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Abstract 
 

Ever since the discovery of graphene, two-dimensional (2D) materials such as 

transition metal dichalcogenides (TMDs) have attracted significant attention due to 

their intriguing material characteristics suitable for variety of applications.  

In this thesis we study WS2, which belongs to the 2D TMDs family.WS2 is interesting 

for various applications in optoelectronics, biology, electrochemical and 

photochemical processes and tribology. The important thing is all such properties 

differ from the bulk to nanoparticle, thin film and monolayer. This is the reason why 

the deposition of nanoparticles, thin films and monolayers is important. 

A suitable method of deposition of thin films with many advantages in 

comparison with other methods is the pulsed laser deposition (PLD).The aim of this 

thesis is the study and characterization of WS2 nanoparticles and thin layers deposited 

using this technique. For the characterization of our samples we use the Raman 

Spectroscopy, the transition electron Microscopy (TEM) and the Scanning electron 

Microscopy (SEM). It is observed that the distribution of nanoparticles and the 

formation of WS2 flakes varies upon changing specific experimental parameters, such 

as the number of pulses, the fluence and the temperature of the substrate. 
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Περίληψη 
            Από την ανακάλυψη του γραφενίου, δισδιάστατα υλικά  όπως τα διχαλκογενή 

μέταλλα μετάπτωσης (TMDs) έχουν προσελκύσειτην προσοχή των ερευνητών λόγω 

των ενδιαφέροντων ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τους, που τα κάνει υποσχόμενα 

υλικά για πολλές εφαρμογές.  

Στην εργασία αυτή μελετάμε συγκεκριμένα το WS2που αποτελεί μέλος των 

TMDs. Το WS2 παρουσιάζει ενδιαφέρον για εφαρμογές σε τομείς όπως η 

οπτοηλεκτρονική, η βιολογία, ηλεκτροχημικές και φωτοχημικές διαδικασίες και 

τριβολογικές εφαρμογές. Το σημαντικό σημείο είναι ότι οι ιδιότητες αυτές διαφέρουν 

ανάλογα με το αν το WS2 βρίσκεται σε δομή συμπαγούς όγκου ή νανοσωματιδίου, ή 

δομή λεπτού ή μονοστρωματικού υμενίου. Για το λόγο αυτό είναι σημαντική η 

δημιουργία νανοσωματιδίων, λεπτών υμενίων και η απομόνωση μονοστρωματικών 

φυλιδίων του υλικού αυτού. 

Μια αποτελεσματική τεχνική με πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες 

τεχνικές δημιουργίας λεπτών υμενίων είναι η εναπόθεση με τη χρήση παλμικού laser 

(PLD) την οποία παρουσιάζουμε αναλυτικά.Στόχος της εργασίας αυτής είναι η 

μελέτη των χαρακτηριστικώνλεπτών υμενίων WS2 που έχουν εναποτεθεί με την 

μέθοδο αυτή. Για τον χαρακτηρισμό των παραγώμενων λεπτών υμενίων 

χρησιμοποιούμε τη φασματοσκοπία Raman, το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης 

και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης. Παρατηρούμε ότι, μεταβάλλοντας 

συγκεκριμένες παραμέτρους του πειράματος όπως τον συνολικό αριθμό των παλμών, 

την πυκνότητα ενέργειας και τη θερμοκρασία του υποστρώματος μπορούμε να 

ελέγξουμε την κατανομή των νανοσωματιδίων καθώς και των νανονιφάδων WS2. 
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1.Εισαγωγή 

Από την ανακάλυψη του γραφενίου, δισδιάστατα υλικά (2D) όπως τα 

διχαλκογενή μέταλλα μετάπτωσης (TMDs) έχουν προσελκύσειτην προσοχή των 

ερευνητών λόγω των ενδιαφέρων ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τους, που είναι 

κατάλληλα για διάφορες εφαρμογές[1],[2][3],[4]. Ο γενικός τύπος των υλικών αυτών 

είναι της μορφής ΜΧ2 όπου Μ ένα μέταλλο ή στοιχείο μετάπτωσης από την ομάδα 

IV,Vκαι VI του περιοδικού πίνακα και Χ ένα στοιχείο (χαλκογενές) από τη 16η 

ομάδατου περιοδικού πίνακα (οικογένεια οξυγόνου) κυρίως S, Se,Te. Αυτά τα υλικά 

σχηματίζουν δομές στρωμάτων με το χαλκογενές άτομο να βρίσκεται σε δύο 

εξαγωνικά επίπεδα που διαχωρίζονται από ένα επίπεδο ατόμου μετάλλου (Εικόνα 

1).Ανάμεσα σε γειτονικά στρώματα αναπτύσσονται ασθενείς δεσμοίVan der Waals 

ενώ ανάμεσα σε γειτονικά άτομα του ίδιου στρώματος ισχυροί ομοιοπολικοί δεσμοί, 

σχηματίζοντας κρυσταλικούς συμπαγείς όγκους διάφορων πολυτύπων που διαφέρουν 

στην οργάνωση των στρωμάτων και στην οργάνωση των ατόμων μετάλλων (Εικόνα 

2).Γενικά, η συμμετρία των ΤΜDs είναι εξαγωνική ή ρομβοεδρική και τα άτομα των 

μετάλλων έχουν οκταεδρική ή τριγωνική πρισματική οργάνωση.[5] Οι ηλεκτρονικές 

ιδιότητες τους κυμαίνονται από μεταλλικές έως ημιαγωγικές, ενώ υπάρχουν και 

ΤΜDs που έχουν ασυνίθιστες ιδιότητες όπως κύματα πυκνότητας φορτίου και 

υπεραγωγιμότητα.[6],[7],[8] 

 

Εικόνα 1:Τρισδιαστατή σχηματική αναπαράσταση μιας τυπικής ΜΧ2 δομής με το χαλκογενές άτομο 

(Χ) να είναι κίτρινο και το άτομο μετάλλου (Μ) γκρί.[5] 
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Εικόνα 2: Σχηματική απεικόνιση των δομικών πολυτύπων: 2Η (εξαγωνική συμμετρία, 2 στρώματα σε 

κάθε επαναλαμβανόμενη μονάδα, τριγωνική πρισματική οργάνωση), 3R (ρομβοεδρική συμμετρία, 3 

στρώματα σε κάθε επαναλαμβανόμενη μονάδα, τριγωνική πρισματική οργάνωση) και 1Τ (τετραγωνική 

συμμετρία, 1 στρώμα σε κάθε επαναλαμβανόμενη μονάδα, οκταεδρική οργάνωση)[5] 

 

1.1 Ιδιότητες του WS2 

1.1.1Δομικές ιδιότητες του WS2 
   Λόγω της στοιχειομετρίας W:S=1:2 το W υποπλέγμα βρίσκεται ανάμεσα 

στα 2 γειτονικά Sυποπλέγματα. Το πάχος ενός στρώματος WS2 είναι 3.25 Å και το 

μήκος του W-S δεσμού είναι 2.39 Å. Οι παράμετροι αυτοί του πλέγματος έχουν 

περίπου τις ίδιες τιμές για τη μορφή του συμπαγούς όγκου και τη μορφή του 

στρώματος. Όμως το μέταλλο μεταφέρει λιγότερο φορτίο στο χαλκογενές άτομο όταν 

το WS2 βρίσκεται σε μορφή φύλλου σε σχέση με το συμπαγή όγκο, και άρα η 

ενέργεια σύνδεσης είναι μικρότερη για τη μορφή του φύλλου. H ενέργεια σύνδεσης 

που ορίζεται ως Εc(WS2)=EWS2-EW-2ESείναι -6.90 eV/atom όπου EWS2 είναι η 

συνολική ενέργεια του WS2 στρώματος, EW και ES είναι οι ενέργειες των W και S 

απομονωμένων ατόμων.Καθώς το άτομο του W μεταφέρει περισσότερα ηλεκρόνια 

στο S από ότι το άτομο του Μο η ενέργεια σύνδεσης του WS2 θα είναι μεγαλύτερη 

από αυτήν του MoS2. Ορίζεται επίσης η ενέργεια σχηματισμού ενός στρώματος WS2 

Εform=EWS2- EWbulk-2ESdimer, όπου EWbulkκαι ESdimer είναι οι ατομικές ενέργειες στην 

σταθερή δομή τους ως στοιχεία, και η τιμή της είναι -1.65 eV. Για τα μέταλλα η 
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σταθερή δομή τους είναι ένας κυβικός συμπαγής όγκος ενώ τα χαλκογενή άτομα 

έχουν τη σταθερή δομή μοριακού διμερούς. Το γεγονός ότι η ενέργεια σχηματισμού 

έχει αρνητική τιμή σημαίνει ότι η διαδικασία σύνθεσης του WS2 από τη μορφή που 

είχαν αρχικά τα στοιχεία είναι μια εξώθερμη αντίδραση και τα φύλλα WS2 είναι 

σταθερά.[9] 

1.1.2 Δονητικές ιδιότητες του WS2 

Καθώς το ένα στρώμα WS2 έχει συμμετρία D3h (τριπλό τριγωνικό πρίσμα) 

εκτός από τους τρεις ακουστικούς τρόπους, οι έξι οπτικοί στο σημείο Γ (κέντρο της 

ζώνης Brillouin) μπορούν να οριστούν ως εξής: 

Γopt=2E’’(R)+2E’(I+R)+A1’(R)+A2’’(I), όπου R και Ι αντιπροσωπεύουν τους 

τρόπους έχοντας Raman και υπέρυθρη δραστηριότητα, αντίστοιχα. Οι Ε’’ και Ε’ 

τρόποι αντιπροσωπεύουν τις κινήσεις στο επίπεδο του φύλλου που είναι διπλά 

εκφυλισμένες εξαιτίας της ισοδυναμίας των χ και y αξόνων. Για τον Ε’’ τρόπο, μόνο 

τα χαλκογενή άτομα κινούνται αντίθετα. Για τον Ε’ τρόπο, τα δύο χαλκογενή άτομα 

κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και το άτομο του μετάλλου κινείται στην αντίθετη 

από αυτά κατεύθυνση. Οι τρόποι Α1’ και Α2’’ δεν είναι εκφυλισμένοι. Και οι δύο 

τρόποι αντιπροσωπεύουν τις κινήσεις εκτός του επιπέδου του φύλλου WS2 (Εικόνα 

3). Ο τρόπος Α1’ είναι ο ενεργός τρόπος ταλάντωσης Raman και ο τρόπος Α2’ είναι ο 

τρόπος ταλάντωσης με συχνότητα στη περιοχή του υπέρυθρου.Οι τρόποι Ε’ και Α1’’ 

για το WS2 έχουν συχνότητα 360cm-1 και 423 cm-1 αντίστοιχα, με βάση υπολογισμούς 

που χρησιμποιούν τη προσέγγιση της τοπικής πυκνότητας.[9] 

Σε σχέση με το συμπαγή όγκο οι συχνότητες Ε’ για τη μορφή των φύλλων 

είναι μεγαλύτερες, ενώ οι συχνότητες Α1’ έχουν περίπου την ίδια τιμή και στις δύο 

περιπτώσεις.[9] 
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Εικόνα 3: Τρόποι ταλάντωσης WS2 φύλλου. Τα βέλη δείχνουν τις κατευθύνσεις των κινήσεων των 

ατόμων για κάθε τρόπο ταλάντωσης. Το S συμβολίζεται με το κίτρινο χρώμα και το W με το μωβ.[9] 

1.1.3 Ηλεκτρονικές ιδιότητες του WS2 

   Οι ιδιότητες που εξαρτιόνται από τον αριθμό των στρωμάτων των TMDs 

έχουν κινήσει αρκετό ενδιαφέρον. Γενικά, η απομόνωση μεμονωμένων στρωμάτων 

προκαλεί τεράστιες αλλαγές στις ιδιότητες τους εξαιτίας κυρίως του περιορισμού των 

φορεών στις 2 διαστάσεις (χ και yκατευθύνσεις) και λόγω της απουσίας 

αλληλεπίδρασης με τη κατεύθυνση z. Για παράδειγμα, σε κάποια ημιαγωγικά TMDs 

υλικά, συμπεριλαμβανομένου και του WS2 υπάρχει μια μετάβαση από έμμεσο 

ενεργειακό χάσμα στον συμπαγές όγκο σε άμεσο ενεργειακό χάσμα σε ένα μόνο 

στρώμα του υλικού αυτού. Συγκεκριμένα, για το WS2 το έμμεσο ενεργειακό χάσμα 

του συμπαγούς όγκου που είναι 1.3 eV αυξάνεται σε ένα άμεσο ενεργειακό χάσμα με 

τιμή 1.79 eV[10]. Το άμεσο ενεργειακό χάσμα έχει αποτελέσματα επίσης και στην 

φωτοφωταύγεια το οποίο δίνει τη δυναντότητα εφαρμογής του σε πολλές 

οπτοηλεκτρονικές συσκευές. 

Όσον αφορά τώρα το WS2 εξαιτίας της υψηλότερης θερμικής σταθερότητας 

και των οπτικών του ιδιοτήτων έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από το MoS2 με το 

οποίο σε γενικές γραμμές έχουν παρόμοιες ιδιότητες. Επιπλέον, ανάμεσα σε όλα τα 

TMDs υλικά το WS2 έχει την μικρότερη ενεργό ηλεκτρονιακή μάζα και για αυτό 

θεωρείται ότι παρουσιάζει την υψηλότερη κινητικότητα φορέων από όλα τα υλικά 

αυτά.Η παρουσία του βαρέος στοιχείου W βοηθάει στην επίτευξη πολύ ισχυρής 

σύζευξης σπιν-τροχιάς και μεγάλο διαχωρισμόστην άκρη των ενεργειακών ζωνών. 

Συγκεκριμένα για το WS2, ο διαχωρισμός είναι λίγες εκατοντάδες meV για τη ζώνη 
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σθένους και κάποιες δεκάδες meV για ζώνη αγωγιμότητας, έχοντας έτσι πολλές 

εφαρμογές.[11] Πιο συγκεκριμένα, στις άκρες της πρώτης ζώνης Brillouin, η ζώνη 

αγωγιμότητας έχει δύο άνισα ελάχιστα. Εξαιτίας του σπάσιμου της αντιστροφής 

συμμετρίας στη περίπτωση του περιττού αριθμού στρωμάτων και άρα στη περίπτωση 

του ενός στρώματος, η ισχυρή σύζευξη σπιν-τροχιάς από τα d τροχιακά των ατόμων 

του μετάλλου (W) έχει ως αποτέλεσμα τον διαχωρισμό της ζώνης αγωγιμότητας στα 

Κ (μέσο πλευράς που συνδέει 2 εξαγωνικές επιφάνειες) σημεία της τάξης των 0.4 eV 

για το WS2. Η τιμή αυτή είναι σταθερή καθώς αυξάνεται ο αριθμός των στρωμάτων 

και άρα δεν εξαρτάται από αυτόν[12] (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4:(a-d) χωρίς σύζευξη σπιν-τροχιάς, (e-h) με σύζευξη σπιν-τροχιάς. Ο διαχωρισμός της ζώνης 
σθένους στο σημείο Κ είναι σχεδόν σταθερός στα 1,2,3,4 στρώματα.[12] 

To WS2 παρουσιάζει εξαιρετικές ιδιότητες μεταφοράς μεταξύ των στρωμάτων 

του. Το μήκος διάχυσης είναι της τάξης των 100μm. Η μεταφορά είναι ανισοτροπική 

και πολύ μικρή ανάμεσα στα στρώματα. Ο συντελεστής απορρόφησης για φωτόνια 

με ενέργεια πάνω από 1.75 eV είναι 105cm-1, ενώ το απαραίτητο μήκος απορρόφησης 

ώστε να παγιδευτούν τα περισσότερα από τα απορροφημένα φωτόνια από την ηλιακή 

ακτινοβολία είναι μικρότερο από 1 μm. Αυτό είναι πολύ μικρότερο από το μήκος 

διάχυσης του WS2 και άρα βρίσκει εφαρμογές στα φωτοβολταϊκά.[13] 



13 
 

1.2 Εφαρμογές WS2 

1.2.1 Εφαρμογές στην οπτοηλεκτρονική 
Λόγω της γρήγορης απόκρισης και της σταθερότητας τους λεπτά υμένια με  

λίγα στρώματα WS2 βρίσκουν εφαρμογές σε οπτοηλεκτρονικές διατάξεις. Πιο 

συγκεκριμένα, λεπτά υμένια λίγων στρωμάτων WS2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

φωτοανιχνευτές σε θερμοκρασία δωματίου. Η φασματική απόκριση των λεπτών 

αυτών υμενίων εξαρτάται ισχυρά από το μήκος κύματος της πηγής που προκαλεί τη 

διέγερση. Βρέθηκε ότι η απόκριση ήταν 2.0 μΑ W-1 για λ=647nm (E=1.91 eV), ενώ 

για λ=568 nm (E=2.71 eV) ήταν 21.2 μΑ W-1 δηλαδή μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερη. 

Σχετικά με την ευαισθησία, χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο εύρος από διαφορετικές 

πηγές διέγερσης βρέθηκε ότι το φωτο-ρεύμα δεν σχετίζεται γραμμικά με την ισχύ(Φ) 

της πηγής (Ιp(Φ)=bΦ0.5, όπου b είναι σταθερά). Ένα φωτοευαίσθητο υλικό με αυτού 

του είδους την απόκριση έχει καλη ευαισθησία σε μικρές εντάσεις και πολύ 

υψηλότερη ευαισθησία σε εντάσεις τάξεις μεγέθους μεγαλύτερες, και καθώς η 

απόκριση βρίσκεται σε κορεσμό δεν υπάρχει κίνδυνος για καταστρεπτικά ρεύματα, 

όπως συχνά συμβαίνει στην περίπτωση των αντίστροφων πολωμένων διόδων 

φωτοανιχνευτών.[14] 

Ένα στρώμα WS2 έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει σε απόδοση το Si και 

άλλα δισδυάστατα κρυσταλλικά υλικά, όσον αφορά το τρανζίστορ φαινομένου πεδίου 

(FET), εξαιτίας της ευνοϊκής ενεργειακής δομής του. Σε διατάξεις FET όπου έχει 

χρησιμοποιηθεί λεπτό υμένιο WS2 λίγων στρωμάτων, παρατηρείται αμφίβολη 

συμπεριφορά εξαιτίας της συσσώρευσης ηλεκτρονίων (n-type) για θετικό δυναμικό 

μεταξύ πύλης-πηγής και οπών (p-type) για αρνητικό δυναμικό μεταξύ πύλης-πηγής. 

Άρα τα ηλεκτρόνια ή οι οπές διαχέονται ανάλογα το δυναμικό που εφαρμόζεται σε 

κάθε περίπτωση. Η φωτοαπόκριση του WS2, που μπορεί να μετρηθεί με μια λάμπα 

αλογόνου, περιλαμβάνει τη γένεση ζεύγους οπής-ηλεκτρονίου κατά την απορρόφηση 

φωτονίων και την αύξηση του ρεύματος υποδοχής λόγω της κίνησης αυτών των 

φορέων που υπερέχουν. Ο κορεσμός του δυναμικού υποδοχής αυξάνεται με την 

ακτινοβολία το οποίο οφείλεται στη δημιουργία φορέων που απαιτούν υψηλότερο 

δυναμικό υποδοχής για να αποκοπούν από το κανάλι κοντά στην υποδοχή. Έτσι, το 

ενεργειακό χάσμα του WS2 οδηγεί σε μεγάλη αναλογία on/off ρεύμα και κορεσμό 

στο ρεύμα του τρανζίστορ σε θερμοκρασία δωματίου.[15] 
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1.2.2 Εφαρμογές σε φωτοβολταϊκές διατάξεις 
Έχει δειχθεί ότι ο συνδυασμός λεπτών στρωμάτων WS2 με γραφένιο οδηγεί 

σε αποδοτικές φωτοβολταϊκες συσκευές. Καθώς το φωτοευαίσθητο WS2 βρίσκεται 

ανάμεσα στα ηλεκτρόδια του γραφενίου μπορεί να επιτευχθεί εξαγωγή των φορέων 

λόγω της ακτινοβολίας από τη συσκευή στα ηλεκτρόδια του γραφενίου (το οποίο 

σχηματίζει καλές ωμικές επαφές με το WS2 και επίσης λειτουργεί και ως διαφανές 

ηλεκτρόδιο). Επειδή αυτές οι δομές είναι συμμετρικές, χρειάζεται να δημιουργηθεί 

ένα ηλεκτρικό πεδίο μέσα στο WS2 για να επιτευχθεί αποτελεσματικός διαχωρισμός 

των φορέων μέσω εξωτερικής πύλης ή διαφορετικής πρόσμιξης των 2 στρωμάτων 

γραφενίου.[3] 

1.2.3 Εφαρμογές σε ηλεκτροχημικές και φωτοχημικές διαδικασίες 
Το υδρογόνο είναι εναλλακτικός φορέας ενέργειας λόγω της υψηλής 

πυκνότητας ενέργειας και λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις στο 

περιβάλλον από το προϊόν της καύσης. Για την επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας 

είναι απαραίτητη η βοήθεια υψηλής επίδοσης ηλεκτροκαταλυτών κατά την αντίδραση 

εξέλιξης υδρογόνου. Αρκετή έρευνα έχει γίνει στις δομές του WS2 εξαιτίας των 

ηλεκτροχημικών ιδιοτήτων του. Λόγω των δομικών του ιδιοτήτων (πάχος ενός 

στρώματος, διαστάσεις στην κλίμακα των νανομέτρων και άφθονες άκρες) που 

προκύπτουν από μια μέθοδο υψηλής θερμοκρασίας και υγρής φάσης για τη 

δημιουργία στρωμάτων WS2 αυτή η χημική ένωση λειτουργεί ως καταλύτης στη 

δημιουργία υδρογόνου σε μικρά δυναμικά περίπου 100mVμε σημαντική αντοχή στο 

όξινο μέσο.[16] 

Με μεθόδους σύνθεσης κολλοειδών μονοστρωμάτων WS2, εκτός από τη 

κρυσταλλική 2Η-WS2 που λειτουργεί ως ημιαγωγός παράγεται και η λιγότερο 

συνηθισμένη οκταεδρική μορφή 1Τ-WS2 που έχει μεταλλική συμπεριφορά. 

Χρησιμοποιήθηκε P25-TiO2 σκόνη ως πλατφόρμα για τη δημιουργία νανοδομών 

TiO2-WS2. Από μια απλή απορρόφηση προκύπτει TiO2 σκόνη γεμάτη από 1Τ-WS2 

φύλλα ή 2Η-WS2 νανοδομές. Μετά την απορρόφηση ενός φωτονίου, το ηλεκτρόνιο 

που δημιουργείται μεταφέρεται κατευθείαν στο 1Τ-WS2 για να εκτελέσει αναγωγή 

πρωτονίου μέσα σε υδάτινο διάλυμα. Το 1Τ-WS2 έχει υψηλό έργο αναγωγής (~4.2 

eV) διευκολύνοντας την αντίδραση αναγωγής πρωτονίου. Από την άλλη πλευρά οι  

2Η-WS2 νανοδομές λειτουργούν ως ημιαγωγοί και άρα μπορούν να δράσουν ως 
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αποδοτικά υλικά συλλογής φωτός μεταφέροντας το ηλεκτρόνιο μετά την 

απορρόφηση φωτονίου στο TiO2. Από την άλλη πλευρά, η ίδια σκόνη P25-TiO2 που 

είναι αναμειγμένη με  2Η-WS2 νανοδομές προκαλεί μείωση του. Σε αυτή την 

περίπτωση, η παρουσία των ημιαγωγικών στρωμάτων 2Η-WS2 εισάγει 

αποτελεσματικά κέντρα επανασύνδεσης ηλεκτρονίων και οπών που δημιουργούνται 

από την απορρόφηση φωτονίων στο TiO2 και προκαλεί μείωση στη φωτοκαταλυτική 

δραστηριότητα. Παρόλο που η ανάμειξη με οι 2Η-WS2 νανοδομές μειώνει σημαντικά 

την καταλυτική δραστηριότητα, οι νανοδομές αυτές δρουν ως αισθητήρες ορατού 

φωτός.[17] 

Το βασικό δομικό χαρακτηριστικό του WS2 είναι η ύπαρξη ασθενών δεσμών 

Van der Waals κατά μήκος των κενών ανάμεσα στα φύλλα S-W-S το οποίο παρέχει 

το χώρο για αντιδρώντα αντιδράσεων εισαγωγής μορίων ή ιόντων σε υλικά με τη 

δομή αυτή. Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής Li+ πραγματοποιείται μεταφορά φορτίου 

που περιλαμβάνει όχι μόνο την αναγωγή του W4+ σε W3+ αλλά και τη διάχυση των 

ίοντων Li+ στα κενά Van der Waals. Άρα αυτό το υλικό μπορεί να λειτουργήσει ως 

οικοδεσπότης των αντιδράσεων αυτών και να σχηματίσει ένα ηλεκτρόδιο σε υψηλής 

πυκνότητας ενέργειας μπαταριών.(Εικόνα 5).[18]Αυτή η υψηλή χωρητικότητα 

αποδίδεται στην αντίδραση εισαγωγής Li εσωτερικά των νανοσωλήνων καθώς και 

στη διάχυση τους μέσα στις δομές του WS2 όπου και σχηματίζονται χημικές ενώσεις 

του τύπου LixWS2. Καθώς τα ιόντα Li+ μπορούν να μπουν σε μικρές τρύπες/κανάλια, 

οι νανοσωλήνες WS2 με πολλές ατέλειες παρέχουν ακόμα μεγαλύτερη 

χωρητικότητα.[19] 
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Εικόνα 5:(α)νανονιφάδεςWS2, (b) μερικώς σχηματισμένοι νανοσωλήνες WS2. Εικόνα απο το 
ηλεκτρινικό μικροσκόπιο διέλευσης.[19] 

Χαρακτηριστικές ιδιότητες του WS2 που βρίσκουν εφαρμογές σε αισθητήρες 

και βιοαισθητήρες είναι η μεγάλη επιφάνειά τους, η φωτοφωταύγεια,  η ηλεκτρική 

αγωγιμότητα και η γρήγορη μεταφορά ηλεκτρονίων. Συνθέσεις γραφενίου – TMDs 

βρίσκουν εφαρμογές σε αισθητήρες, γιατί το γραφένιο παρέχει μια πορώδης και 

αγώγιμη πλατφόρμα που λειτουργεί μαζί με το TMD υλικό το οποίο έχει την ιδιότητα 

ηλεκτροκαταλύτη. Πιο συγκεκριμένα, η σύνθεση γραφενίου-WS2 χρησιμοποιείται για 

την ανίχνευση κατεχόλης (ο-C6Η4(OΗ)2), ρεσορκινόλης (μ-C6Η4(OΗ)2) 

καιυδροκινόνης (π-C6Η4(OΗ)2). 

Μονοστρωματικά ή με λίγα στρώματα TMDs εμφανίζουν φθορισμό και αυτό 

το χαρακτηριστικό βρίσκει εφαρμογή στον τομέα της βιολογίας. Πιο συγκεκριμένα 

για το WS2, όσο πιο κοντό είναι το μονόκλωνο DNA τόσο ασθενέστερη έλξη υπάρχει 

ανάμεσα σε αυτό και το WS2. Η διαφορική έλξη μαζί με ένα πρωτόκολλο ενζυμικού 

σήματος, χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση του microRNA (περιέχει περίπου 22 

νουκλεοτίδια). Όταν τμήματα μονόκλονου DNA με φθοροφόρο εκτίθεται στο 

συμπληρωματικό miRNA στόχο, η διπλή ετεροδομή που δημιουργείται γίνεται το 

υπόστρωμα για τη διάσπαση της νουκλεάσης. Καθώς η διάσπαση συμβαίνει μόνο στο 

μονόκλωνο DNA της δομής DNA/RNA το ελεύθερο miRNA είναι διαθέσιμο για ένα 

καινούριο κύκλο υβριδισμού και διάσπασης. Μετά από αυτό, WS2 προστίθενται και 

τα διασπώμενα θραύσματα του μονόκλωνου DNA με λίγα νουκλεοτίδια δεν 

διαχέονται στα WS2 νανοφύλλα εξαιτίας της ασθενούς έλξης και ένα ισχυρό σήμα 

φθορισμού επιτυγχάνεται. Παρόλο που και παράγωγα του γραφενίου (όπως οξείδιο 

γραφενίου,γραφάνιο ή αλογόνα που αντικαθιστούν το γραφένιο) εμφανίζουν 

φθορισμό δεν έχουν στοιχειομετρική σύνθεση και δομή σε αντίθεση με τα καλώς 

ορισμένα TMDs. Επιπλέον τα TMDs είναι λιγότερο τοξικά από ότι το γραφένιο και 

τα παράγωγα του.[20] 

1.2.4Τριβολογικές εφαρμογές 
Λεπτά υμένια πολλών στρωμάτων WS2 της τάξης των νανομέτρων 

χαρακτηρίζονται από υψηλή σκληρότητα και ακαμψία με αποτέλεσμα την μικρή 

τριβή και τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Σε σχέση με μονοστρωματικό λεπτό υμένιο, το 

πολυστρωματικό παρουσιάζει αυξημένη τριβολογική επίδοση στον αέρα, με 7 φορές 

μεγαλύτερη αντοχή στη φθορά (Εικόνα 6) και με μικρό συντελεστή τριβής (περίπου 
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0.05). Δομές υπερπλεγμάτων δημιουργούνται όταν δύο ή περισσότερα υλικά 

διατάσσονται σε στρώματα με κανονική περιοδική μορφή με πάχος μερικών δεκάδων 

ατόμων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη γρήγορη αύξηση της εσωτερικής ενέργειας και 

έτσι το μέτρο ελαστικότητας, την σκληρότητα και άλλες μηχανικές ιδιότητες να 

παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με μονοστρωματικές δομές.Έχουν κατασκευαστεί 

πολυστρωματικές δομές με εναλλασσόμενα στρώματα WS2 και MoS2 (κλίμακας 

νανομέτρου) που χαρακτηρίζονται από εξαιρετικές τριβολογικές ιδιότητες (κυριώς, 

εξαιρετική αντοχή στη τριβή) ώστε να χρησιμοποιηθούν ως λιπαντικές ουσίες.[21] 

 

Εικόνα 6: Αποτελέσματα ποσοστού φθοράς για μονοστρωματικά WS2 και MoS2και πολυστρωματικά 

WS2/MoS2 λεπτά υμένια μετά από 3000 κύκλους ελέγχου από δίσκο τριβής.[21] 

Το πάχος του κάθε στρώματος είναι περίπου 5nm και άρα η περίοδος στρώματος 

είναι 10 nm. (Εικόνα 7) 

 

Εικόνα 7:Διατομή της πολυστρωματικής δομής WS2/MoS2.Εικόνα απο το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

διέλευσης.[21] 
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1.3 Νανοδομές WS2 

Μέχρι και πριν από 12 χρόνια περίπου θεωρούνταν ότι οι δισδιάστατοι 

κρύσταλλοι δεν μπορούν να υπάρξουν λόγω θερμοδυναμικής αστάθειας. Το 2004 

όμως, στο πανεπιστήμιο του Manchester, οι Α. Geim και K. S. Novoselov 

ανακάλυψαν το πρώτο δισδιάστατο υλικό, το γραφένιο.[22]Πρόκειται για ένα 

μονοατομικού πάχους φύλλο ατόμων άνθρακα διευθετημένα σε εξαγωνικό πλέγμαTo 

γραφένιο αποτελεί δομική μονάδα όλων των αλλοτροπικών μορφών του άνθρακα 

εκτός από το διαμάντι. O τρισδιάστατος (3D) γραφίτης (Εικόνα 8 (α)) παράγεται αν 

διαδοχικά φύλλα γραφενίου στοιβαχθούν το ένα πάνω στο άλλο. Αν το γραφένιο 

καμφθεί κατά την μία διεύθυνση (Εικόνα 8 (γ)) τότε σχηματίζονται μονοδιάστατοι 

(1D) νανοσωλήνες άνθρακα, τέλος αν τυλιχθεί σχηματίζεται το μηδενικής διάστασης 

(0D) φουλερένιο C60 (Εικόνα 8 (δ)). 

 

Εικόνα 8: Το γραφένιο αποτελεί δομική μονάδα σχεδόν όλων των αλλοτροπικών μορφών του 

άνθρακα. (α) διαμάντι και γραφίτης, (β) μονοστρωματικό γραφένιο, (γ) νανοσωλήνας άνθρακα, (δ) 

φουλερένιο C60.
[23] 

Σύντομα μετά την ανακάλυψή του πρώτου κρυστάλλου έγινε αντιληπτό ότι το 

γραφένιο δεν είναι το μοναδικό. Πράγματι, ήδη από το 2005 μία σειρά δισδιάστατων 

κρυστάλλων όπως το νιτρίδιο του βορίου (ΒΝ), διάφορα διχαλκογενίδια 

(MoS2,WS2), καθώς και άλλες ενώσεις απομονώθηκαν με την ίδια ακριβώς τεχνική 

που χρησιμοποιήθηκε για το γραφένιο[24]. Η ανακάλυψη αυτών των υλικών 

εμπλούτισε την οικογένεια των 2D υλικών που τώρα εκτός από το γραφένιο 

περιλαμβάνει μία ποικιλία από ηλεκτρικούς μονωτές όπως το ΒΝ, μέταλλα όπως το 

NbSe2 ή το NbS2, αλλά και ημιαγωγούς όπως τα MoS2 και WS2 [24],[25]. Μετά το 

2005 αποδείχθηκε στην πράξη ότι όλα τα στερεά με φυλλώδη Van der Waals δομή, 

δηλαδή κρύσταλλοι που προκύπτουν από την στοίβαξη στρωμάτων ατομικού πάχους 

τα οποία συγκρατούνται μεταξύ τους με ασθενείς δεσμούς Van der Waals , μπορούν 

να απομονωθούν σε δισδιάστατη μορφή.[24] 
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Ο μηχανισμός δημιουργίας νανοσωματιδίων με αποδόμηση μέσω laserείναι ο 

ακόλουθος. Η δέσμη laserμεταφέρει τεράστια ενέργεια σε μία μικρή περιοχή της 

επιφάνειας του υλικού, προκαλώντας αποδόμηση του υλικού μέσω απομάκρυνσης 

διεγερμένων και ουδέτερων σωματιδίων με τη μορφή πλάσματος σε κατάσταση μη-

ισορροπίας. Η θερμοκρασία του πλάσματος είναι της τάξης των 10000 Κ, η πίεση 

κάποιες δεκάδες GPa και ταξιδεύει με ταχύτητα της τάξης των 106cm/s. Το πλάσμα 

διαστέλλεται αδιαβατικά, ψύχεται καθώς διαστέλλεται σεnsκλίμακα, ενώ παράλληλα 

συμπιέζει το αέριο που το περιβάλλει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 

κρουστικού κύματος μεταξύ πλάσματος και αερίου που το περιβάλλει. Καθώς το 

πλάσμα διαστέλλεται, τα σωματίδια του πλάσματος που βρίσκονται σε επαφή με το 

περιβάλλον αέριο χάνουν ενέργεια μετά από κάποια microsecs από την πρόσπτωση 

της δέσμης. Αυτό οδηγεί σε επιβράδυνση των σωματιδίων αυτών, με αποτέλεσμα η 

πίεση στην διεπαφή του πλάσματος με το αέριο να είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το 

εσωτερικό του πλάσματος. Αυτό προκαλεί ένα κρουστικό κύμα από τη διεπαφή προς 

το κέντρο του πλάσματος με αποτέλεσμα τη θέρμανση των συστατικών του 

πλάσματος. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η ψύξη του πλάσματος 

προκαλεί συμπύκνωση, πυρηνοποίηση και δημιουργία συσσωματωμάτων από την 

αέρια φάση των συστατικών του πλάσματος στη δημιουργία νανοσωματιδίων.[26] 

 

 

2.Τεχνικές εναπόθεσης και χαρακτηρισμού των λεπτών 
υμενίων WS2 

2.1 Εναπόθεση λεπτών υμενίων με τη χρήση παλμικού laser (PLD) 
Η εναπόθεση λεπτών υμενίων με τη χρήση παλμικού laser (Pulsed Laser 

Deposition) που είναι μια φυσική τεχνική εναπόθεσης χρησιμοποιείται για την 

εναπόθεση υψηλής ποιότητας λεπτών υμενίων διάφορων υλικών πάνω από μία 

δεκαετία. Κατά τη τεχνική αυτή μια εστιασμένη δέσμη παλμικού laser πέφτει πάνω 

στο στόχο του υλικού που πρόκειται να εναποτεθεί. Για επαρκώς υψηλή πυκνότητα 

ενέργειας του laser, κάθε παλμός εξατμίζει ή αποδομεί μικρή ποσότητα του υλικού 

του στόχου και έτσι δημιουργείται το πλάσμα.Το υλικό αποδόμησης του πλάσματος 
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παρέχει το απαραίτητο υλικό για την ανάπτυξη του τελικού λεπτού υμενίου πάνω στο 

υπόστρωμα. 

Πιο συγκεκριμένα η τεχνική αυτή χωρίζεται σε 4 στάδια (Εικόνα 9[27]):(α) η 

αλληλεπίδραση της δέσμης Laser με το υλικό του στόχου, (β) η δυναμική του 

πλάσματος, (γ) η εναπόθεση του αποδομημένου υλικού πάνω στο υπόστρωμα, (δ) η  

πυρηνοποίηση και ανάπτυξη του λεπτού υμενίου πάνω στην επιφάνεια του 

υποστρώματος.

 

Εικόνα 9: Σχηματική απεικόνιση της μεθόδου PLD 

 Όταν εστιασμένη δέσμη παλμικού Laserπροσπίπτει πάνω στο στόχο η 

ηλεκτρομαγνητική ενέργεια μετατρέπεται αμέσως σε ενέργεια διέγερσης με τη μορφή 

ελεύθερων ηλεκτρονίων. Έτσι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια μεταφέρουν την ενέργεια τους 

στο πλέγμα προκαλώντας λιώσιμο ή/και εξάτμιση των επιφανειακών στρωμάτων του 

στόχου.[28]Το υλικό που θα απομακρυνθεί από το στόχο εξαρτάται από τη σύζευξη 

της δέσμης Laser με το συγκεκριμένο υλικό. Ο ρυθμός θέρμανσης, το λιώσιμο και η 

εξάτμιση εξαρτώνται από τις παραμέτρους του Laser που είναι η πυκνότητα 

ενέργειας του παλμού, η διάρκεια του παλμού, το σχήμα και το μήκος κύματος του 

και από τις οπτικές και θερμικές ιδιότητες του υλικού. Χρησιμοποιώντας απλές 

θεωρήσεις για τη διατήρηση της ενέργειας η ποσότητα του υλικού που εξατμίζεται σε 

κάθε παλμό μπορεί να υπολογιστεί. Η ενέργεια που εναποτείθεται από τη δέσμη 

Laser πάνω στο στόχο ισούται με το άθροισμα της ενέργειας που χρειάζονται τα 

επιφανειακά στρώματα του υλικού για να εξατμιστούν, των απωλειών αγωγιμότητας 

από το υπόστρωμα και των απωλειών απορρόφησης από το πλάσμα. Η ενέργεια αυτή 

δίνεται από την ενέργεια κατωφλίου (Εth) που είναι η ελάχιστη ενέργεια πάνω από 

την οποία παρατηρείται σημαντική εξάτμιση, η οποία εξαρτάται από την πυκνότητα 

ενέργειας του παλμού.[29] 
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Το υλικό που απομακρύνεται από το στόχο και περιλαμβάνει θετικά ιόντα, 

ελεύθερα ηλεκτρόνια, άτομα και μόρια του υλικού του στόχου θερμαίνεται επιπλέον 

από την απορρόφηση της ακτινοβολίας του Laser. Παρόλο που η εξάτμιση λόγω της 

ακτινοβολίας Laser για την εναπόθεση λεπτών υμενίων συμβαίνει σε χαμηλές 

πυκνότητες ενέργειας, όπου η θερμοκρασία του πλάσματος είναι της τάξης των 104 Κ 

μηχανισμοί θέρμανσης και άλλα φυσικά φαινόμενα είναι παρόμοια με αυτά που 

παρατηρούνται στη δημιουργία υψηλής θεμροκρασίας πλάσματος.Ο κυρίαρχος 

μηχανισμός απορρόφησης του πλάσματος είναι η αντίστροφη διαδικασία 

bremsstrahlung που περιλαμβάνει την απορρόφηση φωτονίου από ελεύθερο 

ηλεκτρόνιο.Ο συντελεστής απορρόφησης του πλάσματος δίνεται από τον τύπο 

ap=3.69х108(Z3ni
2/T0.5v3)[1-exp(-hv/kT)], όπου Z, ni, και Tείναι το μέσο φορτίο, η 

πυκνότητα ιόντων και η θερμοκρασία του πλάσματος αντίστοιχα. Επίσης, όπου h, 

vκαι kείναι η σταθερά του Planck, η συχνότητα της ακτινοβολίας Laserκαι η σταθερά 

Boltzmann.Ο όρος [1-exp(-hv/kT)] αντιπροσωπεύει τις απώλειες λόγω εκπομπής 

ακτινοβολίας από διεγερμένα άτομα του πλάσματος. Από την παραπάνω εξίσωση 

προκύπτει ότι ο συντελεστής απορρόφησης του πλάσματος είναι ανάλογος του 

ni
2.Έτσι, το πλάσμα απορροφάει την προσπίπτουσα ακτινοβολία Laser μόνο σε 

αποστάσεις πολύ κοντά στην επιφάνεια του στόχου, όπου η πυκνότητα των 

φορτισμένων σωματιδίων είναι πολύ υψηλή.[29] 

Λόγω της υψηλής ταχύτητας διαστολής της μπροστινής άκρης του 

πλάσματος, η πυκνότητα των ηλεκτρονίων και των ιόντων μειώνεται γρήγορα με το 

χρόνο, το οποίο κάνει το πλάσμα διαφανές στη δέσμη όσο η απόσταση από το στόχο 

αυξάνεται. Καθώς το πλάσμα ενισχύεται σταθερά από αποδομημένα σωματίδια στη 

γειτονική πλευρά του πλάσματος, μια λεπτή περιοχή κοντά στην επιφάνεια του 

στόχου δημιουργείται που απορροφάει σταθερά την ακτινοβολία κατά τη διάρκεια 

του παλμού. (Εικόνα 10) Πραγματοποιείται έτσι ισορροπία ανάμεσα στην 

απορρόφηση της ακτινοβολίας από το πλάσμα  και στη γρήγορη μετατροπή της 

θερμικής ενέργειας σε κινητική. Αυτοί είναι οι δύο μηχανισμοί που εξασφαλίζουν 

ισόθερμη διαστολή του πλάσματος. Στα αρχικά στάδια της διαστολής η ταχύτητα 

διαστολής είναι μικρή και η επιτάχυνση μεγάλη, ενώ καθώς η διαστολή εξελίσσεται η 

ταχύτητα αυξάνεται  και η επιτάχυνση μειώνεται και τελικά μηδενίζεται με 

αποτέλεσμα το πλάσμα να αποκτήσει ένα επιμηκυμένο σχήμα, με μεγαλύτερες 
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διαστάσεις να είναι οι κάθετες στη κατεύθυνση του διανύσματος από το στόχο προς 

το υπόστρωμα. (Εικόνα 11)[29] 

 

Εικόνα 10: Σχηματική απεικόνιση των διαφορετικών φάσεων που είναι παρούσες κατά τη διάρκεια 

της ακτινοβόλησης του στόχου. (Α) περιοχή στόχου που δεν επηρεάζεται από την ακτινοβολία, (Β) 

εξατμισμένο υλικό του στόχου, (Γ) πυκνή περιοχή του πλάσματος που απορροφάει την ακτινοβολία, 

(Δ) εξωτερική πλευρά του πλάσματος που είναι διαφανής στη δέσμη.[29] 

Μετά τη λήξη του παλμού Laser μια αδιαβατική διαστολή του πλάσματος 

συμβαίνει κατά την οποία το πλάσμα δεν ενισχύεται πλέον από αποδομημένο υλικό 

του στόχου. Κατά τη διάρκεια της αδιαβατικής διαστολής η θερμοκρασία του 

πλάσματος εξαρτάται από τις διαστάσεις του πλάσματος με βάση τη θερμοδυναμική 

εξίσωση Τ[Χ(t)Y(t)Z(t)]γ-1=σταθ. όπου Χ(t), Y(t) και Z(t) είναι οι τρεις διαστάσεις 

του πλάσματος και αντιστοιχούν στην απόσταση στην οποία η πυκνότητα του 

πλάσματος στο 60.65% της αρχικής του πυκνότητας.Η θερμική ενέργεια συνεχίζει να 

μετατρέπεται σε κινητική με αποτέλεσμα η ταχύτητα διαστολής του πλάσματος να 

αυξάνεται και η θερμοκρασία του να μειώνεται. Σε αυτό το στάδιο η μεγαλύτερη 

ταχύτητα διαστολής είναι στη κατεύθυνση από την επιφάνεια του στόχου προς το 

υπόστρωμα με αποτέλεσμα το πλάσμα να αποκτάει ένα επιμηκυμένο σχήμα προς τα 

έξω από την επιφάνεια του στόχου. (Εικόνα 11)[29] 

Όταν το αποδομημένο υλικό του πλάσματος έχει αποκτήσει αρκετή κινητική 

ενέργεια βομβαρδίζει το υπόστρωμα και προκαλεί απομάκρυνση από αυτό 

σωματιδίων και πιθανόν κάποιες ατέλειες στην επιφάνειά του. Τα σωματίδια που 

απομακρύνονται και τα σωματίδια του αποδομημένου υλικού δημιουργούν μια 

περιοχή κρούσης που λειτουργεί ως πηγή συμπύκνωσης των σωματιδίων. Όταν η 



23 
 

συμπύκνωση φτάσει σε υψηλά ποσοστά θερμοδυναμική ισορροπία επιτυγχάνεται και 

το λεπτό υμένιο δημιουργείται πάνω στην επιφάνεια του υποστρώματος. Στο 

τελευταίο στάδιο πραγματοποιείται θέρμανση του υποστρώματος για την επίτευξη 

πυρηνοποίησης (πυρηνοποίηση ονομάζεται το πρώτο βήμα για το σχηματισμό είτε 

μιας καινούριας θερμοδυναμικής φάσης είτε καινούριας δομής) και την τελική 

ανάπτυξη του λεπτού υμενίου πάνω σε αυτό.[30] (Εικόνα 12) 

 

 

Εικόνα 11:Σχηματικό διάγραμμα που απεικονίζει το αρχικό ελλειπτικό σχήμα στο τέλος του παλμού 

και το τελικό ελλειπτικό σχήμα λίγο πριν βομβαρδίσει το υπόστρωμα.[29] 

 

Εικόνα 12: Σχηματική απεικόνιση της αλληλεπίδρασης πλάσματος-υποστρώματος.[31] 

Η πειραματική διάταξη αποτελείται από ένα παλμικό laser (excimer laser KrF,  

λ=248 nm), ένα οπτικό σύστημα φακών και κατόπτρων για την εστίαση της δέσμης 

πάνω στο στόχο, έναν θάλαμο μέσα στον οποίο πραγματοποιείται η εναπόθεση υπό 

την παρουσία υπερυψηλού κενού ή κάποιου αντιδρόντος αερίου, μηχανική           
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(~10-2mbar) και τούρμπο (~10-2mbar) αντλία για την επίτευξη του υπερυψηλού 

κενού. (Εικόνα 13).  

Το excimer laser χρησιμοποιεί συνήθως ένα συνδυασμό αδρανούς αερίου (Ar, 

Kr, Xe) και ενός αντιδρόντος αερίου (F, Cl). Κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες 

ηλεκτρικής διέγερσης και υψηλής πίεσης, ένα ψευδο-μόριο που ονομάζεται excimer 

δημιουργείται, το οποίο μπορεί να υπάρξει σε διεγερμένη κατάσταση και δημιουργεί 

φως στο υπεριώδες. Η λειτουργία του laser οφείλεται στο ότι το excimer μόριο έχει 

μια δέσμια διεγερμένη κατάσταση αλλά μια ασταθή θεμελιώδη κατάσταση ( δεν 

υπάρχει ελάχιστο στη δυναμική ενέργεια). Τα αδρανή αέρια όπως τοXe, Kr δε 

σχηματίζουν χημικές ενώσεις. Παρόλα αυτά όταν βρίσκονται σε διεγερμένη 

κατάσταση μπορούν να σχηματίσουν προσωρινά δέσμια μόρια με τον εαυτό τους ή 

με αλογόνα όπως το F, Cl. Η διεγερμένη ένωση απελευθερώνει την επιπλέον ενέργεια 

μέσω αυθόρμητης ή διεγερμένης εκπομπής, με αποτέλεσμα το μόριο να διασπαστεί 

σε δύο μη δέσμια άτομα. 

Τα υποστρώματα που χρησιμοποιούνται είναι το πυρίτιο και το grid άνθρακα 

με επικάλυψη χαλκού. Το grid είναι ένας επίπεδος δίσκος, η επιφάνεια του οποίου 

είναι χωρισμένη σε ίσα τετράγωνα. Το κάθε τετράγωνο αποτελείται από μία οπή και 

από μπάρες που την οριοθετούν. Οι οπές επιτρέπουν στα ηλεκτρόνια να διέλθουν 

μέσα από αυτές και το υπόστρωμα αυτό είναι κατάλληλο για παρατήρηση στο ΤΕΜ. 

Η επικάλυψη αποτρέπει το δείγμα που θα αναπτυχθεί πάνω στο υπόστρωμα να 

διαφύγει ανάμεσα στις οπές. Το πυρίτιο είναι ένα ιδανικό υπόστρωμα για 

παρατήρηση του δείγματος στο SEM καθώς είναι p-type ημιαγωγός (περιέχει 

προσμίξεις Βορίου)παρέχοντας υψηλή αγωγιμότητα. 
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Εικόνα 13:Σχηματική απεικόνιση της πειρματικής διάταξης για την αποδόμηση ενός στερεού στόχου 

μέσω παλμικού Laser και έπειτα την εναπόθεση πάνω σε ένα υπόστρωμα.[32] 

Κατά τη διάρκεια της μεθόδου PLD, πολλοί πειραματικοί παράγοντες 

μπορούν να αλλάξουν οι οποίοι έχουν σημαντική επίδραση στις ιδιότητες του τελικού 

λεπτού υμενίου. Οι παράμετροι του Laser όπως η πυκνότητα ενέργειας, το μήκος 

κύματος, η διάρκεια και η συχνότητα του παλμού μπορούν να αλλάξουν. Επιπλέον, οι 

συνθήκες προετοιμασίας, συμπεριλαμβανομένης και της απόστασης στόχου-

υποστρώματος, της θερμοκρασίας υποστρώματος, η ύπαρξη αερίου και η πίεση στο 

θάλαμο εναπόθεσης μπορούν να ποικίλουν και άρα να επηρεάσουν την ανάπτυξη του 

λεπτού υμενίου πάνω στο υπόστρωμα. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου PLD σε σχέση 

με άλλες τεχνικές εναπόθεσης είναι μεταξύ των άλλων η ύπαρξη της πηγής laser έξω 

από το θάλαμο το οποίο καθιστά τη μέθοδο αυτή πολύ καθαρή διαδικασία, χωρίς 

νήματα και για αυτό το λόγο η εναπόθεση μπορεί να συμβεί υπό την παρουσία είτε 

αδρανούς είτε αντιδρώντος αερίου. Επίσης, είναι η μεταφορά στοιχειομετρίας από το 

υλικό του στόχου στο υπόστρωμα. Αυτό προκύπτει από την ιδιότητα της εναπόθεσης 

να συμβαίνει σε κατάσταση μη-ισορροπίας εξαιτίας της απορρόφησης υψηλής 

πυκνότητας ενέργειας δέσμης Laser από ένα μικρό όγκο υλικού. Για χαμηλή 

πυκνότητα ενέργειας ή/και χαμηλή απορρόφηση στο μήκος κύματος της δέσμης 

Laser, ο παλμός Laser θερμαίνει απλά το υλικό του στόχου και τo αποδομημένο 

υλικό οφείλεται στη θερμική εξάτμιση του υλικού. Καθώς η πυκνότητα ενέργειας της 
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δέσμης αυξάνεται ένα κατώφλι αποδόμησης επιτυγχάνεται, όπου η ενέργεια 

απορρόφησης της δέσμης είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη για την εξάτμιση. 

Το κατώφλι αποδόμησης εξαρτάται από το συντελεστή απορρόφησης του υλικού και 

άρα εξαρτάται και από το μήκος κύματος.[32] 

Ο σχηματισμός λεπτών υμενίων συχνά απαιτεί την ύπαρξη κάποιου 

αντιδρώντος (π.χ. μοριακό οξυγόνο για οξείδια). Η ποσότητα του αντιδρώντος αερίου 

που απαιτείται για το σχηματισμό φάσης θα εξαρτηθεί από τη θερμοδυναμική 

σταθερότητα της επιλεγμένης φάσης. Η  αλληλεπίδραση των αποδομημένων 

σωματιδίων με το αντιδρόν αέριο συχνά παράγει μοριακά είδη στο πλάσμα τα οποία 

διευκολύνουν το σχηματισμό της επιλεγμένης φάσης. Για αυτό το λόγο εισάγωνται 

στο θάλαμο της εναπόθεσης αέρια. Επιπλέον, η ύπαρξη αερίου στο περιβάλλον της 

εναπόθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει την κινητική ενέργεια των 

αποδομημένων σωματιδίων.[32] 

Η απόσταση στόχου-υποστρώματος έχει σημαντική επίδραση στις ιδιότητες 

του αναπτυσσόμενου λεπτού υμενίου, συμπεριλαμβανομένης της πυκνότητας των 

σωματιδίων, την επίταξη, το σχηματισμό φάσης και το ρυθμό εναπόθεσης. Η 

αποδόμηση απαιτεί το υλικό του στόχου να έχει μεγάλο συντελεστή απορρόφησης 

στο συγκεκριμένο μήκος κύματος της δέσμης Laser. Γενικά, μόνο η στοιχειομετρία 

κατιόντων χρειάζεται να είναι ταυτόσημη ανάμεσα στο υλικό του στόχου και στο 

λεπτό υμένιο, υποθέτοντας μεταφορά στοιχειομετρίας και αμελητέα εξάτμιση από 

την επιφάνει του λεπτού υμενίου καθώς η φάση του υλικού του στόχου δεν 

χρειάζεται να είναι η ίδια με την επιθυμητή του σχηματιζόμενου υμενίου. Η 

αποτελεσματική αποδόμηση του υλικού του στόχου απαιτεί την διέγερση σε 

συνθήκες μη ισορροπίας του αποδομημένου όγκου σε θερμοκρασίες πολύ 

μεγαλύτερες από αυτή που απαιτείται για την εξάτμιση. Αυτό γενικά απαιτεί ο 

παλμός Laser να είναι μικρής διάρκειας, υψηλής πυκνότητας ενέργειας και να 

απορροφάται σημαντικά από το υλικό του στόχου.[32] 

 

2.2 Φασματοσκοπία Raman 
Η φασματοσκοπία Raman είναι μία μέθοδος μη-ελαστικής σκέδασης φωτός, η 

οποία παίρνει το όνομά της από το αντίστοιχο φαινόμενο. Κατά το φαινόμενο Raman, 
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(το οποίο παρατηρήθηκε, για πρώτη φορά το 1928, από τους C. V. Raman και K. S. 

Krishnan και, ανεξάρτητα, από τους G. Landsberg και L. Madelstam, ενώ είχε ήδη 

προβλεφθεί θεωρητικά από τον A. Smekal), όταν κάποιο υλικό σύστημα (αέριο, υγρό, 

στερεό, άμορφο ή κρυσταλλικό) ακτινοβολείται με μονοχρωματική ακτινοβολία 

(συνήθως, από την περιοχή του ορατού φάσματος), τότε η διάχυτη ακτινοβολία, που 

σκεδάζεται, (σε διευθύνσεις, γενικά, διαφορετικές από τη διεύθυνση πρόσπτωσης, 

διέλευσης ή ανάκλασης, αλλά όχι απαραίτητα), περιέχει νέες φασματικές περιοχές, 

(σε συχνότητες, δηλαδή, διαφορετικές από εκείνη της προσπίπτουσας-διεγείρουσας 

ακτινοβολίας).  

Σε ένα φάσμα Raman φαίνεται η ζώνη ελαστικής σκέδασης (Rayleigh, στη 

συχνότητα ω=ωscatteredlaser) και οι, κατά πολύ ασθενέστερες, πλευρικές ζώνες που 

εμφανίζονται σε νέες συχνότητες. Oι πλευρικές ζώνες εμφανίζονται ανά δύο σε ίσες 

αποστάσεις συχνότητας από την διεγείρουσα συχνότητα ( ωlaser ), ενώ οι εντάσεις 

τους διαφέρουν. Οι ζώνες που παρατηρούνται σε συχνότητες σκέδασης χαμηλότερες 

από την συχνότητα διέγερσης (ωscattered-ωlaser<0) ονομάζονται ζώνες Stokes και έχουν 

εντάσεις υψηλότερες από τις αντίστοιχες ζώνες, που παρατηρούνται σε συχνότητες 

υψηλότερες από την συχνότητα διέγερσης (ωscattered-ωlaser>0)και ονομάζονται ζώνες 

Anti-Stokes. 

 

Εικόνα 14:Τυπικό φάσμα σκέδασης Raman, στο οποίο φαίνονται η ζώνη ελαστικής σκέδασης 

(Rayleigh) και οι ζώνες μη-ελαστικής σκέδασης (Stokes και Anti-Stokes).[33] 

Οι πλευρικές ζώνες σκέδασης των φασμάτων Raman ερμηνεύονται ως 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της εισερχόμενης μονοχρωματικής ακτινοβολίας με 

τις διεγέρσεις του υλικού συστήματος. Οι διεγέρσεις αυτές μπορεί να είναι είτε 
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μονοσωματιδιακές κινήσεις, (π.χ., κίνηση ελευθέρων ηλεκτρονίων, κινήσεις 

απομονωμένων ατόμων ή προσμίξεων), είτε συλλογικές, (π.χ., πλεγματικές 

ταλαντώσεις–φωνόνια, ταλαντώσεις πλάσματος–πλασμόνια, ταλαντώσεις 

μαγνητικών ροπών – μαγνόνια).[33] 

Όταν υψηλής έντασης ακτινοβολία laser με μήκος κύματος στο ορατό ή στο 

κοντινό υπέρυθρο διαπερνά το δείγμα, τα φωτόνια από τη δέσμη laserδημιουργούν 

μια πόλωση ταλάντωσης στα μόρια, διεγείροντας τα σε μια δυνητική (μικρής 

διάρκειας ζωής) ενεργειακή στάθμη.Η πόλωση ταλάντωσης μπορεί να συζευχτεί με 

άλλες πιθανές πολώσεις των μορίων,συμπεριλαμβανομένων των δονητικών και 

ηλεκτρονικών διεγέρσεων. Αν η πόλωση ταλάντωσης δεν συζευχτεί με τις υπόλοιπες 

πολώσεις δε θα αλλάξει η δονητική κατάσταση με την οποία το μόριο ξεκίνησε και το 

φωτόνιο που σκεδάζεται έχει την ίδια ενέργεια με το προσπίπτον φωτόνιο (σκέδαση 

Rayleigh). Όταν η πόλωσησυζευχτεί με μια δονητική κατάσταση υψηλότερης 

ενέργειας από την αρχική, τότε το αρχικό φωτόνιο και το σκεδαζόμενο φωτόνιο θα 

έχουν διαφορετικές ενέργειες (σκέδαση Raman). Η φασματοσκοπία Ramanανιχνεύει 

τις anti-Stokesγραμμές που είναι χαρακτηριστικές για κάθε υλικό. 

Η φασματοσκοπία Ramanέχει γίνει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη 

των μονοστρωματικών και λίγων στρωμάτων WS2. Η φασματοσκοπία Ramanδεν 

χρησιμοποιείται μόνο για την ταυτοποίηση του αριθμού των στρωμάτων, αλλά δίνει 

πληροφορίες για τη δομή των ηλεκτρονικών ζωνών και τον προσδιορισμό των 

δομικών ατελειών.Το φάσμα Ramanγια το συμπαγές όγκο WS2 περιλαμβάνει τους 

πρώτης τάξης τρόπους στο σημείο Γ (κέντρο της ζώνης Brillouin) Ε2g(Γ) που 

σχετίζεται με την κίνηση στο επίπεδο των Wκαι Sατόμων σε αντίθετες κατευθύνσεις 

και Α1g(Γ) που σχετίζεται με τη κίνηση εκτός του επιπέδου των S ατόμων, και ένα 

τρόπο ζώνης-πλευράς (ενεργοποιείται λόγω κάποιας ατέλειας) που έχει ταυτοποιηθεί  

ως ακουστικός τρόπος στο σημείο M (κέντρο πλευράς) LA(M).Τα ακουστικά 

φωνόνια είναι επιλεγμένες κινήσεις εντός του επιπέδου των ατόμων του πλέγματος 

παρόμοιες με τα ακουστικά κύματα. Είναι περιοδικές συμπυκνώσεις και αραιώσεις 

του πλέγματος που συμβαίνουν κατά μήκος της κατεύθυνσης διάδοσης.Το σύμβολο 

Μ αναφέρεται στη συγκεκριμένη κατεύθυνση και μέγεθος της ορμής q του 

φωνονίου.Στη διασπορά φωνονίων ( συχνότητα συναρτήσει ορμής) εμφανίζονται  στο 

Μ σημείο της ζώνης Brillouin. Πρόσθετες κορυφές αντιστοιχούν σε συνδυασμούς 

πολλών φωτονίων των παραπάνω τρόπων. Το φάσμα Ramanκυριαρχείται από της 
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πρώτης τάξης τρόπους: LA(M) στα 176 cm-1, E2gστα 356 cm-1και A1gστα 418 cm-1για 

μήκος κύματος διέγερσης λexc=488 nm. (Εικόνα 15) Παρόλο αυτά όταν 

μονοστρωματικό WS2διεγείρεται με πηγή laserλexc=514.5 cm-1 το φάσμα 

Ramanεμπλουτίζεται, εμφανίζοντας πολλές δεύτερης τάξης κορυφές που είναι 

ισχυρότερες σε σχέση με αυτές που παρατηρούνται στο φάσμα του συμπαγούς όγκου 

WS2.
[34] 

 

 

Εικόνα 15: Φάσμα Ramanσε θερμοκρασία δωματίου για μονοστρωματικό WS2με μήκος κύματος  

λexc=488 nmτου laserδιέγερσης. [34] 

Το φάσμα Ramanεξαρτάται και από τον αριθμό των στρωμάτων της δομής. Η 

απόλυτη ένταση όλων των κορυφών αυξάνεται καθώς αυξάνεται και ο αριθμός των 

στρωμάτων από το οποίο προκύπτει ότι η ένταση Ramanεξαρτάται κυρίως από τον 

όγκο που σκεδάζει.( Εικόνα 16)[34] 
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Εικόνα 16: Φάσμα Ramanαπό επιλεγμένες περιοχές με διαφορετικό πάχος WS2
[29] 

Στην Εικόνα 17, παρουσιάζεται η βασική διάταξη ενός συστήματος Raman. 

Για την διέγερση του υλικού απαιτείται μία ισχυρή πηγή μονοχρωματικής 

ακτινοβολίας και κατά κανόνα στα σύγχρονα συστήματα Raman είναι ένα Laser. 

Ακολούθως η δέσμη οδηγείται μέσω ενός συστήματος κατόπτρων και φακών προς το 

δείγμα. Για την εξασφάλιση της μονοχρωματικότητας της δέσμης, προτού αυτή 

εστιαστεί στο δείγμα διέρχεται από φίλτρο που επιτρέπει την διέλευση μιας πολύ 

στενής περιοχής μηκών κύματος, αποκόπτοντας έτσι τις γραμμές πλάσματος των 

Laser. Η σκεδαζόμενη από το δείγμα ακτινοβολία συλλέγεται στη συνέχεια με ένα 

δεύτερο σύστημα φακών και οδηγείται στην συσκευή καταγραφής. Αυτή αποτελείται 

από έναν μονοχρωμάτορα και έναν φωτοπολλαπλασιαστή ή ένα CCD. Στα σύγχρονα 

συστήματα ο έλεγχος του μονοχρωμάτορα και η καταγραφή του φάσματος γίνονται 

με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

Εικόνα 17: Διάταξη συστήματος Raman 

 

2.3 Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (ΤΕΜ) 
Σε ένα συνηθισμένο ηλεκτρονικό  μικροσκόπιο (ΤΕΜ), ένα λεπτό δείγμα 

ακτινοβολείται από μια δέσμη ηλεκτρονίων με ομοιόμορφη πυκνότητα ρεύματος. Η 

ενέργεια των ηλεκτρονίων έχει εύρος 60-150 keV (συνήθως 100 keV).[35] 

Ηλεκτρόνια εκπέμπονται από το  ηλεκτρονικό πολυβόλο μέσω θερμιονικής 

εκπομπής από καθόδους βολφραμίου (έχουν σχήμα φουρκέτας) ή ράβδους LaB6 ή 

πεδίο εκπομπής από σημειακά νήματα βολφραμίου. Ένα σύστημα δύο συμπυκνωτών 

φακών επιτρέπει τη μεταβολή του διαφράγματος φωτισμού και την περιοχή του 

δείγματος που φωτίζεται. Η κατανομή της έντασης των ηλεκτρονίων πίσω από το 

δείγμα απεικονίζεται από ένα σύστημα τριών ή τεσσάρων φακών, πάνω σε μία οθόνη 
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φθορισμού. Η εικόνα μπορεί να καταγραφεί εισάγoντας ένα φωτογραφικό γαλάκτωμα 

μέσα στο κενό.[35] 

Οι εκτροπές των αντικειμενικών φακών είναι τόσο μεγάλες που είναι 

απαραίτητο να δουλέψουν σε συνδυασμό με πολύ μικρά αντικειμενικά διαφράγματα, 

της τάξης των 10-25 mrad, ώστε να επιτευχθεί ανάλυση της τάξης των 0.2-0.5 nm. 

Φωτεινό πεδίο αντίθεσης επιτυγχάνεται είτε από την απορρόφησης ηλεκτρονίων που 

σκεδάζονται σε γωνίες μεγαλύτερες από το άνοιγμα του αντικειμενικού 

διαφράγματος (αντίθεση σκέδασης) είτε από τη συμβολή ανάμεσα στο σκεδαζόμενο 

και στο προσπίπτον κύμα στο σημείο απεικόνισης (αντίθεση φάσης). Η φάσης των 

ηλεκτρονίων πίσω από το δείγμα τροποποιείται από την εκτροπή του αντικειμενικού 

φακού. Αυτή η εκτροπή και το ενεργειακό εύρος του ηλεκτρονικού πολυβόλου, που 

είναι της τάξης 1-2 eV, περιορίζει την μεταφορά αντίθεσης υψηλών χωρικών 

συχνοτήτων.[35] 

Τα ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν ισχυρά με άτομα μέσω ελαστικών και 

ανελαστικών σκεδάσεων. Για αυτό το δείγμα πρέπει να είναι  πολύ λεπτό, της τάξης 

των 5nm- 0.5 μmγια ενέργεια ηλεκτρονίων 100keV, που εξαρτάται από πυκνότητα, 

την στοιχειακή σύνθεση του και την επιθυμητή ανάλυση.[35] 

Το ΤΕΜ παρέχει υψηλή ανάλυση λόγω των ελαστικών σκεδάσεων κατά τη 

διάρκεια της αλληλεπίδρασης σε μία αρκετά εντοπισμένη περιοχή που κυριαρχείται 

από δυναμικό Coulomb ενός ατομικού πυρήνα, ενώ οι ανελαστικές σκεδάσεις είναι 

πιο διευρυμένες  ( της τάξης του νανομέτρου).[35] 

Μια επιπλέον δυνατότητα των σύγχρονων ΤΕΜ είναι ο σχηματισμός αρκετά 

μικρής διαμέτρου εστιασμένης δέσμης, της τάξης των 2-5 nm, μέσω ενός συστήματος 

τριών συμπυκνωτών φακών. Το πεδίο του τελευταίου φακού είναι το αντικειμενικό 

πεδίο μπροστά από το δείγμα. Το γεγονός αυτό κάνει το ΤΕΜ να λειτουργεί με τρόπο 

σαρωτικής διέλευσης, με ανάλυση που καθορίζεται από τη διάμετρο της εστιασμένης 

δέσμης ηλεκτρονίων. Αυτό βοηθάει στην απεικόνιση λιγότερο λεπτών ή 

κρυσταλλικών δειγμάτων και για την καταγραφή δευτερευόντων ή 

οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων και καθοδοφωταύγειας. Με το σχηματισμό μικρής 

διαμέτρου εστιασμένης δέσμης επιτυγχάνεται στοιχειακή ανάλυση και ανάλυση 

περίθλασης σε πολύ μικρές περιοχές.[35] 
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Εικόνα 18:Ανατομία Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου διέλευσης.[36] 

 

2.4 Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM) 
Η αρχή λειτουργίας του Η.Μ. Σάρωσης είναι συνοπτικά η ακόλουθη: αρχικά 

παράγεται μία δέσμη ηλεκτρονίων από ένα ‘πολυβόλο/κανόνι’ (gun) ηλεκτρονίων, η 

οποία επιταχύνεται από ηλεκτρικό πεδίο και εστιάζεται σε ένα σημείο του δείγματος 

με τη βοήθεια δύο συγκεντρωτικών φακών. Ανάμεσα στους 2 φακούς υπάρχει ένας 

‘αστιγματιστής’ για τη διόρθωση του αστιγματισμού. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι 

η δέσμη μπορεί να εστιάσει σε μια κηλίδα διαμέτρου μόνο 5-20 nm. Το όλο σύστημα 

βρίσκεται σε θάλαμο υπερ-υψηλού κενού που επιτυγχάνεται με την βοήθεια μιας 

αντλίας δευτερογενούς κενού (διαχύσεως ή τουρμπο-μοριακή) η οποία υποστηρίζεται 

συνήθως από μηχανική αντλία.[36] 

Στον δεύτερο συγκεντρωτικό φακό βρίσκονται δύο ζευγάρια πηνίων σάρωσης 

που αποκλίνουν την δέσμη ηλεκτρονίων έτσι ώστε αυτή να σαρώνει μια περιοχή στην 

επιφάνεια του δείγματος, με τρόπο ανάλογο με την σάρωση του ειδώλου σε μία 

τηλεοπτική οθόνη. Η δέσμη παράγει δευτερογενή ηλεκτρόνια στην περιοχή του 

δείγματος που προσπίπτει και αυτά συλλέγονται από έναν ανιχνευτή ηλεκτρονίων, ο 

οποίος φέρει κατάλληλο σύστημα που μετατρέπει κάθε ηλεκτρόνιο σε φωτόνιο. Αυτά 

οδηγούνται σε έναν φωτοπολλαπλασιαστή, όπου και παίρνουν την μορφή ηλεκτρικών 

παλμών, που ενισχύονται από έναν ενισχυτή σήματος και χρησιμοποιούνται για να 

διαμορφώσουν την φωτεινότητα μιας λυχνίας καθοδικών ακτίνων (CRT) Το σύστημα 

ελέγχου της δέσμης ηλεκτρονίων στην λυχνία είναι το ίδιο με αυτό που ελέγχει τα 
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πηνία σάρωσης στο θάλαμο του μικροσκοπίου. Με τον τρόπο αυτό κάθε σημείο του 

δείγματος στην περιοχή που διερευνάται αντιστοιχεί σε ένα σημείο στην λυχνία, όπως 

γίνεται και στην τηλεόραση.[36] 

Η φωτεινότητα καθορίζεται από την ένταση των εκπεμπόμενων δευτερογενών 

ηλεκτρονίων στην περιοχή του δείγματος που προσπίπτει η δέσμη των ηλεκτρονίων 

και καταγράφεται από τον ανιχνευτή, και επομένως από την μορφολογία της περιοχής 

αυτής. Έτσι τρύπες και διάφορες εσοχές της επιφάνειας εμφανίζονται μαύρες στην 

οθόνη, καθώς λίγα από τα δευτερογενή ηλεκτρόνια που παράγονται φτάνουν στον 

ανιχνευτή, ενώ αντίθετα οι εξοχές της επιφάνειας εμφανίζονται λευκές.[36] 

Όταν τα ηλεκτρόνια της δέσμης συγκρούονται με τα ηλεκτρόνια του ατόμου 

μερικά από τα χαλαρά συγκρατούμενα ηλεκτρόνια μπορεί να φύγουν από το άτομο 

και αυτά ονομάζονται δευτερογενή ηλεκτρόνια (από κάθε προσπίπτον ηλεκτρόνιο 

μπορεί να παραχθούν αρκετά δευτερογενή ηλεκτρόνια). Κάθε ηλεκτρόνιο που 

εγκαταλείπει το άτομο μετά από σύγκρουση με άλλο υψηλής ενέργειας είναι 

θεωρητικά ένα δευτερογενές ηλεκτρόνιο. Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια είναι χαμηλής 

ενέργειας (< 50 eV)  και εκπέμπονται κοντά στην επιφάνεια του δείγματος αφού αυτά 

που δημιουργούνται σε μεγαλύτερο βάθος, απορροφώνται εύκολα από την μάζα του 

δείγματος. Για αυτόν τον λόγο τα δευτερογενή ηλεκτρόνια είναι χρήσιμα για την 

απεικόνιση της επιφάνειας του δείγματος. Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια παράγονται με 

δύο κυρίως τρόπους : (α) Όταν η δέσμη εισέρχεται στην επιφάνεια , (β) Όταν η 

οπισθοσκεδαζόμενη δέσμη εξέρχεται από την επιφάνεια.[36] 

Ο δεύτερος τρόπος είναι δέκα φορές πιο πιθανός από τον πρώτο. Επομένως 

είναι αναμενόμενο να υπάρχει μεγαλύτερη εκπομπή δευτερογενών ηλεκτρονίων εκεί 

που είναι μεγάλη και η εκπομπή οπισθοσκεδαζόμενων. Γι’ αυτό οι εικόνες των 

δευτερογενών και των οπισθοσκεδαζόμενων δεν διαφέρουν πολύ. Η συλλογή των 

δευτερογενών ηλεκτρονίων γίνεται με τη βοήθεια ενός «συλλέκτη» που δεν είναι 

άλλο από ένα πλέγμα με θετικό δυναμικό (+100V) που βρίσκεται μπροστά από τον 

ανιχνευτή και έλκει τα αρνητικά ηλεκτρόνια τα οποία μετρώνται από τους κτύπους 

που παράγουν στον ανιχνευτή. Η ένταση των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων 

επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά της μορφολογίας της επιφανείας. Η διακύμανση 

στην ένταση των ηλεκτρονίων επηρεάζει τη φωτεινότητα ενός καθοδικού σωλήνα 
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(CRT), ο οποίος σαρώνεται συγχρονισμένα με την δέσμη ηλεκτρονίων.Με αυτόν τον 

τρόπο παράγεται η εικόνα της επιφανείας στην οθόνη του καθοδικού σωλήνα.[36] 

Όταν τα ηλεκτρόνια της δέσμης με ενέργεια π.χ., 30 keV φθάσουν στην 

επιφάνεια του δείγματος διεισδύουν σε βάθος που εξαρτάται από τον ατομικό αριθμό. 

Τα ηλεκτρόνια ταξιδεύουν προς τυχαίες κατευθύνσεις μέσα στο δείγμα και 

συγκρούονται με τα άτομα του δείγματος. Τα ηλεκτρόνια συγκρούονται ελαστικά με 

τον πυρήνα του ατόμου (ειδικά σε άτομα με μεγάλο ατομικό αριθμό) και σκεδάζονται 

προς οποιαδήποτε κατεύθυνση χωρίς σημαντική απώλεια της ενέργειάς τους 

(διατηρούν το 50 με 80% της αρχικής ενέργειας). Εκείνα τα ηλεκτρόνια που 

σκεδάζονται προς τα πίσω υπό γωνία 180o καλούνται οπισθοσκεδαζόμενα 

(Backscattered Electrons, BSE). Διαθέτουν υψηλή ενέργεια και εκπέμπονται σε 

μεγάλο βάθος από το δείγμα.[36] 

Το ποσοστό των ηλεκτρονίων που εκπέμπονται οπισθοσκεδαζόμενα, 

εξαρτάται από τον ατομικό αριθμό του ατόμου του δείγματος. Για στοιχεία με μικρό 

ατομικό αριθμό είναι περίπου 6% ενώ για στοιχεία με μεγάλο ατομικό αριθμό 

περίπου 50%. Επομένως, η αλλαγή του ποσοστού των ΒSΕ δίνει διαφοροποίηση στην 

εικόνα ανάλογα με τον ατομικό αριθμό. Οι βαρύτερες φάσεις φαίνονται λαμπρότερες 

από τις ελαφρύτερες. Με αυτό τον τρόπο λαμβάνονται ποιοτικές πληροφορίες για την 

σύσταση του δείγματος. Η ανίχνευση γίνεται χρησιμοποιώντας ως ανιχνευτή τον 

ημιαγωγό στερεάς κατάστασης (solid state semiconductor) σχήματος δακτυλίου, ο 

οποίος είναι προσαρμοσμένος στα τοιχώματα της κολώνας. Μετρώνται οι κτύποι των 

ηλεκτρονίων στον ανιχνευτή οι οποίοι μετατρέπονται σε ένταση των ψηφίδων και 

εμφανίζονται στον σωλήνα σχηματίζοντας την εικόνα. Η διακριτική ικανότητα 

προκύπτει από την διαφορετική κατεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της επιφάνειας. 

Τα μέρη της επιφάνειας τα οποία είναι κάθετα προς τον ανιχνευτή φαίνονται πιο 

φωτεινά, ενώ τα μέρη τα οποία είναι παράλληλα ως προς τον ανιχνευτή φαίνονται πιο 

σκοτεινά..[36] 

Το κενό που εφαρμόζεται στην μέθοδο της Η.Μ. Σάρωσης είναι σχετικά 

υψηλό (10-5 Torr). Αν το δείγμα δεν είναι αγώγιμο και δεν διαθέτει αρκετά 

ηλεκτρόνια για οπισθοσκέδαση τότε η επιφάνεια του υλικού δεν είναι καθαρή (λόγο 

φαινόμενου συσσώρευσης φορτίου). Μεταβάλλοντας, όμως τη διευθέτηση του 

δείγματος σε σχέση με την θέση του ανιχνευτή, δημιουργούνται φωτεινές και 
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σκοτεινές περιοχές, οι οποίες δίνουν τελικά τις χαρακτηριστικές τρισδιάστατες 

εικόνες της συγκεκριμένης τεχνικής.[36] 

 

Εικόνα 19: Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης 

Η φασματοσκοπία ενέργειας διασποράς (EDS) είναι μια τεχνική που 

χρησιμοποιείται κυρίως για την ποσοτική ανάλυση των υλικών. Η διάταξη SEM είναι 

εξοπλισμένη με ένα σύστημα EDS που επιτρέπει τη χημική ανάλυση των 

χαρακτηριστικών που παρατηρούνται στην οθόνη του SEM. Τα σήματα που 

παράγονται σε ένα SEM/EDS σύστημα  περιλαμβάνουν δευτερεύοντα και 

οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια που χρησιμοποιούνται για το σχηματισμό εικόνας 

για μορφολογική ανάλυση και ακτίνες-Χ που χρησιμοποιούνται  για την ταυτοποίηση 

και την ποσοτικοποίηση των χημικών που είναι παρόντα στις συγκεντρώσεις που 

μελετώνται. Το όριο ανίχνευσης στο EDS εξαρτάται από την επιφάνεια του 

δείγματος, δηλαδή όσο πιο λεία είναι η επιφάνεια τόσο πιο χαμηλό είναι το όριο 

ανίχνευσης. Το EDS μπορεί να ανιχνεύσει πρωτεύοντα και δευτερεύοντα στοιχεία με 

συγκετρώσεις μεγαλύτερες από 10% w/w για τα πρωτεύοντα καιγια δευτερεύοντες 

συγκεντρώσεις 1-10% w/w. Το όριο ανίχνευσης για συμπαγείς όγκους είναι 0.1% 

w/w και άρα το EDS δε μπορεί να ανιχνεύσει ίχνη στοιχείων (συγκετρώσεις 

μικρότερες από 0.01% w/w).[37] 
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3. Πειραματική διαδικασία και Aποτελέσματα 

3.1 Πειραματική διαδικασία 
Αρχικά, κατασκευάζουμε τους συμπαγείς στόχους WS2 που θα 

χρησιμοποιηθούν για αποδόμηση σύμφωνα με την τεχνική PLD.(Εικόνα 20) 

 

Εικόνα 20: Συμπαγής όγκος WS2(στόχος). 

Αρχικά ελέγχουμε την ευθυγράμμιση της δέσμης έτσι ώστε να προσπίπτει 

ακριβώς στο κέντρο του στόχου. Μετά τον έλεγχο της ευθυγράμμισης μετράμε το 

spot size της δέσμης και επειδή στα πειράματα που θα ακολουθήσουν θέλουμε 

συγκεκριμένες πυκνότητες ενέργειας βρίσκουμε την απαιτούμενη ενέργεια αφού 

λάβουμε υπόψη μας τις απώλειες ενέργειας από το φακό και το quartz (20%). Αφού 

λοιπόν ρυθμίσουμε όλες τις απαιτούμενες συνθήκες τοποθετούμε το στόχο και το 

υπόστρωμα στις αντίστοιχες θέσεις. Είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε το θάλαμο και να 

αρχίσουμε τη διαδικασία δημιουργίας κενού. Ανοίγουμε την μηχανική αντλία έως 

ότου το κενό φτάσει τα 10-2mbar οπότε ανοίγουμε την τούρμπο αντλία. Όταν το κενό 

φτάσει τα 10-6mbar είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε την ακτινοβόληση του 

στόχου, αφού πρώτα θερμάνουμε το υπόστρωμα. Μετά την ακτινοβόληση μειώνουμε 

τη θερμοκρασία του έως η θερμοκρασία να μειωθεί σε θερμοκρασία δωματίου. 

Έπειτα τα δείγματα είναι έτοιμα για τις τεχνικές χαρακτηρισμού ώστε να πάρουμε τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων μας. 

3.2 Πειραματικά Αποτελέσματα 

3.2.1 Αποτελέσματα από το ΤΕΜ 
Στις εικόνες 21, 22, 23, 24, 25 (α), (β), (γ), (δ) παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα από την ακτινοβόληση ενός στόχου WS2 μεταβάλλοντας τον αριθμό 
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των παλμών και διατηρώντας σταθερή πυκνότητα ενέργειας f=2 J/cm2, θερμοκρασία 

υποστρώματος Τ=450 οCκαι έχοντας ως υπόστρωμα grid. 

 

Εικόνα 21: Εικόνες από ΤΕΜ με υπόστρωμα grid, 1 παλμός laser. 

 

 

Εικόνα 22: Εικόνες από ΤΕΜ με υπόστρωμα grid, 5 παλμοί laser. 
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Εικόνα 24: Εικόνες από ΤΕΜ με υπόστρωμα grid, 20 παλμοί laser. 

Εικόνα 23: Εικόνες από ΤΕΜ με υπόστρωμα grid, 10 παλμοί laser. 
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Εικόνα 25: Εικόνες από ΤΕΜ με υπόστρωμα grid, 50 παλμοί laser. 
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Στις εικόνες 26, 27 (α), (β), (γ), (δ) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την 

ακτινοβόληση ενός στόχου WS2μεταβάλλοντας την πυκνότητα ενέργειας του παλμού 

και διατηρώντας σταθερόαριθμό παλμών LP=1, θερμοκρασία υποστρώματος 

Τ=450οCκαι έχοντας ως υπόστρωμα grid. 

 

Εικόνα 26: Εικόνες από ΤΕΜ με υπόστρωμα grid, f=1 J/cm2. 
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Εικόνα 27: Εικόνες από ΤΕΜ με υπόστρωμα grid, f=3J/cm2. 

 

Στις εικόνες 28, 29 (α), (β), (γ), (δ) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την 

ακτινοβόληση ενός στόχου WS2 μεταβάλλοντας την θερμοκρασία υποστρώματος και 

διατηρώντας σταθερόαριθμό παλμών LP=1, πυκνότητα ενέργειας f=2 J/cm2.και 

έχοντας ως υπόστρωμα grid. 
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Εικόνα 28: Εικόνες από ΤΕΜ με υπόστρωμα grid, T=550 oC. 

 

Εικόνα 29: Εικόνες από ΤΕΜ με υπόστρωμα grid, T=650 oC. 
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3.2.2 ΑποτελέσματααπότοSEM 

Στις εικόνες 30(α), (β), (γ), (δ)παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την 

ακτινοβόληση ενός στόχου WS2μεταβάλλοντας τον αριθμό των παλμών και 

διατηρώντας σταθερήπυκνότητα ενέργειας f=2 J/cm2, θερμοκρασία υποστρώματος 

Τ=450 οCκαι έχοντας ως υπόστρωμα πυρίτιο. 

 

 

Εικόνα 30: Εικόνες από SΕΜ με υπόστρωμα πυρίτιο, 1 παλμός laser. 
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Εικόνα 31: Εικόνες από SΕΜ με υπόστρωμα πυρίτιο, 5 παλμοί laser. 

 

 

Εικόνα 32: Εικόνες από SΕΜ με υπόστρωμα πυρίτιο, 20παλμοί laser. 
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Εικόνα33: Εικόνες από SΕΜ με υπόστρωμα πυρίτιο, 50 παλμοί laser. 

 

Εικόνα 34: Εικόνες από SΕΜ με υπόστρωμα πυρίτιο, 100παλμοί laser. 
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Εικόνα 35: Εικόνες από SΕΜ με υπόστρωμα πυρίτιο, 200παλμοί laser. 

Στοιχείο Περιεκτικότητα% 

S K 0.45 

W M 1.01 

Si K 98.54 

Σύνολο 100.00 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα EDS από την εικόνα 34 (α). 
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Πίνακας 2: Αποτελέσματα EDS από την αριστερή εικόνα SEM, 100 παλμοί laser. 

3.2.3Αποτελέσματα Φασματοσκοπίας Raman 
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Εικόνα 36:Φάσμα Raman νανοσωματιδίων WS2 εναποτεθειμένων σε υπόστρωμα πυριτίου με 50 

(μαύρο), 100 (κόκκινο) και 200 (μπλε) παλμούς. 

3.3 Συζήτηση Αποτελεσμάτων 

3.3.1 Συζήτηση αποτελεσμάτων Raman 
Όσον αφορά τα φάσματα Raman της εικόνας 36 αναφέρονται στα 

αποτελέσματα της ακτινοβόλησης στόχου WS2με 50 (μαύρο), 100 (κόκκινο) και 200 

(μπλε) παλμούς laser. Η κορυφή Ε2gαντιστοιχεί στην κίνηση στο επίπεδο των Wκαι 

Sατόμων σε αντίθετες κατευθύνσεις και η κορυφή Α1gαντιστοιχεί στην κίνηση εκτός 

του επιπέδου των S ατόμων.Παρατηρούμε ότι η διαφορά των κορυφών Α1g και Ε2g 

δεν αλλάζει και σε κάθε περίπτωση είναι μεγαλύτερη από 62cm-1.Επομένως ο 

αριθμός των στρωμάτων είναι μεγαλύτερος από τέσσερα.[38]. Επιπλέον η ένταση των 
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κορυφών αυξάνεται με την αύξηση των παλμών καθώς εναποτείθετε περισσότερο 

υλικό, το οποίο περιμένουμε εφόσονη ένταση Ramanεξαρτάται κυρίως από τον όγκο 

του υλικού που σκεδάζει. 

3.3.2Συζήτηση αποτελεσμάτων SEM 
Διατηρώντας σταθερή πυκνότητα ενέργειας f=2 J/cm2, απόσταση στόχου-

υποστρώματος d=5 cmκαι θερμοκρασία υποστρώματος T=450οCκαι μεταβάλλοντας 

τον αριθμό των παλμών παίρνουμε τα αποτελέσματα των εικόνων 30-35. Σε κάθε 

εικόνα περιλαμβάνονται διαφορετικές φωτογραφίες με αυξανόμενη μεγέθυνση. Από 

αυτές προκύπτει ο σχηματισμός νανονιφάδων (μαύροι χρωματισμοί) στις εικόνες που 

αντιστοιχούν στους 50 και στους 100 παλμούς και σχηματισμός νανοσωματιδίων. 

Όσο ο αριθμός των παλμών αυξάνεται αυξάνεται το πάχος των νανονιφάδων όπως 

προκύπτει από τον πιο φωτεινό χρωματισμό των εικόνων που αντιστοιχούν στους 200 

παλμούς. Τα αποτελέσματα EDS δεν είναι τα επιθυμητά καθώς δεν βγάζουν την 

επιθυμητή αναλογία W:S 1:2 και για το λόγο αυτό παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια 

απο τα αποτελέσματα καθώς όλα ήταν περίπου τα ίδια. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο 

γεγονός ότι το W είναι πιο βαρύ στοιχείο απο το S. Σε μελλοντικά πειράματα θα 

πραγματοποιηθεί  παρασκευή  στόχου WS2με περίσσια ποσότητας S ώστε πιθανώς 

να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα EDS. Αφού παρατηρούνται νανοσωματίδια και 

νανονιφάδες προχωράμε στην παρατήρηση εικόνων στο TEMγια τη μελέτη αυτών σε 

μεγαλύτερη ανάλυση και την άντληση περισσότερων πληροφοριών. 
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3.3.3Συζήτηση αποτελεσμάτων TEM 
Διατηρώντας σταθερή πυκνότητα ενέργειας f=2 J/cm2, απόσταση στόχου-

υποστρώματος d=5 cmκαι θερμοκρασία υποστρώματος T=450οCκαι μεταβάλλοντας 

τον αριθμό των παλμών παίρνουμε τα αποτελέσματα των εικόνων 21-25. Σε κάθε 

εικόνα περιλαμβάνονται διαφορετικές φωτογραφίες με αυξανόμενη μεγέθυνση. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατανομές των σωματιδίων για διαφορετικό αριθμό 

παλμών όπως μετρήθηκαν από τις εικόνες του ΤΕΜ. Στην περίπτωση των 10, 20, 50 

παλμών λόγω μεγάλου εύρους της διαμέτρου των σωματιδίων πραγματοποιήθηκαν 2 

κατανομές ( 2-10 nmκαι 10-20 nm) , διότι ουσιαστικά υπήρχαν 2 είδη σωματιδίων 

(μικρά και μεγάλα). 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 100

20

40

60

80

100

C
ou

nt

Nanoparticles' diameter (nm)

4.50.1 nm

 

Εικόνα 37:Κατανομή σωματιδίων ακτινοβόλησης WS2με 1 παλμό. 
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Εικόνα 38:Κατανομή σωματιδίων ακτινοβόλησης WS2με 5 παλμούς 

. 

 

Εικόνα 39:Κατανομή σωματιδίων ακτινοβόλησης WS2με 10 παλμούς 
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Εικόνα 40:Κατανομή σωματιδίων ακτινοβόλησης WS2με 20 παλμούς 

 

Εικόνα 41:Κατανομή σωματιδίων ακτινοβόλησης WS2με 50 παλμούς 

 

Από τις εικόνες 37-41 προκύπτει ότι η διάμετρος των σωματιδίων αυξάνεται 

καθώς αυξάνεται ο αριθμός των παλμών με βάση τον μέση τιμή της κάθε κατανομής. 

Από τις εικόνες 21-25 προκύπτει ότι ήδη από τον πρώτο παλμό 

δημιουργούνται νανονιφάδες και νανοσωματίδια τα οποία βρίσκονται είτε πάνω στις 

νανονιφάδες είτε εκτός αυτών. Από τον χρωματισμό των νανονιφάδων προκύπτει ότι 

ο αριθμός των στρωμάτων είναι μεγαλύτερος από ένα για όλους τους αριθμούς των 

παλμών. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η σύγκριση των αποτελεσμάτων κρατώντας σταθερό 

τον αριθμό των παλμών LP=1, θερμοκρασία Τ=450 οC, απόσταση στόχου- 

υποστρώματος d= 5 cmκαι μεταβάλλοντας την πυκνότητα ενέργειας. Για πυκνότητα 
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ενέργειας f= 2 J/cm2 η κατανομή της διαμέτρου των νανοσωματιδίων παρουσιάζεται 

στην εικόνα 37. Στην εικόνα 42 παρουσιάζεται η κατανομή της διαμέτρου των 

νανοσωματιδίων για f=1 J/cm2και στην εικόνα 39 η κατανομή για f=3 J/cm2. 

 

Εικόνα 42:Κατανομή σωματιδίων ακτινοβόλησης WS2με f=1 J/cm2. 
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Εικόνα 43:Κατανομή σωματιδίων ακτινοβόλησης WS2με f=3J/cm2. 

Από τις εικόνες 37, 42 και 43 προκύπτει ότι για f=1 J/cm2υπάρχουν 2 

κατανομές σωματιδίων ενώ για f=2J/cm2και f=3J/cm2υπάρχει μία κατανομή 

σωματιδίων.  Αυτό συμβαίνει διότι το κατώφλι αποδόμησης του WS2είναι f=2J/cm2 

επομένως κάτω από αυτό δηλαδή στο f=1 J/cm2δεν πραγματοποιείται 

αποτελεσματική αποδόμηση με αποτέλεσμα την ανώμαλη κατανομή σωματιδίων με 
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μεγάλο εύρος  διαμέτρου. Προχωρώντας στο κατώφλι αποδόμησης και πηγαίνοντας 

και σε μεγαλύτερες πυκνότητες ενέργειας προκύπτει μία κατανομή σωματιδίων και 

βέβαια με την αύξηση της πυκνότητας ενέργειας αυξάνεται και η μέση τιμή της 

διαμέτρου γεγονός που οφείλεται στο ότι περισσότερο υλικό αποδομείται με την 

αύξηση της πυκνότητας ενέργειας. 

Από τις εικόνες 26, 27 προκύπτει ότι τα νανοσωματίδια δεν είναι καλώς 

σχηματισμένα για f=1 J/cm2αφού η αυτή πυκνότητα ενέργειας είναι κάτω από το 

κατώφλι αποδόμησης του WS2. Επίσης είναι αρκετά αραιά σε σχέση με τα 

αποτελέσματα που αντιστοιχούν στις πυκνότητες ενέργειας f=2J/cm2 και 

f=3J/cm2.Επομένως καθώς η πυκνότητα ενέργειας αυξάνεται τα νανοσωματίδια 

γίνονται όλο και πιο πυκνά. Νανονιφάδες λίγων στρωμάττων (όπως φαίνεται από τον 

χρωματισμό των εικόνων) σχηματίζονται σε όλες τις πυκνότητες ενέργειας. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η σύγκριση των αποτελεσμάτων κρατώντας σταθερό 

τον αριθμό των παλμών LP=1, , απόσταση στόχου- υποστρώματος d= 5cm, 

πυκνότητα ενέργειαςf=2 J/cm2και μεταβάλλοντας τη θερμοκρασία υποστρώματος 

.Για θερμοκρασία υποστρώματος Τ=450 οCη κατανομή των σωματιδίων 

παρουσιάζεται στην εικόνα 37, για Τ=550 οCπαρουσιάζεται στην εικόνα 44 ενώ για 

Τ=650 οCπαρουσιάζεται στην εικόνα 45. 
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Εικόνα 44:Κατανομή σωματιδίων ακτινοβόλησης WS2Τ=550 οC. 
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Εικόνα 45:Κατανομή σωματιδίων ακτινοβόλησης WS2Τ=650 οC. 

 

Συγκρίνοντας τις κατανομές σωματιδίων για τις τρεις διαφορετικές 

θερμοκρασίες προκύπτει ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνεται και η 

διάμετρος των σωματιδίων με βάση τη μέση τιμή των αντίστοιχων κατανομών. 

Σε όλες τις θερμοκρασίες δημιουργούνται νανονιφάδες λίγων στρωμάτων 

(όπως φαίνεται από το χρωματισμό των εικόνων) και νανοσωματίδια πάνω σε αυτές 

αλλά  και εκτός αυτών. 
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4. Συμπεράσματα 
Στόχος αυτής της εργασίας είναι  η εναπόθεση λεπτών υμενίων WS2 με τη 

χρήση παλμικού laserκαι ο χαρακτηρισμός τους μέσω φασμάτων Raman, 

ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης και διέλευσης. Παράμετροι όπως η πυκνότητα 

ενέργειας των παλμών, η θερμοκρασία υποστρώματος και ο αριθμός των παλμών 

ακτινοβόλησης μεταβλήθηκαν στα πλαίσια της μελέτης της διαδικασίας εναπόθεσης.. 

Στους μελλοντικούς στόχους είναι η κατασκευή υβριδικής δομής περοβσκίτη/ 

WS2με σκοπό τηνεισαγωγή της σε μήτρα γυαλιού AgPO3 για ενίσχυση των ιδιοτήτων 

φωτοαπόκρισης. Η υψηλή απορρόφηση και το μεγάλο μήκος διάχυσης των φορέων 

του περοβσκίτη μπορούν να δημιουργήσουν ηλεκτρόνια και οπές στον περοβσκίτη 

και στη συνέχειανα μεταβούνστο WS2. Επομένως, το βασικό κίνητρο είναι ο 

συνδυασμός του σωστού ημιαγωγού (WS2) και ενός στρώματος υψηλής 

απορρόφησης φωτός, όπως ο περοβσκίτης για την ενίσχυση της φωτοανίχνευσης. 

Επιπλέον στα άμεσα μελλοντικά σχέδια είναι η μεταβολή και άλλων παραμέτρων 

εναπόθεσης, για παράδειγμα η απόσταση στόχου-υποστρώματος, καθώς επίσης και 

την προσθήκη περίσσειας S για την επίτευξη καλύτερης στοιχειομετρίας των 

παραγόμενων νανοδομών WS2.  
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