξη καταλαμβάνει θέση του 

πλέγματος προκαλώντας κρυσταλλική ατέλεια. Προσροφητική είναι μια ατέλεια που είναι 

απορροφημένη στην επιφάνεια του ιζήματος, ενώ η απόφραξη συμβαίνει όταν μια 

προσροφημένη ατέλεια  παγιδεύεται στον κρύσταλλο καθώς αυτός μεγαλώνει. Η μέθοδος 

συγκαθίζησης  χρησιμοποιείται και για τη σύνθεση μαγνητικών νανοσωματιδίων. 

Η μέθοδος πολυμερικής παρασκευής είναι μια τεχνική που προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, 

όπως το χαμηλό κόστος, η καλή ομοιογένεια της σύνθεσης, η υψηλή καθαρότητα του 

δείγματος και η επεξεργασία και η ικανότητα επικάλυψης μεγάλων επιφανειών 

υποστρώματος σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Σε αυτή την τεχνική, τα επιθυμητά 

μεταλλικά κατιόντα εκχυλίζονται σε διάλυμα, το διάλυμα αυτό αναμειγνύεται με μια 

πολύϋδροξυαλκοόλη και θερμαίνεται για να επιτευχθούν αντιδράσεις δημιουργίας εστέρα 

στο διάλυμα ενώ τα μέταλλα διατηρούν την ομοιομορφία τους στο δίκτυο του πολυμερούς.   



Άλλη μια μέθοδος παρασκευής είναι η μηχανοχημική σύνθεση, οφείλεται σε αλλοίωση του 

στερεού κατά την επεξεργασία του, όπου απελευθερώνεται θερμότητα και δημιουργούνται 

απώλειες στο κρυσταλλικό πλέγμα. Καθώς τα υλικά επεξεργάζονται μηχανικά, το μέγεθος 

των σωματιδίων τους μικραίνει. Το γεγονός αυτό τα κάνει χρήσιμα ως υπεραγωγούς, 

κάνοντας την μέθοδο αυτή πολύ χρήσιμη για βιομηχανικές εφαρμογές. [3] 

Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο sol-gel, για την παρασκευή του 

κατάλληλου διαλύματος, που θα χρησιμοποιήσουμε στην εναπόθεση των λεπτών υμενίων, με 

τη μέθοδο spin-coating. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι σχετικά απλή στην εφαρμογή της, δεν 

απαιτούνται περίπλοκες χημικές διαδικασίες, ενώ το τελικό διάλυμα είναι σε υγρή μορφή, 

που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εναπόθεση των υμενίων.  

 

Τεχνικές εναπόθεσης υμενιώνBaTiO3 

 
Για την εναπόθεση λεπτών υμενίων BaTiO3 έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές. Οι τεχνικές 

αυτές χωρίζονται σε φυσικές τεχνικές, χημικές τεχνικές και ηλεκτροχημικές. Στις φυσικές 

μεθόδους, συμπεριλαμβάνονται η εναπόθεση με RF sputtering, η παλμική εναπόθεση laser 

(PulsedLaserDeposition - PLD), η τεχνική μοριακής δέσμης (MolecularBeamEpitaxy - MBE) 

και η τεχνική εξάχνωσης (thermalevaporation). Τις χημικές τεχνικές αποτελούν με τη σειρά 

τους, η τεχνική χημικής εναπόθεσης ατμών(ChemicalVaporDeposition- CVD) ,οι τεχνικές 

Sol-gel και οι υδροθερμικές, ενώ υπάρχει και η μέθοδος ηλεκτροφορητικής  εναπόθεσης.[5] 

Πέρα από αυτές στην εργασία αυτή, για την ανάπτυξη λεπτών υμενιών της ένωσης BaTiO3, 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική spin-coating. Γενικά πρόκειται για μια τεχνική, όπου ένα υγρό 

διάλυμα, μέσα στο οποίο είναι διαλυμένο το επιθυμητό υλικό, εναποτίθεται πάνω σε ένα 

περιστρεφόμενο υπόστρωμα. Λόγω της περιστροφής, η φυγόκεντρος δύναμη τείνει να 

σπρώξει το διάλυμα εκτός του υποστρώματος. Όμως μεταξύ του υποστρώματος και του 

διαλύματος αναπτύσσονται δυνάμεις συνοχής, οι οποίες αντιτίθενται στην φυγόκεντρο 

δύναμη. Έτσι ένα μικρό μέρος του διαλύματος παραμένει πάνω στην επιφάνεια του 

υποστρώματος, το οποίο κατανέμεται ομοιόμορφα πάνω σε αυτό, σχηματίζοντας μια πολύ 

λεπτή μεμβράνη.  Η μεμβράνη αυτή, στην αρχή είναι υγρή, αλλά κατά τη διάρκεια της 

περιστροφής, ο υγρός διαλύτης εξατμίζεται και το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός 

λεπτού στρώματος (υμενίου) από το επιθυμητό υλικό, πάνω στο υπόστρωμα. Από τα 

παραπάνω γίνεται σαφές ότι το πάχος της μεμβράνης καθορίζεται από την ταχύτητα 

περιστροφής, με ταχύτερη περιστροφή, παράγονται λεπτότερες μεμβράνες καθώς η 

περίσσεια διαλύματος απορρίπτεται λόγω υψηλότερης κεντρομόλου δύναμης. Επίσης, 

εξαρτάται από τη φύση της ρητίνης, δηλαδή το ιξώδες, το ρυθμό ξήρανσης, την 

περιεκτικότητα του στερεού καθώς και την επιφανειακή τάση. Σημαντικός παράγοντας που 

λαμβάνει χώρα στην τεχνική του spin-coating είναι η επαναληψιμότητα, οι παράμετροι που 

καθορίζουν τη διαδικασία περιστροφής οδηγούν σε τυχόν αλλαγές της μεμβράνης. 

Τα στάδια στα οποία διακρίνεται η μέθοδος του spin-coating είναι τέσσερα, το στάδιο 

διανομής, το στάδιο επιτάχυνσης υποστρώματος, ένα στάδιο περιστροφής υποστρώματος με 

σταθερό ρυθμό και τέλος ένα στάδιο περιστροφής υποστρώματος με σταθερό ρυθμό και 

εξάτμιση διαλύτη που κυριαρχεί στη συμπεριφορά αραίωσης της επικάλυψης. 

Κατά την διαδικασία του σταδίου διανομής το επιθυμητό υγρό διάλυμα εναποτίθεται στην 

επιφάνεια υποστρώματος. Υπάρχουν δύο τρόποι διανομής: η στατική χορήγηση και η 

δυναμική διανομή. Ο πρώτος τρόπος είναι η εναπόθεση μιας μικρής ποσότητας υγρού, στο 

κέντρο του υποστρώματος, ενώ το υπόστρωμα είναι ακίνητο. Ο δεύτερος τρόπος είναι 

διαδικασία διανομής ενώ το υπόστρωμα περιστρέφεται με χαμηλή ταχύτητα. Το δεύτερο 

στάδιο, χαρακτηρίζεται από “επιθετική” αποβολή του υγρού διαλύματος  από την επιφάνεια 

του wafer, Λόγω του όγκου του υγρού διαλύματος, στην επιφάνεια ενδέχεται να υπάρχουν 



σπειροειδείς δίνες, αυτό συμβαίνει λόγω της αδράνειας του διαλύματος, στην κορυφή του, σε 

σχέση με το διάλυμα που ακουμπάει στο περιστρεφόμενο υπόστρωμα. Τυπικές ταχύτητες 

περιστροφής σε αυτό το στάδιο είναι 1500–6000rpm και μπορεί να διαρκέσει από 10 sec εώς 

κάποια λεπτά. Το τρίτο στάδιο χαρακτηρίζεται από την ομοιόμορφη κατανομή του υγρού 

διαλύματος  πάνω στο υπόστρωμα, που συμβαίνει σταδιακά. Τέλος, κατά το στάδιο της 

εξάτμισης, το υγρό στοιχείο του διαλύματος εξατμίζεται, αφήνοντας πάνω στο υπόστρωμα το 

επιθυμητό υλικό. Η εξάτμιση, εξαρτάται από τη φύση το διαλύτη, αλά και τις εν γένει 

συνθήκες, που επικρατούν κατά την εναπόθεση (θερμοκρασία, υγρασία κ.τ.λ.). 

Στην Εικόνα 4 παρουσιάζονται γραφήματα με το πώς επηρεάζεται το πάχος και την 

ομοιομορφία των φιλμ συναρτήσει της ταχύτητας περιστροφής, το χρόνο περιστροφής και 

τηνποσότητα εξάτμισης του διαλύματος. 

 

 

 

Εικόνα 4: Γραφικές παραστάσεις που παρουσιάζουν τις βασικές ποσότητες του spin-coating 

 

. 

 

 

 

 

 



Πειραματική Διαδικασία 

 
 

i)  Δημιουργία του διαλύματος Οξειδίου Τιτανίου-Βαρίου (BaTiO3) 
 
Προκειμένου να παρασκευάσουμε το διάλυμα Οξειδίου Τιτανίου Βαρίου χρησιμοποιήσαμε 

Οξικό Βάριο(C4H6BaO4) και ισοπροποξείδιο του Τιτανίου(C12H28O4Ti) προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η αντίδραση : 

C4H6BaO4 + C12H28O4Ti→BaTiO3 

Χρησιμοποιήσαμε ως διαλύτη την διμεθοξύ-αιθανόλη(C4H10O3),την οποία εισαγάγαμε σε 

δοχείο ζέσεως (20 ml).Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω χημική αντίδραση και κάνοντας 

τους κατάλληλους μαθηματικούς υπολογισμούς, για να παραχθεί 1gr Τιτανικού Βαρίου, θα 

χρειαστούμε 1.095gr C4H6BaO4 και 1.219gr C12H28O4Ti.Όλες οι μετρήσεις έγιναν με χρήση 

ηλεκτρονικής ζυγαριάς λαμβάνοντας υπ’ όψιν έως και το τρίτο δεκαδικό ψηφίο, έτσι ώστε να 

έχουμε την επιθυμητή ακρίβεια. Επειδή όμως το C12H28O4Ti, που χρησιμοποιήσαμε ήταν σε 

υγρή μορφή, λαμβάνοντας υπόψη την πυκνότητα του (ρ=0.9598gr/ml),  χρησιμοποιήσαμε 

1.27ml του διαλύματος. Στη συνέχεια, αφού τα αντιδρώντα προστέθηκαν και αυτά, μαζί με 

την διμεθοξύ-αιθανόλη, μέσα στο δοχείο ζέσεως, το τελευταίο τοποθετήθηκε σε μαγνητικό 

αναδευτήρα, ώστε να επιτευχθεί πλήρης διάλυση των αντιδρώντων, στον διαλύτη(Εικόνα 5). 

Η διαδικασία ανάδευσης του διαλύματος μας διήρκησε τριάντα λεπτά. Το διάλυμα του 

οξειδίου Τιτανίου-Βαρίου που δημιουργήθηκε ήταν διαυγές με υποκίτρινο χρώμα. 

 

Εικόνα 5: Μαγνητικός αναδευτήρας πάνω στον οποίο βρίσκεται το διάλυμα,για την εναπόθεση των λεπτώνυμενίων. 

 

ii) Καθαρισμός υποστρωμάτων 
 

Για την επίστρωση των λεπτώνυμενίων, απαιτείται η χρησιμοποίηση κατάλληλων 

υποστρωμάτων. Στην περίπτωσή μας, τα υποστρώματα μας ήταν υποστρώματα γυαλιού με 

μια πολύ λεπτή επίστρωση οξειδίου του Ινδίου-Κασσιτέρου (ITO). Χρησιμοποιήθηκαν τα 

συγκεκριμένα υποστρώματα, γιατί το ΙΤΟ είναι αγώγιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

ως ηλεκτρόδιο, για την μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των υμενίων, όπως θα δούμε στην 



συνέχεια.Επίσης χρησιμοποιήσαμε και υποστρώματα πυριτίου (Si). Πριν την επίστρωση των 

υμενίων, καθαρίσαμε τα υποστρώματα σε μπάνιο υπερήχων (Εικόνα 6) υποστρώματα 

τοποθετήθηκαν μέσα σε δοχείο, το οποίο περιείχε αιθανόλη. Το δοχείο τοποθετήθηκε μέσα 

στο λουτρό υπερήχων όπου κα παρέμεινε για 20 λεπτά. Έπειτα αφαιρέθηκε ο διαλύτης από 

το δοχείο και η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε άλλες δύο φορές: μια με ακετόνη εντός του 

δοχείου και η τελευταία με απιονισμένο νερό. Τέλος αφού έγινε ο καθαρισμός, στεγνώσαμε 

τα δείγματά μας με την βοήθεια αέριου αζώτου. Η διαδικασία αυτή έγινε προκειμένου η 

τελική επιφάνεια του υμενίου να είναι καθαρή, για την κατά το δυνατόν ποιοτικότερη 

επίστρωση των υμενίων.  

 

 

 

Εικόνα 6: ΛουτρόΥπερήχων 

 

 

iii) Διαδικασία επίστρωσης υμενιών με την μέθοδο του spin-coating 
 

Στη συνέχεια παρασκευάστηκαν λεπτά υμένια με την χρήση της μεθόδου 

spincoating.Τοποθετήσουμε  ένα καθαρό κα στεγνό  υπόστρωμα στο κέντρο του 

spincoater(Εικόνα7). Με την χρήση μίας πιπέτας αντλήσαμε 25μl διαλύματοςBaTiO3.Η 

πιπέτα είναι ένα εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται για ακριβή μέτρηση και μεταφορά 

όγκου σε υγρή μορφή.Έγινε εναπόθεση των δειγμάτων μας στον spincoater,του οποίου οι 

λειτουργίες ρυθμίστηκαν στις 3000 στροφές/λεπτό για 30 δευτερόλεπτα.Καθώς τα δείγματά 

μας άρχισαν να περιστρέφονται εντός του spincoater, το υγρό απλώθηκε στην επιφάνεια 

λόγω της φυγόκεντρου δυνάμεως. Οι συγκεκριμένες στροφές και αυτό το χρονικό διάστημα 

περιστροφής χρησιμοποιήθηκαν προκείμενου να επιτευχθεί το επιθυμητό, ομοιόμορφο πάχος 

του λεπτού υμενίου πάνω στο δείγμα. Από βιβλιογραφικές αναφορές, εκτιμούμε ότι το πάχος 

κάθε επίστρωσης, είναι περίπου 20-30 nm. [5] 



 

Εικόνα7:Διάταξη spin-coater 

Μετά την κάθε επίστρωση, το δείγμα θερμαίνεται στους 200oC (Εικόνα 8α), όπου παραμένει 

για 5-10 λεπτά και μετά αφήνεται να ξανά κρυώσει στην θερμοκρασία δωματίου, κλείνοντας 

την θέρμανση.  Κατά τη διαδικασία αυτή εξατμίζεται ο διαλύτης και πάνω στο υπόστρωμα 

μένει μια λεπτή επικάλυψη από BaTiO3.Έχουμε την δυνατότητα να επαναλάβουμε την 

διαδικασία όσες φορές θέλουμε, αυξάνοντας το τελικό πάχος του υμενίου. Στη συγκεκριμένη 

εργασία παρασκευάσαμε δείγματα με 1,2,5 και 10 επιστρώσεις BaTiO3. Στη συνέχεια τα 

λεπτά υμένια εισήχθησαν σε φούρνο (Εικόνα 8β) έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η ανόπτησή 

τους, στους 700oC. Κατά τη διαδικασία αυτή αυξάνεται το μέγεθος των κόκκων του BaTiO3, 

ενώ ελαχιστοποιείται ο κενός χώρος μεταξύ των κόκκων, με αποτέλεσμα την τελική 

βελτιστοποίηση των λεπτών υμενίων.  

 

 

Εικόνα8: (α) Συσκευή θέρμανσης του δείγματος. (β)Φούρνος ανόπτησης 

α β 



 

Στην Εικόνα10 παρουσιάζονται τα δείγματά μας  ενώ στον παρακάτω πίνακα 1 παρατίθενται 

τα ονόματα των υμενίων με τον αντίστοιχο αριθμό επιστρώσεων που έχει το καθένα, καθώς 

και το είδος του υποστρώματος, που χρησιμοποιήθηκε.  

Πίνακας 1 

Όνομα Φιλμ Αριθμός επιστρώσεων Είδος υποστρώματος 

TF3 5 ΙΤΟ 

TF8 1 ΙΤΟ 

TF9 2 ΙΤΟ 

TF10 10 ΙΤΟ 

TF4 5 Si 

TF5 10 Si 

TF6 1 Si 

TF7 2 Si 
 

 

Εικόνα10: Λεπτά υμένια της χημικής ένωσης BaTiO3, επιστρωμένα πάνω σε υποστρώματα ΙΤΟ και πυριτίου Si 

Όπως φαίνεται, τα λεπτά υμένια παρείχθησαν πάνω σε υποστρώματα ITO και πυριτίου Si.Τα 

πρώτα θα χρησιμοποιηθούν για την μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων, ενώ τα δεύτερα για 

τον χαρακτηρισμό, με φασματοσκοπικές μεθόδους. 

 

 

 



Χαρακτηρισμός των δειγμάτων 

Μετά την παρασκευή των λεπτών υμενιών ακολουθεί ο χαρακτηρισμός τους έτσι ώστε να 

πιστοποιήσουμε την ποιότητά τους, δηλαδή ότι υπάρχει επίστρωση της χημικής ένωσης 

BaTiO3 πάνω στο υπόστρωμα, καθώς και ότι δεν έχουν αναπτυχθεί δευτερεύουσες φάσεις. 

Για το λόγο αυτό, προχωρήσαμε σε πειράματα φασματοσκοπίας υπερύθρου(FT-IR 

Spectroscopy) και φασματοσκοπίας περίθλασης ακτινών –Χ (X-Raydiffraction).  

 
 

i)  Φασματοσκοπία Furrier Transformed Infra Red Spectroscopy (FT-IR). 
 

Όλα τα υμένια χαρακτηρίστηκαν, με φασματοσκοπία FT-IR. Επίσης για άμεση σύγκριση 

πήραμε και το φάσμα υπερύθρου, για πολυκρυσταλλική σκόνη BaTiO3 (Εικόνα 11). 
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Εικόνα 11: Φάσμα FTIR σε πολυκρυσταλλικήσκόνη BaTiO3 

Στο φάσμα IR της πολυκρυσταλλικής σκόνης BaTiO3 παρατηρούνται 2 κορυφές στα   

493cm-1, η οποία οφείλεται στη δόνηση μεταξύ του δεσμού Τιτανίου και Οξυγόνου, και στα 

1435cm-1 λόγω της δόνηση μεταξύ του δεσμού Βαρίου, Τιτανίου και Οξυγόνου[6](Εικόνες 

13 και 14). 
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Εικόνα 12: Φασματοσκοπία FT-IRτων λεπτών υμενίωνBaTiO3 πάνω σε υπόστρωμα ΙΤΟ και γυαλιού. 

Στην Εικόνα 12 παρουσιάζονται τυπικά φάσματα FT-IRτων λεπτών υμενίωνBaTiO3.Εκτός 

από τις βασικές κορυφές στα 493cm-1 και στα 1435cm-1, παρατηρούνται και άλλες κορυφές. 

Οι κορυφές αυτές είναι είτε λιγότερο έντονες είτε περισσότερο, αναλόγως το πάχος των 

υμενιών. Οι κορυφές που σημειώθηκαν συμφωνούν με ένα μικρό σφάλμα με αυτές τις 

βιβλιογραφίας[6,8-11]και ανήκουν στις δονητικές καταστάσεις του BaTiO3, (εικόνες 13 και 

14).Επομένως τα λεπτά υμένια αποτελούνται από BaTiO3.Το δείγμα με ονομασία TF1 

αντιστοιχεί σε υπόστρωμα ΙΤΟ ενώ τα TF2 σε υπόστρωμα Si. Και τα δύο υμένια έχουν 10 

επιστρώσεις.  

 

 

Εικόνα13: Δονητική κατάσταση Α1
(3) 



 

Εικόνα14: Δονητικές καταστάσεις Ε(4) 

 

Περίθλαση Ακτίνων Χ 
 
Η κρυσταλλική δομή των λεπτών υμενίων, μελετήθηκε με πειράματα φασματοσκοπίας 

περίθλασης ακτινών Χ (X-RayDiffraction). Στην Εικόνα 15 παρουσιάζονται τα φάσματα 

XRD, για τα  λεπτά υμένιαBaTiO3, τα οποία είναι επιστρωμένα πάνω σε Si.  

20 25 30 35 40 45 50 55 60

 
 

In
te

n
s

it
y

(A
.U

.)

2(degrees)

TF7

TF6

TF5

TF4

1
0
0

1
1
0

S
i 

(0
0

2
)

1
1
1

2
1
1

 

Εικόνα15: Διάγραμμα XRD BaTiO3 πάνω σε Si 

 

 

 



Πίνακας 2 

Όνομα Φιλμ Αριθμός επιστρώσεων Είδος υποστρώματος 

TF4 5 Si 

TF5 10 Si 
TF6 1 Si 
TF7 2 Si 

 

 

Οι μετρήσεις έγιναν σε εύρος γωνιών 20ο-60ο.Παρατηρούμε ότι τα φάσματα των υμενίων 

TF4 και ΤF5, έχουν περισσότερες κορυφές από τα αντίστοιχα φάσματα των υμενίων TF6 και 

TF7. Προφανώς αυτό έχει άμεση σχέση με το υλικό των υμενίων, το οποίο εξαρτάται άμεσα 

με τον αριθμό των επιστρώσεων, που κάναμε για το κάθε υμένιο.Περισσότερες επιστρώσεις 

έχουν ως αποτέλεσμα πιο παχύ στρώμα BaTiO3, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η 

κρυσταλλικότητα του υμενίου. Αυτή η ενίσχυση αποτυπώνεται στο γεγονός ότι περισσότερες 

κορυφές στα φάσματα XRD των υμενίων.  Επιπλέον κάποιες κορυφές που παρατηρούνται 

είναι χαρακτηριστικές κορυφές της δομής του BaTiO3, όπως προκύπτει από την σύγκριση 

των φασμάτων της Εικόνας 14, με αντίστοιχα φάσματα από την σχετική βιβλιογραφία. [12, 

13].Από την άλλη, υπάρχουν και κορυφές που δεν αντιστοιχούν στην δομή του BaTiO3. Για 

παράδειγμα, η κορυφή στις 32.7ο είναι η κορυφή (100) του Si, δηλαδή του υποστρώματος. 

Επίσης υπάρχουν κορυφές στις 33.5ο, 44.8ο, 47.1ο, 53.8ο, 54.7ο, 56.5ο, που επίσης δεν 

αντιστοιχούν στην δομή του BaTiO3, και υποδηλώνουν την παρουσία δευτερευουσών 

φάσεων στα υμένια. H γωνία στις 53.8ο αντιστοιχεί σε κορυφή του TiO2 (titanium dioxide) 

[14], ενώ οι γωνίες στις 33.5ο και στις 44.8ο αντιστοιχούν σε κορυφές του BaO(barium 

oxide)[15].Τέλος η κορυφή που εμφανίζεται στις 56.5ο αντιστοιχεί σε κορυφή του BaCO3 

(barium carbonate)[16] ενώ οι κορυφές που βρίσκονται στις 47.1ο και στις 54.7ο είναι 

άγνωστες και είναι υπό εξέταση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός των λεπτών 

υμενιών 

Στη συνέχεια, τα λεπτά υμένια θα χαρακτηριστούν ως προς τις ηλεκτρικές τους ιδιότητες.Για 

το λόγο αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες πειραματικές διατάξεις. Μια τέτοια 

διάταξη, που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι η διάταξη του πυκνωτή, όπως αυτή 

φαίνεται στην Εικόνα 16. 

 

Εικόνα16: Η διάταξη του MOS πυκνωτής μας όπου χρησιμοποιήθηκε ο χρυσός(AU) ως άνω ηλεκτρόδιο και το ΙΤΟ 

ως κάτω 

 

Στην περίπτωσή μας είναι το ΙΤΟ, που ήταν ήδη επιστρωμένο στο γυάλινο υπόστρωμα, ενώ 

το πάνω ηλεκτρόδιο είναι από χρυσό και επιστρώθηκε με την μέθοδο της θερμικής 

εξάχνωσης. Η διαδικασία για την δημιουργία του πάνω ηλεκτροδίου είναι ως εξής: Σε  ένα 

λεπτό φύλλο αλουμινίου,  ανοίγουμε μικρές οπές διαμέτρου 1-2mm (Εικόνα20, δεξιά). Αυτό 

το φύλλο αλουμινίου τοποθετείται πάνω από το λεπτό υμένιο και όλα μαζί στερεώνονται 

πάνω σε ένα γυαλάκι μικροσκοπίου. Το γυαλάκι τοποθετείται μέσα στο θάλαμο εξάχνωσης 

(Εικόνα 18). Κατόπιν ο θάλαμος εκκενώνεται με τη βοήθεια ειδικού  συστήματος άντλησης, 

το οποίο μειώνει την πίεση του αέρα εντός του θαλάμου, στα 10-6mbar. Αφού επιτευχθεί η 

χαμηλότερη δυνατή πίεση εντός του θαλάμου, αρχίζει η διαδικασία της θερμικής εξάχνωσης. 

Ένα μικρό κομμάτι χρυσού έχει ήδη τοποθετηθεί πάνω σε μία αντίσταση-βάρκα της διάταξης 

η οποία βρίσκεται εντός του θαλάμου (Εικόνα20, αριστερά). Τροφοδοτώντας την βάρκα με 

ρεύμα μεγάλης έντασης η βάρκα θερμαίνεται σε πολύ υψηλή  θερμοκρασία(Εικόνα 21), έτσι 

ο χρυσός που βρίσκεται μέσα της μετατρέπεται σε νέφος, και λόγω του κενού θαλάμου 

ταξιδεύει απρόσκοπτα προς όλες τις κατευθύνσεις, οπότε μέρος του νέφους πέφτει πάνω στο 

μικρό κομμάτι γυαλιού και στο φύλλο αλουμινίου. Στα σημεία όπου το αλουμίνιο είναι 

τρυπημένο το νέφος του χρυσού πέφτει πάνω στο λεπτό υμένιο. Η διαδικασία της θερμικής 

εξάχνωσης διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα, ενώ το πάχος της επίστρωσης του χρυσού 

εξαρτάται από τον χρόνο εξάχνωσης αλλά και το ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση-

βάρκα.Μετά το τέλος της εξάχνωσης σταματάει η άντληση και ο θάλαμος επανέρχεται σε 

ατμοσφαιρική πίεση. Τέλος, βγάζουμε το γυαλάκι με το λεπτό υμένιο και αποκολλούμε το 

φύλλο αλουμινίου πάνω από το υμένιο. Σαν τελικό αποτέλεσμα (Εικόνα21), φαίνονται οι 



επαφές χρυσού πάνω στο BaTiO3. Κάθε επαφή είναι και ένας διαφορετικός πυκνωτής, 

επομένως πάνω στο ίδιο υμένιο μπορούμε να έχουμε πολλές διατάξεις κατάλληλες για να 

χρησιμοποιηθούν στον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό.  

 

 

Εικόνα17: Θερμικός εξαχνωτής(Thermal evaporator) 

 

Εικόνα18 : Θάλαμος Εξάχνωσης 



 

Εικόνα19:Βάρκα αντίστασης εντός του θαλάμου εξάχνωσης(αριστερά),το δείγμα μας και το φύλλο αλουμινίου με τις 

εσοχές έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τα capacitors προτού κολληθεί πάνω στο δείγμα(δεξιά). 

 

 

Εικόνα20: Στις παραπάνω εικόνες φαίνεται η βάρκα αντίστασης καθώς θερμαίνεται όπως είναι εύκολα διακριτό. 

 

 

 



 

Εικόνα21: Το δείγμα μας αφού το εξάγαμε από το θάλαμο εξάχνωσης. Εντός των κύκλων παρουσιάζονται οι 

πυκνωτές που δημιουργήθηκαν μέσω της μηχανικής μάσκας, 

 
i)  Πειραματική διάταξη και διαδικασία μέτρησης Χαρακτηριστικών C-V 
καμπυλών 
 
Η τυπική μέτρηση με την οποία μελετούμε ένα σιδηροηλεκτρικό υλικό, όπως το BaTiO3, 

είναι η καταγραφή της καμπύλης χωρητικότητας – τάσης, η αλλιώς η καταγραφή της 

καμπύλης C-V. Πρόκειται για μία πειραματική διαδικασία κατά την οποία μεταβάλλουμε την 

τάση στα άκρα του πυκνωτή με αποτέλεσμα να αλλάζει η χωρητικότητά του. Η πειραματική 

διάταξη που χρησιμοποιήσαμε για τις μετρήσεις αυτές φαίνεται στις Εικόνες 22,όπου 

φαίνεται το μικροσκόπιο, στου οποίου τη βάση τοποθετήσαμε τα δείγματά μας. Οι δύο 

ακίδες, όπως αυτές φαίνονται  στην Εικόνα22 δεξιά, τοποθετήθηκαν , η μία πάνω στην 

επαφή του χρυσού, ενώ η άλλη στο ΙΤΟ.Οι δύο ακίδες ήταν τοποθετημένες στα άκρα 

μηχανισμών μικρομετρικής μετατόπισης, προς όλες τις κατευθύνσεις.  

Οι ακίδες ήταν συνδεδεμένες μέσω ομοαξονικών καλωδίων με μια γέφυρα LCR (Εικόνα 23). 

Η γέφυρα LCR, είναι ένα όργανο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί το κύκλωμα με 

μια συνεχή τάση (DC Voltage) ενώ μετράει τη χωρητικότητα του πυκνωτή, μέσω μιας 

μικρής εναλλασόμενης τάσης (AC signal), η οποία διαβιβάζεται στον πυκνωτή.  

 

 

Εικόνα 22αριστερά:Πρόσοψη του μικροσκοπίου οπού φαίνονται τα 2 καλώδια που συνδέονται με την γέφυρα 

LCR.δεξιά:Κάτοψη της διάταξής μας όπου οι 2 ακίδες έχουν τοποθετηθεί η μία πάνω στον πυκνωτή χρυσού και η 

άλλη στην επιφάνεια που έχει καλυφθεί με αγώγιμη κόλα 



 

Εικόνα23: Γέφυρα LCR 

Για κάθε τιμή της DC τάσης αντιστοιχείται μια χωρητικότητα. Το συγκεκριμένο όργανο έχει 

την δυνατότητα να τροφοδοτήσει με αρνητικές και θετικές τάσεις το κύκλωμα, επομένως  

μπορούμε να πάρουμε χαρακτηριστικές καμπύλες χωρητικότητας- τάσης.  Η συνολική 

διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και τα δεδομένα συλλέγονται από συγκεκριμένο 

πρόγραμμα LabView, όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα (Εικόνα 24). 

 

 

Εικόνα 24: Οι καμπύλες ρεύματος –τάσης(DC) όπως αυτές παρουσιάζονται για HRS( πρώτες 3 εικόνες) για LRS (οι 3 

εικόνες μετά) και οι καμπύλες για όλο το εύρος των τιμών τάσης (2 τελευταία διαγράμματα) 

 
Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό των σιδηροηλεκτρικών υλικών, όπως είναι το BaTiO3, 

είναι η ιδιότητά τους να αντιστρέφουν την πολικότητα τους εάν εφαρμοσθεί σε αυτά ένα 

εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο το οποίο καθορίζει το χαρακτηριστικό βρόγχο υστέρησης που 

δημιουργείται στο διάγραμμα C(Χωρητικότητα) – Ε (Ηλεκτρικό Πεδίο, το οποίο είναι 

ανάλογο της εφαρμοσμένης DC τάσης), όπως φαίνεται στην Εικόνα 25, όπου παρουσιάζεται 

μια καμπύλη C-V, ενός τυπικού σιδηροηλεκτρικού υλικού.  



Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε ένασιδηροηλεκτρικό υλικό, υπάρχει μια αυθόρμητη ηλεκτρική 

πόλωση, που σημαίνει ότι ένα ποσοστό των ηλεκτρικών διπόλων μέσα στο σιδηροηλεκτρικό 

υλικό, είναι ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους, ενώ υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν είναι 

ευθυγραμμισμένα. Η ύπαρξη αυτής της αυθόρμητης ευθυγράμμισης είναι η αιτία για τη 

δημιουργία ενός εσωτερικού ηλεκτρικού πεδίου Εint. Η επιβολή μιας τάσης στα άκρα του 

πυκνωτή σημαίνει ότι δημιουργείται ένα άλλο ηλεκτρικό πεδίο, εξωτερικό Εext, το οποίο 

είναι ανάλογο της εφαρμοσμένης τάσης και η φορά του εξαρτάται από το πρόσημο της τάσης 

αυτής.  

Επομένως καθώς αυξάνουμε την τάση: 

a. Πρώτον,καθώς αυξάνεται η εφαρμοσμένη τάση ώστε Εext>Εint, η συσσώρευση 

ηλεκτρικών φορτίων στους οπλισμούς του πυκνωτή, εμποδίζει την περεταίρω αύξησή 

τους, αυτό έχει ως αποτέλεσμα από μια τάση και μετά να μην αυξάνεται το φορτίο, 

άρα η χωρητικότητα να μειώνεται. 

b. Δεύτερον, καθώς μειώνεται η εξωτερική τάση, το εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο  

μειώνεται και έχουμε αντιστροφή της διεύθυνσης του εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου 

με την αντιστροφή του πρόσημου της τάσης στην περίπτωση αυτή, η χωρητικότητα 

αυξάνεται.  

c. Τέλος, η ύπαρξη του εσωτερικού ηλεκτρικού πεδίου και η διεύθυνση του είναι τέτοια 

ώστε, απαιτείται αύξηση της αναστραμμένης τάσης τόσο ώστε Εext + Εint= 0, όπου και 

τα ηλεκτρικά δίπολα αλλάζουν διεύθυνση το εξωτερικό πεδίο, όπου συμβαίνει αυτή η 

διαδικασία, ονομάζεται Συνεκτικό Πεδίο (coercive field), και η χωρητικότητα παίρνει 

την μέγιστη τιμή της, όπως φαίνεται στην Εικόνα 25. Το συνεκτικό γίνεται 

ισχυρότερο όσο πιο πολλά ηλεκτρικά δίπολα είναι αυθόρμητα ευθυγραμμισμένα.  

 

Όπως φαίνεται από το σχήμα το συνεκτικό πεδίο έχει δύο τιμές, μια αρνητική και μια θετική, 

που αντιστοιχεί στις αλλαγές  της εσωτερικής πόλωσης. Στην ιδανική περίπτωση, οι τιμές 

αυτές είναι ίσες προς το μέτρο τους.  
 

 

Εικόνα 25:Χαρακτηριστική C-V καμπύλη ενός σιδηροηλεκτρικού υλικού 

 

 
 



ii) C-V Χαρακτηριστικές λεπτών υμενίωνBaTiO3 
 

Οι χαρακτηριστικές C-V καμπύλες των λεπτών υμενίωνBaTiO3, φαίνονται στις παρακάτω 

εικόνες( Εικόνες 26-29), ενώ στον πίνακα 3 φαίνονται τα υμένια που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Πίνακας 3 

Όνομα Φιλμ Αριθμός επιστρώσεων Είδος υποστρώματος 

TF8 1 ΙΤΟ 

TF9 2 ΙΤΟ 

TF3 5 ΙΤΟ 

TF10 10 ΙΤΟ 
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Εικόνα26: C-V διάγραμμα μίας στρώσης λεπτού υμενίουTF8 
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Εικόνα27: C-V διάγραμμα δύο στρώσεων λεπτού υμενίουTF9 
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Εικόνα28: C-V διάγραμμα πέντε στρώσεων λεπτών υμενίωνTF3 
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Εικόνα29: C-V διάγραμμα δέκα στρώσεων λεπτού υμενίουTF10 

  

Από τα διαγράμματα μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής συμπεράσματα. Αρχικά 

παρατηρείται, πως όλες οι καμπύλες έχουν τα χαρακτηριστικά μιας C-V καμπύλης ενός 

σιδηροηλεκτρικού υλικού, όπως φαίνονται στην Εικόνα 25. Αυτή είναι μια έμμεση απόδειξη 

ότι τα λεπτά υμένια είναι υμένια BaTiO3.Στην Εικόνα 29 φαίνεται η C-V καμπύλη για το 

παχύτερο υμένιο TF10 που μελετήσαμε, όπου είναι συμμετρική ως προς τον κάθετο άξονα. 

Σε αντίθεση, οι άλλες C-V καμπύλες (εικόνες 26-28) δεν είναι συμμετρικές. Η διαφορά αυτή 

έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούμε είναι διαφορετικά, 

δηλαδή το ένα είναι το ITO και το άλλο είναι ο χρυσός. Η ασυμμετρία λοιπόν οφείλεται στου 

διαφορετικού τύπου ηλεκτρόδια. Το γεγονός ότι  η C-V καμπύλη για το TF10 υμένιο, είναι 

συμμετρική, υποδεικνύει ότι η ασυμμετρία υπερκαλύπτεται από το πάχος του υμενίου. 

Επίσης η C-V καμπύλες για τα δείγματα TF8, TF9 και ΤF3 είναι μετατοπισμένες από το 

V=0. Πιο συγκεκριμένα για το TF8 η μετατόπιση είναι προς τα αρνητικές τάσεις (αριστερά), 

για το TF9  υπάρχει μια ελαφριά μετατόπιση προς τα αριστερά (αρνητικές τάσεις) επίσης 

ενώγια το TF3  η μετατόπιση είναι προς τις θετικές τάσεις (δεξιά). Για το TF10, υπάρχει μια 

ανεπαίσθητη μετατόπιση προς τις θετικές τάσεις. Δεν υπάρχει κάποιος προφανής λόγος 

αυτών των μετατοπίσεων, όμως μια πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να έχει σχέση με τις 

ηλεκτρικές ιδιότητες της διεπαφής χρυσού / BaTiO3. Είναι μια εκδοχή που είναι υπό 

εξέταση. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι από τα παραπάνω διαγράμματα δεν μπορούμε να 

υπολογίσουμε το συνεκτικό πεδίο, γιατί δεν γνωρίζουμε το ακριβές πάχος των υμενίων. 

Μπορούμε όμως να κάνουμε μια εκτίμηση, βασιζόμενοι στο γεγονός ότι κάθε επίστρωση 

υμενίου αντιστοιχεί σε πάχος 20 nm. Οπότε το συνεκτικό πεδίο μπορεί να εκτιμηθεί ως εξής: 

Καταγράφουμε τις απόλυτες τιμές των τάσεων, όπου η χωρητικότητα παρουσιάζει μέγιστα 

και υπολογίζομε το μέσο όρο τους. Υπολογίζουμε το συνεκτικό πεδίο με βάση την σχέση  



E = V / d, όπου V η μέση τιμή της τάσης όπως υπολογίστηκε από τα διαγράμματα (Εικόνες 

26-29), και d το εκτιμώμενο πάχος. Με αυτό τον τρόπο έχουμε τα αποτελέσματα που 

φαίνονται στον Πίνακα 4 

Πίνακας 4 

Λεπτό 

Υμένιο 

Εκτιμώμενο 

πάχος (nm) 

Τάση 

(θετική 

τιμή ) (V) 

Τάση 

(Αρνητική 

τιμή) (V) 

Μέση τάση  

(V) 

Συνεκτικό 

πεδίο 

(MV/m) 

TF8 20 0 0.46 0.23 11.5 

TF9 40 0.11 0.19 0.15 3.75 

TF3 100 1.19 1.10 1.14 11.4 

TF10 200 1.22 0.95 1.07 5.35 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, στην Εικόνα 30, παρουσιάζεται το διάγραμμα του 

συνεκτικού πεδίου σε συνάρτηση με το πάχος των υμενίων. 
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Εικόνα 30:Γράφημα Συνεκτικού πεδίου– Πάχους 

 

Γενικά, οι τιμές του συνεκτικού πεδίου, που υπολογίστηκαν είναι κοντά στις τιμές, που έχουν 

αναφερθεί στην βιβλιογραφία για λεπτά υμένιαBaTiO3[17-19].Από την άλλη, όπως φαίνεται 

από το παραπάνω διάγραμμα, η τιμή του συνεκτικού πεδίου δεν έχει μονοτονική 

συμπεριφορά σε σχέση με το πάχος των υμενίων, όπως έχει αναφερθεί ήδη στην 

βιβλιογραφία[20, 21]. 



Πέραν αυτών, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το συνεκτικό πεδίο στα 

σιδηροηλεκτρικά υλικά , οι οποίοι όμως δεν μεταβλήθηκαν οπότε αναφέρονται ονομαστικά. 

Όπως, η μεταβολή της θερμοκρασίας Curie, καθώς το δείγμα αλλάζει φάση ενώ θερμαίνεται 

και η μεταβολή της συχνότητας. 

 

Έπειτα υπολογίσαμε την διηλεκτρική σταθερά των λεπτών υμενιών χρησιμοποιώντας τον 

εξής τύπο: 

𝜀𝑟 =
𝐶 ∙ 𝑑

𝜀0 ∙ 𝛢
 

Όπου C η τιμή της χωρητικότητας του πυκνωτή μας (για Ε=0) , d το πάχος του φιλμ , ε0 η 

διηλεκτρική σταθερά του κενού (8.854∙10-12Farad/meter) και Α η επιφάνεια του πυκνωτή μας 

ο οποίος θεωρήθηκε κυκλικός με διάμετρο d=1mm άρα r=0.5mm, συνεπώς 

A=πr2=0.785mm2. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα  παραθέτουμε τον πίνακα 5 με την 

εκτιμώμενη τιμή της διηλεκτρικής σταθεράς καθενός από τα τέσσερα δείγματα. 

 
Πίνακας 5 

Διηλεκτρική σταθερά (εr) ΕΚΤΙΜΟΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ (ΝΜ) 

1.6 20 

5.8 40 

3.45 100 

7.6 200 

 

Οι τιμές αυτές διαφέρουν από τις τιμές της βιβλιογραφίας κατά τρεις τάξεις μεγέθους[24].Το 

γεγονός αυτό μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η μετρούμενη χωρητικότητα δεν είναι 

αυτούσια η χωρητικότητα που προέρχεται από το λεπτό υμένιο BaTiO3, αλλά υπεισέρχονται 

και παρασιτικές χωρητικότητες. Μια  από αυτές, η οποία είναι και η σπουδαιότερη, είναι η 

παρασιτική χωρητικότητα στη διεπιφάνεια μεταξύ χρυσού/BaTiO3. Συνεπώς πλέον η 

χωρητικότητα που μετρά μηδέν είναι του BaTiO3, αλλά η ισοδύναμη χωρητικότητα η οποία 

μας δίνεται από τον τύπο  
1

𝐶𝜄𝜎𝜊𝛿
=

1

𝐶𝐵𝑎𝑇𝑖𝑂3

+
1

𝐶 𝜋𝛼𝜑ή𝜍(𝐴𝑢)
 

𝐶𝜄𝜎𝜊𝛿 =
𝐶𝐵𝑎𝑇𝑖𝑂3

∙ 𝐶 𝜋𝛼𝜑ή𝜍(𝐴𝑢)

𝐶𝐵𝑎𝑇𝑖𝑂3
+ 𝐶 𝜋𝛼𝜑ή𝜍(𝐴𝑢)

 

 

Η χωρητικότητα της διεπαφής χρυσού/BaTiO3 βρέθηκε από την βιβλιογραφία πως 

κυμαίνεται από 10-6-10-2Farad[25]. Έτσι παραθέτουμε κάτω τον πίνακα  6, με τις νέες 

χωρητικότητες της διηλεκτρικής σταθεράς.   
 

 

 

 

 

 



Πίνακας 6 

Αριθμός 

επιστρώσεων 

Όνομα δείγματος Ισοδύναμη 

Χωρητικότητα(Cισοδ)(μF) 

Διηλεκτρική 

σταθερά(εr) 

1 ΤF8 27.7 1593 

2 TF9 50 5752 

5 TF3 12 3451 

10 TF10 13.2 7593 
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Εικόνα 31: Γράφημα διηλεκτρικής σταθεράς– πάχους 

Στην παραπάνω Εικόνα (Εικόνα 31) παρουσιάζεται το γράφημα που μας δείχνει πως 

μεταβάλλεται η διηλεκτρική σταθερά του υλικού μας σε σχέση με το πάχος των φιλμ μας. 

Αρχικά παρατηρείται μία αύξηση της τιμής της διηλεκτρικής σταθεράς καθώς το πάχος 

αυξάνεται από τα 20nm στα 40 nm στη συνέχεια επέρχεται μία μείωση της διηλεκτρικής 

σταθεράς στα 100nm και μετά η τιμή αυξάνεται πάλι στα 200nm.Όπως έχει παρατηρηθεί σε 

παλαιότερες δημοσιεύσεις κοντά στα 75nm[26](μετά από τα 40nm στην περίπτωση μας) 

παρατηρείται αλλαγή  στη γραμμική κλίση της διηλεκτρικής σταθεράς, γεγονός που 

βασίζεται στην αλλαγή της μορφολογίας των κόκκων. Όπως αναφέραμε και για τις τιμές του 

συνεκτικού πεδίου, έτσι και για το διάγραμμα της διηλεκτρικής σταθεράς, δεν μπορούμε να 

αποφανθούμε για την συμπεριφορά της σχετικά με το πάχος του δείγματος, αυτό που 

μπορούμε να πούμε είναι πως,οι τιμές μας διαφέρουν από μονοκρυσταλλικό BaTiO3στο 

οποίο η διηλεκτρική σταθερά κυμαίνεται μεταξύ 200-1000 όπως αναφέρεται και στην 

βιβλιογραφία[26]. Σε αντίθεση με το πολυκρυσταλλικό BaTiO3που οι τιμές του συμφωνούν 

με τις τιμές μας σύμφωνα με την βιβλιογραφία[27].Η αυξημένη διηλεκτρική σταθερά στα 



δείγματά μας ίσως να οφείλεται στην πολυκρυσταλλική τους μικροδομή. Έχει παρατηρηθεί 

ότι σε πολυκρυσταλλικό δείγματα, οι διεπιφάνειες, μεταξύ γειτονικών κόκκων, επηρεάζουν 

τις ηλεκτρικές ιδιότητες των υλικών [28]. Επομένως το μέγεθος των κόκκων σε σχέση με την 

διηλεκτρική σταθερά του BaTiO3είναι ένα θέμα που χρήζει περεταίρω μελέτης. 

 

Σύνοψη - Συμπεράσματα 

Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής εργασίας, έγινε  σύνθεση λεπτών υμενιών  Οξειδίου 

Τιτανίου – Βαρίουμε την μέθοδο spin-coating, ενώ η ανόπτησή τους ενίσχυσε την 

κρυσταλλικότητα τους. Τα υμένια χαρακτηρίστηκαν όσο αφορά την κρυσταλλική τους δομή 

(φασματοσκοπία περίθλασης ακτινών Χ) αλλά και την μοριακή τους δομή (με 

φασματοσκοπία υπερύθρου). Έπειτα τα υμένια μελετήθηκαν ως προς την σιδηροηλεκτρική 

τους συμπεριφορά, μελετώντας τις αντίστοιχες C-V χαρακτηριστικές τους καμπύλες. Όλα τα 

υμένια, δείχνουν σαφή σιδηροηλεκτρική συμπεριφορά, ανεξάρτητα από το πάχος τους. Η 

διηλεκτρική τους σταθερά κυμαίνεται από 1593 ως 7593, οι τιμές της είναι συγκρίσιμες με 

αντίστοιχεςπου αναφέρονται στην βιβλιογραφία. 

Συμπερασματικά , η σύνθεση των λεπτών υμενιών BaTiO3 είναι επιτυχής με τα τελικά υμένια 

να είναι καλής ποιότητας, όμως λόγω των δεύτερων φάσεων που παρουσιάζονται, υπάρχουν 

περιθώρια για βελτίωση. 
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