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Πρόλογος / Preface
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η µελέτη των υβριδικών οργανο-ανόργανων υλικών αποτελεί ένα πρόσφατο αλλά
πολλά υποσχόµενο τοµέα της επιστήµης. Η κύρια πρόκληση είναι η σύνθεση υβριδικών
συνδιασµών, οι οποίοι να διατηρούν ή να ενισχύουν τις καλύτερες ιδιότητες καθενός από
τα συστατικά, ενώ παράλληλα να εξαλείφουν ή να µειώνουν τους τµηµατικούς τους
περιορισµούς. Η ανάληψη αυτής της πρόκλησης παρέχει τη δυνατότητα για ανάπτυξη
νέων υλικών µε συνεργιακή συµπεριφορά, που να οδηγεί σε καλυτέρευση των
επιδόσεων, ή σε νέες χρήσιµες ιδιότητες αυτών. Τα υλικά αυτά έχουν ήδη
χρησιµοποιηθεί σε µια ευρεία γκάµα εφαρµογών, συµπεριλαµβανοµένων εφαρµογών
µοκροηλεκτρονικής, διατάξεων αποθήκευσης και µετατροπής ενέργειας, χηµικών και
βιοχηµικών αισθητήρων, ηλεκτρονικών (FETs) και οπτοηλεκτρονικών διατάξεων
(Οrganic-Inorganic LEDs), που να παρέχουν µεγάλη ποικιλία χρωµάτων και να
λειτουργούν σε θερµοκρασία δωµατίου.
Στην οικογένεια των υβριδικών υλικών, οι οργανο-ανόργανοι περοβσκίτες της
µορφής (RNH3)2MX4, όπου RNH3+ είναι ένα απλό ή σύνθετο οργανικό αµµωνιακό
κατιόν, Μ, ένα δισθενές µέταλλο και Χ ένα αλογόνο, παρέχουν σηµαντικές ευκαιρίες
τόσο για επιστηµονική έρευνα όσο και για πιθανές εφαρµογές µε κύριο χαρακτηριστικό
την ευκολία επεξεργασίας, παρασκευής και το χαµηλό κόστος.
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η σύνθεση και η µελέτη των οπτικών
ιδιοτήτων υλικών, που να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διατάξεις παραγωγής φωτός.
Ασχοληθήκαµε µε τη σύνθεση, το δοµικό χαρακτηρισµό και τις οπτικές ιδιότητες του
στερεού διαλύµατος (C4H9NH3)2Pb1-xEuxI4, όπου x = 0, 0.2, 0.6, 0.1. ∆είξαµε πως για τα
x = 0.2 και 0.6 υλικά, παρέχεται η δυνατότητα εκποµπής φωτός στο πράσινο και στο
µπλε τµήµα του ορατού, συνδιάζοντας δύο διαφορετικούς µηχανισµούς οπτικής
αποδιέγερσης. Με κατάλληλη επιλογή της σύστασης, x, ο περοβσκίτης θα εκπέµπει µε
την ίδια ένταση και στα δύο µήκη κύµατος.
Προτείνουµε πως το συγκεκριµένο υλικό µπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήµα
για τη σύνθεση νέων πολυ-λειτουργικών υβριδικών που να έχουν τη δυνατότητα
εκποµπής και στα τρία βασικά χρώµατα, κόκκινο, πράσινο και µπλε. Η ύπαρξη ενός
υλικού που να εκπέµπει και στα τρια χρώµατα ελέγχοντας µόνο την αρχική σύσταση των
αντιδρόντων, αποτελεί µια εναλλακτική και χαµηλού κόστους επιλογή για το σχεδιασµό
οπτοηλεκτρονικών διατάξεων.
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PREFACE
The study of hybrid organic-inorganic materials is a recent but very fruitful area of
science. The main challenge is managing to synthesize hybrid combinations that keep or
enhance the best properties of each of the components while eliminating or reducing their
particular eliminations. Undertaking this challenge, provides an opportunity for
developing new materials with synergic behavior leading to improved performance or to
new useful properties. Such materials have already been used in numerous applications,
including microelectroinics applications, storage and energy conversion devices, chemical
and biochemical sensors, electronic devices (FETs) and optoelectronic devices (OrganicInorganic LEDs), which can provide a big variety of colors and operate in room
temperature.
Among the hybrid materials family, organic-inorganic perovskites of the form
(RNH3)2MX4, where RNH3+ is a simple or complex organic ammonium cation, M is a
divalent metal and X is a halogen, provide substantial opportunities for both scientific
studies and potential applications. A main feature of such materials is their ease of
processability, fabrication and their relatively low cost.
This project focused on the synthesis and the study of the optical properties of
materials, that can be used in light emitting devices. We dealt with the synthesis, the
structural characterization and the optical properties of the solid solution (C4H9NH3)2Pb1xEuxI4,

where x = 0, 0.2, 0.6, 0.1. We showed that for the x = 0.2 and 0.6 materials, the

possibility of light emission in the green and blue section of visible spectrum is provided,
by combining two different optical decay mechanisms. With the appropriate choice of
the composition, x, the perovskite would emit with the same intensity in both
wavelengths.
We suggest that this material can be the first step to the synthesis of novel multifunctional hybrids with the possibility of emitting light in the three basic colors, that is,
red, green and blue. The existence of such a material that can emit in three wavelengths
by only controlling the initial composition of its constituents, can be an alternative choice
for the designing of low cost optoelectronic devices.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
H παρούσα µεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του µεταπτυχιακού
προγράµµατος Μικροηλεκτρονικής – Οπτοηλεκτρονικής του τµήµατος Φυσικής του
Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ο κύριος όγκος των πειραµάτων έλαβε χώρα στα εργαστήρια
της Οµάδας Υλικών στις εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας ενώ
ένας µικρότερος στο εργαστήριο Οπτικών Μετρήσεων της Οµάδας Μικροηλεκτρονικής.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους καθηγητές µου, κκ. Ιωάννη
Γιαπιντζάκη και Αλέξανδρο Λάππα για την ευκαιρία που µου δώσανε να εργαστώ στα
εργαστήριά τους και να γνωρίσω από κοντά αρκετές πειραµατικές τεχνικές και µεθόδους.
Το Γιώργο Παπαδάκη για την πολύτιµη και ουσιαστική βοήθειά του στο τεχνικό κοµµάτι
των πειραµάτων. Το Νίκο Κατσαράκη για τη συµπαράσταση και τις συζητήσεις που
κάναµε. To Marcus Bender για τη διάθεση που έδειξε να µε µυήσει στις τεχνικές
φασµατοσκοπίας. Τον καθηγητή του τµήµατος κ. Νίκο Φλυτζάνη για τις ουσιαστικές του
παρατηρήσεις στο θεωρητικό κοµµάτι της εργασίας. Τους συµφοιτητές µου και φίλους
στο εργαστήριο, Ειρήνη Μαστοράκη, Ζαχαρία Βισκαδουράκη και Γιάννη Ανδρουλάκη
για το πραγµατικά ζεστό κλίµα και την άψογη συνεργασία που είχαµε κατά τη διάρκεια
της συνύπαρξής µας στον ίδιο χώρο.
Ορισµένες ευχαριστίες αρµόζουν και στον ∆ρ. Armel Le Bail, o οποίος αν και εξ
αποστάσεως στάθηκε πολύτιµος οδηγός στα πρώτα µας βήµατα στην κρυσταλλογραφική
ανάλυση. ∆εν ξεχνάω τη Μαρία Ανδρουλιδάκη για την υποµονή που επέδειξε κατά τη
διάρκεια των τελευταίων οπτικών µετρήσεων και για το ζωντανό της ταµπεραµέντο.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά στο υπολογιστικό, Θανάση
Κωστόπουλο, Μαρία Σπυριδάκη και Απόστολο Αργύρη, για τη στήριξη, τα ξενύχτια και
τα γέλια που µοιραστήκαµε καθ’όλη τη διάρκεια του τελευταίου ενάµιση χρόνου τoυ
προγράµµατος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Yβριδικά Οργανο-Ανόργανα Υλικά

1.1 Εισαγωγή
Πολύπλοκες µοριακές δοµές που αποτελούνται από ανόργανα και οργανικά µέρη,
παρέχουν σηµαντική ευκαιρία για ανάπτυξη νέων σύνθετων υλικών που να
παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον τόσο από ερευνητική όσο και από τεχνολογική άποψη.
Τα ανόργανα υλικά, τα οποία τυπικά χαρακτηρίζονται από ιοντικές και οµοιοπολικές
αλληλεπιδράσεις προσφέρουν τη δυνατότητα για υψηλή ηλεκτρική ευκινησία φορέων,
ένα ευρύ φάσµα ενεργειακών χασµάτων (παρέχοντας τη δυνατότητα για σχεδιασµό
µονωτικών, ηµιαγώγιµων και µεταλλικών υλικών), ενδιαφέρουσες ηλεκτρικές, οπτικές
και µαγνητικές ιδιότητες καθώς επίσης µηχανική και θερµική σταθερότητα. Από την
άλλη µεριά, τα οργανικά υλικά, τα οποία συνήθως αλληλεπιδρούν µέσω ασθενών
αλληλεπιδράσεων όπως οι υδρογονικοί και οι Van der Waals δεσµοί, προσφέρουν
σηµαντικές ιδιότητες όπως µεταξύ άλλων δοµική µεταβλητότητα, ευκολία παρασκευής
και διεργασίας, υψηλή φωταύγεια, πολωσιµότητα, πλαστικότητα καθώς επίσης
αγωγιµότητα και υπεραγωγιµότητα.
Η έρευνα των οργανο-ανόργανων υβριδικών υλικών† (ΟΑΥ) έχει επικεντρωθεί τα
τελευταία περίπου δέκα χρόνια στη µελέτη σύνθετων (composites) υλικών που θα
µπορούν να ενισχύουν κάποια χρήσιµη ιδιότητα σε σχέση µε τα αποτελέσµατα που
παρέχονται είτε από τα οργανικά είτε από τα ανόργανα υλικά ατοµικά, καθώς επίσης και
†

τα οποία από εδώ και µετά θα αναγράφονται ως ΟΑΥ (Οργανο-Ανόργανα Υβριδικά υλικά) για χάρη
συντοµίας
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στο συνδιασµό ιδιοτήτων των παραπάνω, που θα γίνονται παρατηρήσιµες σε ένα και
µόνο υλικό. Πολλές φορές επίσης, η έρευνα επικεντρώνεται στην ανακάλυψη νέων
φαινοµένων ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µεταξύ των ανόργανων και οργανικών
τµηµάτων.
Η ιδέα της ενασχόλησης µε σύνθετα υβριδικά υλικά δεν προέκυψε χωρίς να
υπάρχει κάποιο ερέθισµα. Τα πρώτα παραδείγµατα υβριδικών υλικών παρέχοναι από την
ίδια τη φύση. Στα δόντια των θηλαστικών, ένα σηµαντικό τµήµα φωσφορικού ασβεστίου
Ca10(PO4)6(OH)2 σε µορφή ράβδων είναι δεσµευµένο µε πρωτεϊνικό ιστό σχηµατίζοντας
έτσι ένα εξωτερικό περίβληµα, το γνωστό σµάλτο, το οποίο πρστατεύει την σκληρότερη
ουσία οδοντίνη [1].

Το κόκκαλο είναι ένα αντίστοιχο υβριδικό, αποτελούµενο από

οργανικούς ιστούς (κυρίως κολλαγόνο) και µια ανόργανη κρυσταλλική φάση (κυρίως
ασβεστούχο απατίτη), ικανό να στηρίζει το σωµατικό βάρος καθώς επίσης και να αντέχει
απότοµους κραδασµούς δυνάµεων που ξεπερνούν κατά πολύ το βάρος του σώµατος [2].
Τα παραπάνω αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα εξέλιξης εκατοµµυρίων χρόνων
σε υψηλής τάξης οργάνωσης συνδιασµών οργανικών και ανόργανων φάσεων, οδηγώντας
σε δοµές µεγαλύτερης δύναµης, αντοχής, πλαστικότητας και διάρκειας σε σχέση µε
οποιαδήποτε τµηµατική ιδιότητα.
Σηµαντικές όµως είναι και οι εφαρµογές υβριδικών υλικών σε διάφορους τοµείς
της έρευνας και της παραγωγής. Η χρήση ΟΑΥ σε εφαρµογές µικροηλεκτρονικής και
ειδικότερα σε τεχνικές λιθογραφίας θεωρείται από πολλούς ως το επόµενο βήµα προς την
παρασκευή

ολοκληρωµένων

κυκλωµάτων

υψηλότατης

κλίµακας

ολοκλήρωσης

(τεχνολογία ULSI†). Η συγκεκριµένη τεχνολογία θα µπορεί να οδηγήσει σε παραγωγή
κλίµακας 100 nm µέχρι το 2006 [3]. Ένας βέλτιστος συνδιασµός υψηλής ευκρίνειας
αναγκαία για υπό-100 nm διακριτική ικανότητα, υψηλής ευαισθησίας για επιλεκτική
διαπερατότητα, µπορεί να επιτευχθεί µε προσεκτικό σχεδιασµό οργανο-ανόργανων
νανοδοµών, τα οποία να λειτουργούν ως ιδανικά φωτορεζίστ (photoresist) για µια
συγκεκριµένη λιθογραφική διαδικασία. Πρόσθεση ανόργανων τµηµάτων σε ήδη
διαδεδοµένα πολυµερικά ρεζίστ, εκτός από την ενίσχυση µηχανικών ιδιοτήτων, όπως
σκληρότητα [3], ενίσχυση της ακαµψίας, της αντίστασης και της αντοχής του ρεζίστ,
µπορεί να οδηγήσει σε επιλεκτική διαπερατότητα (permeability) και µείωση της θερµικής
διαστολής [4], ενισχύοντας έτσι την απόδοση του ρεζίστ για κατασκευές κλίµακας
νανοµέτρου. Στο γενικότερο συνδιασµό ανθεκτικότητας του ανόργανου τµήµατος και
†

Ultra Large Scale of Integration
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πλαστικότητας του οργανικού, άλλες προτεινόµενες εφαρµογές συµπεριλαµβάνουν την
τεχνολογία πλαστικών και ειδικών ελαστικών [5].
Η έρευνα και η µελέτη του συνδιασµού των παραπάνω ιδιοτήτων των ΟΑΥ έχει
ανοίξει το δρόµο για µια πληθώρα εφαρµογών που γενικό χαρακτηριστικό έχουν την
ευκολία επεξεργασίας, παρασκευής και το σχετικά χαµηλό κόστος. Η παράλληλη
εκµετάλλευση των ιδιοτήτων τόσο του ανόργανου όσο και του οργανικού µέρους, έχουν
οδηγήσει στη σύνθεση πολυ-λειτουργικών υλικών (multifunctional composites). Τα υλικά
αυτά έχουν χρησιµοποιηθεί σε µια ευρεία γκάµα εφαρµογών, συµπεριλαµβανοµένων
διατάξεων αποθήκευσης και µετατροπής ενέργειας, χηµικών και βιοχηµικών αισθητήρων
[6], ηλεκτρονικών και οπτοηλεκτρονικών διατάξεων [7], οι οποίες να παρέχουν µεγάλη
ποικιλία χρωµάτων και να λειτουργούν σε θερµοκρασία δωµατίου. Όσον αφορά τις δύο
τελευταίες, πληθώρα οργανο-ανόργανων διατάξεων παραγωγής φωτός (ΟrganicInorganic LEDs, ΟΙLEDs) έχουν ήδη αναφερθεί στη βιβλιογραφία, οι οποίες συνδιάζουν
συν τοις άλλοις τις υψηλές ευκινησίες φορέων ανόργανων ηµιαγωγών µε τις οπτικές
ιδιότητες και την ευκολία διεργασίας πολυµερικών και µη, οργανικών υλικών [8].
ΟΑΥ

(a)
Drain

(β)
Au/Mg

Gate

ΟΑΥ
ITO

Source
SiO2
n++ Silicon substrate

Glass substrate

Σχήµα 1.1 (α) ΤFT Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου µε κανάλι ένα φιλµ πάχους ~300
nm του ΟΑΥ (C6H5C2H4ΝΗ3)2SnI4, πάνω σε υπόστρωµα πυριτίου υψηλής νόθευσης. To
βέλος δείχνει τη φορά αγωγής του ρεύµατος. Το SiO2 δρα ως αποµονωτής των επιµέρους
τµηµάτων και εµποδίζει την εµφάνιση ρευµάτων διαρροής προς την πύλη. (β) ΟΙLED
∆ιάταξη παραγωγής φωτός όπου η περιοχή οπτικής επανασύνδεσης γίνεται σε ένα λεπτό
φιλµ (C6H5C2H4ΝΗ3)2PbI4, πάχους ~10 nm. Το φιλµ βρίσκεται µεταξύ ενός ηλεκτροδίου
από µέταλλο υψηλού έργου εξόδου (π.χ Αu, Pt, Pd ή κράµα Αu/Mg) για παροχή
ηλεκτρονίων και ενός στρώµατος ΙΤΟ (Ιndium Tin Oxide) για παροχή οπών.
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Παράλληλα µε τα OILEDs, έχουν αναφερθεί και τα πρώτα τρανζίστορ επίδρασης
πεδίου χαµηλού κόστους, τα οποία χρησιµοποιούν ως κανάλι λεπτά υµένια οργανοανόργανου περοβσκίτη (C6H5C2H4ΝΗ3)2SnI4 [9]. Στα συγκεκριµένα ΤFTs (Τhin Film
Field-Effect Transistors), οι ευκινησίες που παρατηρήθηκαν είναι της τάξης των 0.6
cm2/Vs, µια ποσότητα συγκρίσιµη αυτής του αµόρφου πυριτίου και των καλύτερων
οργανικών ηµιαγωγών που εναποτίθενται σε υψηλά κενά.

1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά των ΟΑΥ Υλικών
Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαµε µε µια συγκεκριµένη κατηγορία
κρυσταλλικών οργανο-ανόργανων υβριδικών υλικών, στα οποία ένας εκτεταµένος
ανόργανος

σκελετός

αλληλεπιδρά

µε

στερεοκανονικές

οργανικές

οµάδες.

Τα

κρυσταλλικά υλικά έχουν το πλεονέκτηµα ότι µπορούν άµεσα να χαρακτηριστούν
χρησιµοποιώντας τεχνικές όπως περίθλαση ακτίνων Χ και νετρονίων, κάνοντας έτσι
δυνατή τη συσχέτιση δοµικών χαρακτηριστικών µε συγκεκριµένες ιδιότητές τους.
Γενικά, τα εκτεταµµένα οργανο-ανόργανα υβριδικά υλικά µπορούν να
κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε την ισχύ της αλληλεπίδρασης µεταξύ των δύο
συστατικών, ξεκινώντας από ασθενείς αλληλεπιδράσεις τύπου Van der Waals,
υδρογονικούς, ιοντικούς και οµοιοπολικούς δεσµούς. Σε ιοντικά συστήµατα, όπως αυτά
µε τα οποία ασχοληθήκαµε, το οργανικό συστατικό παίζει ένα άµεσο ρόλο στην ολική
δοµή και µάλιστα αυτές οι δοµές εξαρτώνται από το οργανικό ιόν για να διατηρείται η
ουδετερότητα φορτίου. Τα συστήµατα αυτά έχουν συγκεκριµένες στοιχειοµετρίες, µε τα
οργανικά ιόντα να καταλαµβάνουν καλά καθορισµένες θέσεις στο κρυσταλλικό πλέγµα.
Επιπλέον, το µήκος του ιοντικού δεσµού είναι αρκετά µικρότερο από τις τυπικές Van der
Waals αποστάσεις, παρέχοντας τη δυνατότητα για ισχυρότερες αλληλεπιδράσεις µεταξύ
των ανόργανων και των οργανικών τµηµάτων. Αυτά τα υλικά προέρχονται κυρίως από
ενώσεις µετάλλου - αλογόνου (metal halides), όπου το µέταλλο µπορεί να είναι
µεταβατικό, σπάνια γαία ή µέλος της κύριας οµάδας ΙVΑ του περιοδικού πίνακα,
σχηµατίζοντας 1D, 2D και 3D περοβσκιτικές και άλλες συναφείς δοµές. Για παράδειγµα,
στις περοβσκιτικές δοµές (C6H5C2H4ΝΗ3)2ΜI4, όπου Μ = Pb, Sn, Ge που αναφέρονται
στη λεζάντα του Σχήµατος 1.1, αγώγιµα ιοντικά στρώµατα εναλλάσσονται µε πολύ
µεγαλύτερου ενεργειακού χάσµατος οργανικά στρώµατα φαινυλεθυλαµµονιακών
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κατιόντων, δηµιουργώντας φυσικές δοµές κβαντικών πηγαδιών µε ελεγχόµενο πλάτος
πηγαδιού [10] και ελεγχόµενα ενεργειακά χάσµατα εξαιτίας της διαφορετικής
ηλεκτρονιακής συµπεριφοράς της κάθε δοµής.

1.3 Σκοπός της Εργασίας
Το ενδιαφέρον µας περιορίστηκε στο δοµικό χαρακτηρισµό της περοβσκιτικής
ένωσης (C6H5C2H4NH3)2PbI4 και του στερεού διαλύµατος (C4H9NH3)2Pb1-xEuxI4, καθώς
και στις οπτικές ιδιότητες που αυτά εµφανίζουν.
Πέρα από τον αυξανόµενο αριθµό νέων δοµών που συχνά αναφέρονται στην
κατηγορία των ΟΑΥ περοβσκιτικών υλικών, πολλές πιθανά χρήσιµες φυσικές ιδιότητες
έχουν παρατηρηθεί, όπως ισχυρές εξιτονικές ενέργειες δέσµευσης εξαιτίας του κβαντικού
φαινοµένου δέσµευσης (quantum/dielectric confinment effect) µε αποτέλεσµα έντονες
κορυφές φωτοφωταύγειας σε θερµοκρασία δωµατίου [11], µη γραµµικές οπτικές
ιδιότητες µε τη δυνατότητα γέννεσης τρίτης αρµονικής [12], και ηλεκτροφωταύγειας.
Πρόσφατες επιδείξεις έντονης ηλεκτροφωταύγειας στο πράσινο σε θερµοκρασία υγρού
αζώτου οδήγησαν σε υποψίες πως αυτά τα υλικά µπορεί να φανούν χρήσιµα σε
εφαρµογές εκποµπής φωτός διαφορετικών χρωµάτων. Αποτέλεσµα των παραπάνω
σκέψεων είναι η διάταξη που δόθηκε στο Σχήµα 1.1(β) όπως επίσης και άλλες παρόµοιες.
Στην εργασία αυτή επικεντρώσαµε την προσοχή µας στο ρόλο που παίζει ο
ανόργανος σκελετός στις δοµικές και οπτικές ιδιότητες της κατηγορίας των παραπάνω
περοβσκιτικών υβριδικών µεταβάλλοντας το κύριο µέταλλο της δοµής και στον
αντίστοιχο ρόλο του οργανικού, µεταβάλλοντας το µήκος της αλυσίδας του.
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KΕΦΑΛΑΙΟ 2

Οργανο-Ανόργανοι Περοβσκίτες

2.1 Τρισδιάστατα Συστήµατα

Ο βασικός δοµικός λίθος της οικογένειας των οργανο-ανόργανων περοβσκιτών
είναι η γνωστή ΑΒΧ3 περοβσκιτική δοµή που φαίνεται στο Σχήµα 2.1 (α). Αυτή η
σχετικά απλή δοµή αποτελείται από ένα τρισδιάστατο (3D) δίκτυο γειτονικών-κατά-τηνκορυφή ΒΧ6 οκταέδρων (corner sharing octahedra) όπου το άτοµο Β είναι συνήθως ένα
κατιόν µετάλλου και το Χ ένα αλογονούχο ανιόν (Cl-, Br-, I-). Το συνολικό φορτίο των Χ
ανιόντων θα πρέπει να αντισταθµίζει αυτό των Α, Β κατιόντων ώστε να διατηρείται η
ηλεκτρική ουδετερότητα. Τα κατιόντα Α γεµίζουν τον κενό χώρο µεταξύ των οκταέδρων.
Στο Σχήµα 2.1 (β) επίσης δίνεται µια σχηµατική αναπαράσταση µιας αδιατάρακτης 3D
περοβσκιτικής δοµής. Εν γένει όµως, οι δοµές παρουσιάζονται διαταραγµένες ως
αποτέλεσµα θερµικών µετατοπίσεων (displacements) των κατιόντων ή/και απότοµων
δοµικών αποκλίσεων (tilting) των οκταέδρων.
Στη βασική κυβική περοβσκιτική δοµή, το κατιόν Α µπορεί να αντικατασταθεί
από ένα κατάλληλο οργανικό κατιόν. Η επιλογή όµως των οργανικών µορίων είναι
σχετικά περιορισµένη αφού αυτά πρέπει να τοποθετηθούν σε µια µικρή σχετικά κενή
περιοχή που δηµιουργούν οι 12 πρώτοι γείτονες των αλογονικών ατόµων. Για την
πλήρωση των θέσεων από τα οργανικά κατιόντα, επιλέγεται ένα µοντέλο σκληρών
σφαιρών για την περοβσκιτική δοµή, το οποίο καθορίζει το µέγεθος των οργανικών
κατιόντων για δεδοµένες ακτίνες των Β και Χ ιόντων. Οι γεωµετρικοί περιορισµοί που
επιβάλλονται από το µοντέλο ορίζουν µια σχέση ακτινών
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(α)

(β)

c

a
Β
Χ

Α

ΑΒΧ3

Σχήµα 2.1(α) Βασική δοµική λίθος της περοβσκιτικής δοµής (β) Σχηµατική
αναπαράσταση (προβολή) της 3D δοµής σε δύο διαστάσεις.

R A + R X = t 2 ( RB + R X ) ,

(2.1)

όπου RA, RB, RX είναι οι αντίστοιχες ιοντικές ακτίνες και t ένας παράγοντας
ανεκτικότητας µε τυπικές τιµές για µια κυβική δοµή που κυµαίνονται µεταξύ 0.8 και 0.9.
Για ένα σύστηµα όπου Μ = Pb και Χ = I [RPb = 1.19 Å και RI = 2.20 Å] και t = 1,
βρίσκουµε ότι RA ≈ 2.6 Å. ∆εδοµένου ότι οι δεσµοί C-C ή C-N είναι της τάξης των 1.4 Å
τότε µπορούµε να υποθέσουµε ότι µόνο τα µικρότερα οργανικά µόρια –αυτά που
περιέχουν δύο µε τρεις άνθρακες- µπορούν να «χωρέσουν» στη δοµή.
Έτσι, κάποιες ενδεικτικές δοµές, οι οποίες έχουν όλες παρασκευαστεί είναι της
µορφής CH3NH3MX3 όπου Μ = Sn, Pb και Χ = Cl, Br, I, [13] όπως φαίνεται στο Σχήµα
2.2. Κάθε ένα από αυτά τα συστήµατα κρυσταλλώνουν σε κυβική περοβσκιτική δοµή µε
παρόµοιες σταθερές πλέγµατος, οι οποίες λίγο διαφέρουν λόγω κυρίως των διαφορετικών
ιοντικών ακτίνων. Χαρακτηριστικές τιµές των σταθερών πλέγµατος είναι α = 6.3285 Å
και α = 6.240 Å για Μ = Pb, Sn αντίστοιχα. Για τις περοβσκιτικές δοµές που έχουν
οκταεδρική Οh συµµετρία, οι συµµετρίες των οργανικών κατιόντων RNH3+ δεν
συµφωνούν µε αυτές της Οh, οπότε είναι λογικό να αναµένουµε
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Σχήµα 2.2 Σχηµατική δοµή (CH3NH3)PbI3 [14]. Kάθε [PbI6]4- oκτάεδρο συνδέεται
µε έξι γείτονες µέσω των αλογονικών ιόντων, σχηµατίζοντας µια 3D δοµή. Τα κατιόντα
(CH3NH3)+ που δεν φαίνονται, είναι τοποθετηµένα στα κενά µεταξύ των οκταέδρων και
συνδέονται µε τα αλογόνα µέσω υδρογονικών δεσµών.

άρση της τάξης ως προς τον προσανατολισµό των οργανικών κατιόντων σε υψηλές
θερµοκρασίες και όδευση σε χαµηλότερη συµµετρία κατά την ψύξη αφού τότε οι
οργανικές αλυσίδες περιορίζουν πολύ την κίνηση τους στον ελεύθερο χώρο [15]. Έτσι,
µπορούµε να έχουµε διάφορες δοµικές αλλαγές φάσεων, οι οποίες να προκαλούν αλλαγές
τόσο στις ηλεκτρικές [16] όσο και στις οπτικές ιδιότητες των υλικών [17]. Αντίστοιχες
αλλαγές παρατηρούµε και κατά την αντικατάσταση µεγαλύτερων οργανικών µορίων
[17], καθώς και σε περιπτώσεις στερεών διαλυµάτων (solid solutions) όπου η σύσταση
του κάθε υλικού µεταβάλλει ανάλογα µε το ζητούµενο σχεδιασµό του περοβσκίτη, τις
πλεγµατικές σταθερές της δοµής.

2.2 ∆ιδιάστατα Συστήµατα

Εκτός από τους τρισδιάστατους περοβσκίτες, «στρωµατοειδείς» (layered) 2D
δοµές κατά µήκος κάποιας κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης µπορούν να σχηµατιστούν µε
το να περιοριστούν κρυσταλλικά επίπεδα πάχους n-στρωµάτων, τα οποία να
13
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εναλλάσσονται µε κάποια άλλα επίπεδα διαµόρφωσης. Μεταξύ των κρυσταλλογραφικών
επιπέδων, τα <100> είναι από τα πιο διαδεδοµένα.
Μεταξύ των στρωµατοειδών συστηµάτων, τα απλούστερα παραδείγµατα
περιλαµβάνουν τα υλικά (R-NH3)2MX4, όπου R-NH3+ είναι ένα αλιφατικό αµµωνιακό
κατιόν ή ένας αρωµατικός δακτύλιος κατιόντος αµµωνίου (ammonium cation). Μ είναι
ένα δισθενές µέταλλο, το οποίο µπορεί να σχηµατίσει οκταεδρικό προσανατολισµό και Χ
ένα αλογόνο. Αυτά είναι συστήµατα που αποτελούνται από µονά περοβσκιτικά
στρώµατα <100> προσανατολισµού, τα οποία διαχωρίζονται από διπλά στρώµατα
οργανικών αµµωνιακών κατιόντων. Σε αντίθεση µε τις 3D δοµές, στα επίπεδα
συστήµατα, η απόσταση µεταξύ περοβσκιτικών στρωµάτων µπορεί να µεταβάλλεται,
οπότε µεγαλύτερα και πολυπλοκότερα οργανικά κατιόντα µπορούν να συµπεριληφθούν.
Στο Σχήµα 2.3 βλέπουµε µια διδιάστατη περοβσκιτική αναπαράσταση της δοµής
(R-NH3)2MX4, στην οποία ιοντικά οκτάεδρα ΜΧ42- εναλλάσσονται µε οργανικά
κατιόντα. Οι ανθρακικές αλυσίδες συγκρατούνται µέσω ασθενών αλληλεπιδράσεων Van
der Waals ενώ τα αµµωνιακά κεφάλια συνδέονται µε τα αλογόνα των ιοντικών
στρωµάτων µέσω υδρογονικού δεσµού. Έτσι συγκρατείται µια εκτεταµµένη δοµή στην
οποία υπάρχει ηλεκτρική ουδετερότητα. Πραγµατικές περοβσκιτικές δοµές φαίνονται στο
Σχήµα 2.4.

R (οργανικό)
ΝΗ3+
ΧΜ2-

Σχήµα 2.3 Βασική µονοστρωµατική οργανο-ανόργανη περοβσκιτική δοµή (n=1)
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(β)

(α)

Σχήµα 2.4 Αντιπροσωπευτικές 2D δοµές. Κάθε οκτάεδρο ΜΧ42-, όπου Μ=Pb, Sn,
συνδέεται

µε

4

άλλα

οκτάεδρα

µέσω

αλογονικών

κατιόντων

(α)

∆οµή

(CH3C6H4CH2NH3)2PbI4 (β) ∆οµή (C6H5C2H4NH3)2SnI4. Τα οργανικά κατιόντα (αλυσίδες
και αρωµατικοί δακτύλιοι) συγκρατούν τη δοµή µε δυνάµεις Van der Waals.

Η κατηγορία οργανο-ανόργανων περοβσκιτών (R-NH3)2ΜΧ4 αποτελεί µέλος µιας
γενικότερης κατηγορίας µε συντακτικό τύπο (R-NH3)2(CH3NH3)n-1 ΜnΧ3n+1. H κατηγορία
αυτή βοηθά το δοµικό χαρακτηρισµό πολλαπλών ανόργανων περοβσκιτικών στρωµάτων,
τα οποία εκτείνονται µέχρι τις τρεις διαστάσεις. Έτσι, µπορούµε να έχουµε δοµές στις
οποίες τα n σε αριθµό <100> προσανατολισµένα περοβσκιτικά επίπεδα εναλλάσσονται
µε διπλά στρώµατα R-NH3+, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 2.5.
Παρατηρούµε πως το µήκος των οργανικών κατιόντων επηρεάζει άµεσα τις
αποστάσεις των περοβσκιτικών στρωµάτων και συνεπώς τις διαστάσεις της µοναδιαίας
κυψελίδας του υλικού ως προς τις φυσικές του ιδιότητες. Όπως αναφέραµε και στην
προηγούµενη υποενότητα, τα οργανικά κατιόντα σπάνια ευθυγραµµίζονται κατά µήκος
της κάθετης διεύθυνσης των περοβσκιτικών στρωµάτων, σε θερµοκρασίες δωµατίου. Οι
γωνιακές αποκλίσεις που αυτά παίρνουν έχουν άµεση σχέση µε το σχηµατισµό του
υδρογονικού δεσµού και το χώρο που αυτά έχουν να καλύψουν.
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CH3NH3+

n=2

n=3

n→∞

Σχήµα 2.5 Σχηµατική αναπαράσταση <100> προσανατολισµένων οργανοανόργανων περοβσκιτών της (R-NH3)2(CH3NH3)n-1 ΜnΧ3n+1.

Ο υδρογονικός δεσµός από την άλλη, δεν επηρεάζει µόνο την ευθυγράµµιση των
οργανικών κατιόντων και την απόσταση των ανοργάνων στρωµάτων µεταξύ τους, αλλά
και το βαθµό απόκλισης και περιστροφής των ΜΧ6 οκταέδρων. Εν γένει τα R–NH3+
ιόντα µπορούν να σχηµατίσουν υδρογονικό δεσµό µε οποιοδήποτε από τα 8 αλογόνα που
βρίσκονται στην γειτονιά τους. Ο τρόπος όµως που αυτοί κάθε φορά πραγµατοποιούνται,
έχει να κάνει µε τους γεωµετρικούς περιορισµούς που θέτει η ίδια η δοµή και το γεγονός
ότι το φορτίο πρέπει να διατηρείται σταθερό.

2.3 Αυτο-Οργανοµένες ∆οµές

Οι δοµές των οργανο-ανόργανων περοβσκιτών συχνά αναφέρονται και ως
αυτο-οργανωµένες (self-assembling). Τα άτοµα, δηλαδή, που απαρτίζουν τη δοµή, ως
αποτέλεσµα των δεσµικών τους αλληλεπιδράσεων, υιοθετούν µια υψηλού βαθµού τάξη,
χωρίς να είναι αναγκαία η ύπαρξη εξωτερικής παρεµβολής που να τα ωθεί σε κάποιο
συγκεκριµένο σχηµατισµό (configuration). Για παράδειγµα, χωρίς να περιορίζουµε το
σύστηµα µε συνεχείς εξαχνώσεις ατοµικών στρωµάτων πάνω σε υποστρώµατα, ή µε το
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να µετακινούµε τα άτοµα µε µια AFM ή STM ακίδα (tip). Υπό αυτή την έννοια,
αναφερόµαστε σε δοµές διατάξεων χαµηλού κόστους αφού οι κύριοι παράγοντες που
αφορούν την σύνθεση και το σχηµατισµό τους είναι οι ιοντικές, οµοιοπολικές και
συναφείς δυνάµεις µεταξύ των συστατικών, οι οποίοι ενεργοποιούνται µέσω των
µηχανισµών σύνθεσης και των επακόλουθων µοριακών-ατοµικών αλληλεπιδράσεων.
Μια περισσότερο φυσική ερµηνεία της δηµιουργίας των self-assembled δοµών
µπορεί να στηριχτεί στην ελάττωση της ελεύθερης ενέργειας Gibbs, G. Έτσι για να
έχουµε ανάµειξη† (intercalation) των δύο συστατικών που να οδηγεί σε self-assembling, η
ελεύθερη ενέργεια ανάµειξης θα είναι
∆Gm = ∆H m − T∆S m ,

(2.2)

όπου ∆Ηm είναι η µεταβολή της ενθαλπίας ανάµειξης και ∆Sm η αντίστοιχη µεταβολή της
εντροπίας σχηµατισµού και ανάµειξης.
Αν ∆Gm < 0, τότε θα έχουµε αυθόρµητη αντίδραση. Υποθέτωντας ότι οι πιθανοί
σχηµατισµοί (configurations) είναι ανεξάρτητοι των αλληλεπιδράσεων, τότε η αλλαγή
της ελεύθερης ενέργειας ∆Gm ενός υβριδικού σχηµατισµού, διαχωρίζεται σε ένα
ανεξάρτητο ενθαλπικό και ένα εντροπικό όρο. Ο εντροπικός όρος είναι το άθροισµα των
αλλαγών της διάταξης (configurational changes) των περοβσκιτικών επιπέδων και των
οργανικών κατιόντων. To configurational entropy σχετίζεται µε τον αριθµό των
καταστάσεων W, που µπορεί να πάρει ένα σύστηµα, δηλαδή
S = k B ln(W )

(2.3)

όπου W είναι εν γένει ο αριθµός των τρόπων µε τους οποίους µπορούµε να διατάξουµε
xN άτοµα τύπου Α και (1-x)Ν άτοµα τύπου Β σε Ν θέσεις (sites). Έτσι για µια οργανοανόργανη δοµή µε Ν sites, όπου Νinοrg, Νorg, ο αριθµός των διαφορετικών ατόµων που
καταλαµβάνουν τις θέσεις του πλέγµατος, η εντροπία σχηµατισµού θα είναι

W =

N!
N inorg ! N org !

(2.4)

†

Ο όρος είναι αδόκιµος. Αναφερόµαστε σε µια κατάσταση όπου τα ανόργανα στρώµατα χωρίς να χάνουν
τον µεταξύ τους προσανατολισµό, διεισδύουν στο οργανικό περιβάλλον σχηµατίζοντας µια φυσική δοµή.
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Η ενθαλπία ανάµειξης ∆Hm εµπεριέχει κυρίως τις κρυσταλλικές ενέργειες των αρχικών
συστατικών και τις κoυλοµπικές αλληλεπιδράσεις ιόντος-ιόντος.
Το εντροπικό κέρδος που σχετίζεται µε τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων του
πλέγµατος από τις οργανικές αλυσίδες (και αντίστοιχα µε το διαχωρισµό των
περοβσκιτικών στρωµάτων) θα πρέπει να αντισταθµίζεται µε την µείωση της εντροπίας
λόγω του δεσµικού περιορισµού των οργανικών (organic confinment). Σε περίπτωση που
το εντροπικό κέρδος είναι µικρότερο ή στην καλύτερη περίπτωση περίπου ίσο µε την
εντροπική µείωση, τότε η ενθαλπία θα είναι αυτή που θα καθορίζει αν είναι δυνατό το
self-assembly ή όχι. Αν η ενθαλπία δεν µπορεί να αντισταθµίσει την εντροπική µείωση,
τότε δεν θα µπορούµε να έχουµε αυτο-οργάνωση. Σε αυτή την περίπτωση, θα
οδηγούµαστε σε µη-αναµείξιµες (immiscible) υβριδικές δοµές. Ήδη στη βιβλιογραφία
αναφέρονται διάφορα µοντέλα που ερµηνεύουν θερµοδυναµικά το σχηµατισµό ή όχι selfassembled δοµών [17].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Πειραµατικές Τεχνικές και Στοιχεία Θεωρίας

3.1 Εισαγωγή - Σκοπός του Πειράµατος

Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαµε µε τη σύνθεση, το δοµικό χαρακτηρισµό
και

τις

οπτικές

ιδιότητες

του

οργανο-ανόργανου

υβριδικού

περοβσκίτη

(C6H5C2H4NH3)2PbI4 και του στερεού διαλύµατος (solid solution) (C4H9NH3)2Pb1-xEuxI4.
Εξετάσαµε και αναλύσαµε τη δοµή των συγκεκριµένων υλικών και είδαµε πως αυτά
συµπεριφέρονται κάτω από συνθήκες περιβάλλοντος, χαµηλών θερµοκρασιών και
παρατεταµένης

έκθεσης

σε

ακτινοβολία.

Από

τις

οπτικές

µετρήσεις

που

πραγµατοποιήθηκαν για µια σειρά θερµοκρασιών, µελετήσαµε και συγκρίναµε τους
διαφορετικούς µηχανισµούς εκποµπής φωτός που οφείλονται στην ύπαρξη ξεχωριστά
του ατόµου του µολύβδου, του ευρωπίου όσο στο συνδιασµό τους στο στερεό διάλυµα
καθώς και στα δύο διαφορετικά οργανικά που χρησιµοποιήθηκαν.
Επιγραµµατικά, παρατηρήσαµε ισχυρά σήµατα ακτινοβολίας στο µπλε και στο
πράσινο τµήµα του ορατού φάσµατος, που οφείλονται σε διαφορετικούς µηχανισµούς
οπτικής αποδιέγερσης. Ένα κύριο χαρακτηριστικό των οργανο-ανόργανων περοβσκιτών
(R-NH3)2MX4, όπου Μ = Ge, Sn, Pb, είναι ότι δηµιουργούν φυσικές δοµές κβαντικών
πηγαδιών (Μultiple Quantum Well structures MQWs) στις οποίες µεγάλου ενεργειακού
χάσµατος οργανικά στρώµατα εναλλάσσονται µε µικρού χάσµατος περοβσκιτικά
στρώµατα.

Μιλώντας

για

ενεργειακά

χάσµατα,

υποδηλώνεται

η

ηµιαγώγιµη

συµπεριφορά που επιδεικνύουν τα συγκεκριµένα περοβσκιτικά στρώµατα. Η έντονη
οπτική ακτινοβολία στο πράσινο οφείλεται σε οπτική επανασύνδεση (radiative
recombination) εξιτονίων πολύ µεγάλης ενέργειας δέσµευσης ακόµα και σε θερµοκρασία
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δωµατίου. Aπό την άλλη, η ακτινοβολία στο µπλε προέρχεται από «ατοµικές
αποδιεγέρσεις» των 5d τροχιακών στη βασική κατάσταση του δισθενούς ιόντος του
ευρωπίου (Εu2+) λόγω ύπαρξης του ισχυρού κρυσταλλικού πεδίου. Ο συνδιασµός των
δύο παραπάνω φαινοµένων εµφανίστηκε και στην περίπτωση του στερεού διαλύµατος
(C4H9NH3)2Pb1-xEuxI4. Από τα δεδοµένα που συγκεντρώσαµε εξαγάγαµε πολύτιµα
συµπεράσµατα για τις πιθανές εφαρµογές των παραπάνω υλικών σε οπτοηλεκτρονικές
διατάξεις εκποµπής φωτός.

3.2 Πειραµατικές Τεχνικές
3.2.1 Σύνθεση – Θερµική Ανάλυση

Η σύνθεση των υλικών έγινε µε την τεχνική “Solid State Reaction”.
Στοιχειοµετρικές ποσότητες των αντιδρόντων υλικών αναµείκτηκαν σε αδρανές
περιβάλλον µέσα σε ένα αναερόβιο θάλαµο συνεχούς ροής αερίου αργού (glovebox). Για
τον προσδιορισµό της θερµοκρασιακής περιοχής της αντίδρασης και άλλων θερµικών
διεργασιών χρησιµοποιήθηκε ένα Differential Scanning Calorimeter (DSC) της
Rheometric Scientific, βαθµονοµηµένο στη θερµοκρασία τήξης του κασσίτερου στους
232 οC. Περισσότερα για τις δύο προαναφερθείσες τεχνικές δίνονται στο τρίτο µέρος του
κεφαλαίου.

3.2.2 Περίθλαση Ακτίνων-Χ

Μετρήσεις περίθλασης ακτίνων-Χ για τον προσδιορισµό της δοµής των υλικών
έγιναν σε πολυκρυσταλλικές σκόνες µε ένα συµβατικό περιθλασίµετρο περιστρεφόµενης
ανόδου Cu, (Rigaku D-max / 2000). Ανάλογα µε τη σταθερότητα των υλικών στην
ατµόσφαιρα, τα προς µέτρηση δείγµατα τοποθετήθηκαν σε συνηθισµένους επίπεδους
δειγµατοφορείς (flat plate sample holders) ή σε κλεισµένους αεροστεγώς γυάλινους
σωλήνες (capillaries) διαµέτρου 0.5 mm.
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Σχήµα 3.1 Σχηµατική γεωµετρία ενός τυπικού περιθλασίµετρου σκόνης
Η αρχή λειτουργίας του οργάνου φαίνεται στο Σχήµα 3.1. Μια µονοχρωµατική
ακτινοβολία ακτίνων-Χ, προσπίπτει σε ένα δείγµα καλά κονιορτοποιηµένης σκόνης, όπου
οι κρυσταλλίτες είναι τυχαία προσανατολισµένοι. Σε ένα τέτοιο δείγµα, όλα τα
κρυσταλλικά επίπεδα είναι διατεταγµένα σε όλους τους πιθανούς προσανατολισµούς. Για
κάθε οικογένεια κρυσταλλικών επιπέδων, κάποιοι από τους κρυσταλλίτες θα πρέπει να
είναι προσανατολισµένοι σε κάποια Bragg γωνία, θ, ως προς την προσπίπτουσα
ακτίνοβολία, και έτσι να έχουµε περίθλαση. Η περιθλόµενη ακτινοβολία περισυλλέγεται
από ένα ανιχνευτή Geiger. Το δείγµα είναι τοποθετηµένο στο κέντρο του κύκλου, ο
οποίος είναι σταθερής διαµέτρου. Ο ανιχνευτής σαρώνει κατά την περιφέρειά του. Για να
διατηρηθεί αυτή η γεωµετρία µε την αλλαγή της γωνίας σκέδασης 2θ, η επιφάνεια του
δείγµατος θα πρέπει να διατηρείται εφαπτοµενικά ως προς τον εστιακό κύκλο (focusing
circle). Αυτό επιτυγχάνεται µε τη σύζευξη του δείγµατος µε τον ανιχνευτή, έτσι ώστε
καθώς ο τελευταίος σαρώνει µε µια γωνιακή ταχύτητα 2θ min-1, το δείγµα να
περιστρέφεται προς την ίδια κατέυθυνση µε ταχύτητα θ min-1.
Η ανάλυση των πειραµατικών αποτελεσµάτων και ο κρυσταλλογραφικός
χαρακτηρισµός της δοµής

έγινε χρησιµοποιώντας τα λογισµικά πακέτα ανάλυσης

Crysfire [18] και Fullprof [19]. To τελευταίο πακέτο είναι µέρος της ευρείας πλέον
ανάλυσης Rietveld που χρησιµοποιείται για επιλύσεις κρυσταλλικών δοµών όχι µόνο σε
µονοκρυστάλλους αλλά και σε πολυκρυσταλλικά υλικά. Στα υλικά που συνθέσαµε δεν
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πραγµατοποιήθηκε Rietveld ανάλυση καθώς το περιθλασίµετρο για µεγάλο χρονικό
διάστηµα δεν δούλευε σωστά.

3.2.3 Φασµατοσκοπία Απορρόφησης (UV-Vis)

Φάσµατα Οπτικής ∆ιέλευσης (Τransmittance) σε παστίλιες (pressed pellets)
δειγµάτων πάρθηκαν από ένα φασµατόµετρο Spectrophotometer Cary 50 Varian σε
θερµοκρασία δωµατίου. Το όργανο χρησιµοποιεί ακτινοβολία από µια λάµπα Ξένου (Xe
lamp), το φάσµα της οποίας καλύπτει το ορατό µέχρι το µακρινό υπεριώδες. Μια κάτοψη
του οργάνου φαίνεται στο Σχήµα 3.2. Τα pellets ήταν αεροστεγώς κλεισµένα σε
χειροποίητα κελιά µε οπτικά παράθυρα Corning.

Collimating
lens
detection

prism

Sample
position

Xe lamp

Σχήµα 3.2 Το φασµατόµετρο Cary 50 της Varian. Ασύµφωνο φως από µια λάµπα
Ξένου οδηγείται µέσω ενός collimating lens σε ένα πρίσµα όπου γίνεται ο διαχωρισµός
των µηκών κύµατος. Μονοχρωµατικό φως έντασης Ιο προσπίπτει στο δείγµα κατά ριπές και
φως έντασης I εξερχόµενο από το δείγµα δεσµεύεται από τον ανιχνευτή. Η απορρόφηση
(absorbance) του κάθε δείγµατος µετριέται σε µονάδες Οptical Density (Ο.D). Το όργανο
έχει µέγιστο ρυθµό σάρωσης 24000 nm το λεπτό, το οποίο σηµαίνει ότι µπορεί να σαρώσει
ένα εύρος 190-1100 nm σε 3 λεπτά.
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Επειδή τα δείγµατα των υλικών ήταν αδιαφανή στην ακτινοβολία, για τις
µετρήσεις Transmittance κατασκευάστηκαν pellets από βρωµιούχο κάλιο (KBr)
ντοπαρισµένα µε πολύ µικρή ποσότητα (λιγότερο από 1%) από τα προς µέτρηση υλικά. Ο
λόγος που χρησιµοποιήθηκε KBr ήταν ότι δεν δίνει σηµαντική απορρόφηση στη
φασµατική περιοχή που µας ενδιαφέρει. H Transmittance ορίζεται ως ο λόγος Ι/Ι0, όπου Ι
είναι η ένταση της διερχόµενης από το δείγµα ακτινοβολίας και Ι0 η ένταση της
εισερχόµενης. Η απορρόφηση (Absorbance) ορίζεται ως ο λογάριθµος
 I 
O.D = − log  ,
 I0 

(3.1)

I = I 0 e − ad ,

(3.2)

όπου

ο νόµος απορρόφησης του Bier.
H Absorbance µετριέται σε µονάδες Ο.D (Οptical Density). Λόγω της
ιδιαιτερότητας της µέτρησης δεν ήταν δυνατό να γνωρίζουµε το πάχος d του δείγµατος
οπότε δεν ήµασταν σε θέση να µετρήσουµε το µιγαδικό δείκτη διάθλασης a, o oποίος
δίνει την οπτική απορρόφηση.

3.2.4 Φωτοφωταύγεια

Η πειραµατική διάταξη µετρήσεων φωτοφωταύγειας (Photoluminescence PL)
δίνεται στο Σχήµα 3.2. Ένα λέιζερ He-Cd µε µήκος κύµατος λexc = 325 nm και ένταση
~35 mWcm-2 µέσω µιας σειράς οπτικών φακών προσπίπτει στο δείγµα, το οποίο είναι
τοποθετηµένο στην άκρη (cold finger) ενός οπτικού κρυοστάτη. Το οπτικό παράθυρο που
κλείνει αεροσταγώς το cold finger είναι κατασκευασµένο από υψηλής διαπερατότητας
quartz. Σε ορισµένες µετρήσεις χρησιµοποιήθηκαν και φίλτρα Μelles Griot O.D 1 (10%
διαπερατότητα) και O.D 2 (1% διαπερατότητα) για τη µείωση της έντασης της
προσπίπτουσας ακτινοβολίας. .
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Σχήµα 3.2 Πειραµατική διάταξη µετρήσεως φωτοφωταύγειας. Η µέτρηση γίνεται
υπό κενό και σε ένα εύρος θερµοκρασιών που ρυθµίζει ένα κλειστό κύκλωµα ψύξης
αερίου Ηλίου.
Το εκπεµπόµενο φως προσπίπτει σε ένα Spex µονοχρωµάτορα. To σήµα αφού
περάσει από το φωτοπολλαπλασιαστή και ενισχυθεί µέσω ενισχυτών κατά ρεύµα, φτάνει
σε ένα lock-in ενισχυτή, όπου εκεί κλειδώνονται οι επιθυµητές συχνότητες από το σήµα
του λέιζερ (µέσω του chopper) και από τυχόν άλλα σήµατα που λαµβάνονται από τους
ανιχνευτές.
Το µετρούµενο σήµα καταγράφεται στον υπολογιστή. Πριν από κάθε µέτρηση
πραγµατοποιείται µια βελτιστοποίηση της οπτικής διάταξης γύρω από το µέγιστο µήκος
κύµατος εκποµπής έτσι ώστε να λαµβάνεται το ισχυρότερο δυνατό σήµα. Oι µηχανισµοί
εκποµπής φωτός παρατηρούνται στο φάσµα σαν στενές ή φαρδιές κορυφές στα
αντίστοιχα µήκη κύµατος.
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Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε δείγµατα σκόνης (powder) και σε
πεπιεσµένες παστίλιες (pellets). Λόγω της ευαισθησίας τους στην ατµόσφαιρα,
τοποθετήσαµε τα δείγµατα µέσα σε αεροστεγή κελιά µε οπτικά παράθυρα. Έτσι τα
προστατέψαµε από οξείδωση και απορρόφηση νερού, κάτι που συµβαίνει ιδιαίτερα στα
δείγµατα του ευρωπίου. Ένα κύριο χαρακτηριστικό όλων των δειγµάτων είναι ότι
καταστρέφονταν τοπικά µετά από συνεχή έκθεση στη ακτινοβλία του λέιζερ. Επιπλέον, η
έλλειψη οµοιογένειας στα προς µέτρηση δείγµατα σκόνης µας έδινε διαφορετικά κάθε
φορά ως προς την ένταση σήµατα, για µια συγκεκριµένη ισχύ λέιζερ. Αυτό ήταν ένα
σηµαντικό πρόβληµα στο να έχουµε συγκρίσιµα αποτελέσµατα στις µετρήσεις στις
διάφορες θερµοκρασίες. Γι’αυτό, χρησιµοποιήσαµε φίλτρα µείωσης της προσπίπτουσας
έντασης και κρατούσαµε τα δείγµατα εκτεθειµένα στην ακτινοβολία µόνο κατά τη
διάρκεια της µέτρησης κλείνοντας τον chopper κατά τη χρονική διάρκεια µείωσης της
θερµοκρασίας.

3.3 Στοιχεία Θεωρίας

3.3.1 Solid State Reaction

Eνώ οι µονοκρύσταλλοι των οργανο-ανόργανων περοβσκιτών µπορούν να
αναπτυχθούν εύκολα από τεχνικές διαλυµάτων, πολλές φορές εµφανίζονται καταστάσεις
στις οποίες είτε το οργανικό κατιόν είτε η µεταλλική αλογονούχα ένωση (metal halide)
δεν είναι διαλυτά ή σταθερά σε κοινούς διαλύτες. Επίσης υπάρχει το πρόβληµα ισχυρού
προσανατολισµού των οργανικών µορίων του διαλύτη µε τα µεταλλικά ιόντα που
εµποδίζει τη δηµιουργία σωστής δοµής. Μια εναλλακτική τεχνική, και ίσως η πιο
διαδεδοµένη λόγω της απλότητάς της, για σύνθεση πολυκρυσταλλικών (σε µορφή
δηλαδή σκόνης) οργανο-ανόργανων περοβσκιτών, είναι η απευθείας ανάµειξη των
αντιδρόντων στη στερεά κατάσταση και µάλιστα σε χαµηλές σχετικά θερµοκρασίες. Τα
στερεά συνήθως δεν αντιδρούν µεταξύ τους σε θερµοκρασία δωµατίου σε σύντοµο
χρόνο. Είναι αναγκαία λοιπόν η ανάπτυξη υψηλότερων θερµοκρασιών ώστε να
πραγµατοποιηθεί η αντίδραση µε ένα αποδεκτό ρυθµό. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι
τόσο θερµοδυναµικοί όσο και κινητικοί παράγοντες είναι σηµαντικοί σε αντιδράσεις
στερεάς κατάστασης. Οι θερµοδυναµικοί, δείχνουν κατά πόσο µια αντίδραση µπορεί να
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συµβεί ή όχι εξετάζοντας µεταβολές στην ελεύθερη ενέργεια ενώ οι κινητικοί,
προσδιορίζουν µε πιο ρυθµό πραγµατοποιείται µια αντίδραση.
Για τη δηµιουργία νέας δοµής µε την απευθείας ανάµιξη (grinding) των
αντιδρόντων είναι αναγκαία η πλήρης οµογενοποίηση του τελικού µίγµατος και η πλήρης
αποδιοργάνωση των επιµέρους δοµών. Με συνεχές grinding επιτυγχάνεται η µείωση του
µεγέθους κόκκων (grains) και η ταυτόχρονη αύξηση της ολικής επιφάνειας αντίδρασης.
Η επιφανειακή περιοχή των αντιδρόντων στερεών έχει µεγάλη επίδραση στους ρυθµούς
αντίδρασης αφού η ολική επιφάνεια επαφής µεταξύ των grains είναι περίπου ανάλογη της
ολικής επιφάνειάς τους. Η επιφάνεια επαφής µπορεί να αυξηθεί µε το να εφαρµόσουµε
πίεση κάποιων τόνων στην αντιδρούσα σκόνη και σχηµατίσουµε παστίλιες (pellets).
Όσον αφορά στην κινητική µιας αντίδρασης, πολλοί παράγοντες είναι αυτοί που
την επηρεάζουν. Τέτοιοι είναι η µεταφορά ύλης στη διεπιφάνεια επαφής, η αντίδραση
στην διεπιφάνεια και η µεταφορά µάζας µακριά από αυτή. Ο τρόπος µε τον οποίο
προχωρά µια αντίδραση διέπεται από ένα παραβολικό νόµο της µορφής
dx
= kx −1
dt

(3.3)

όπου x είναι το ποσό της αντίδρασης και k είναι µια σταθερά που εξαρτάται ευθέως από
τη θερµοκρασία. Σύµφωνα µε την (3.3), µια αντίδραση θα προχωράει γρηγορότερα όταν
πραγµατοποιείται σε υψηλές θερµοκρασίες. Το όριο αυτής της συµπεριφοράς
καθορίζεται από τις θερµοκρασίες εκείνες για τις οποίες το µίγµα τήκεται (melting) και
τα ιόντα αποκτούν υψηλές ευκινησίες.

3.3.2 Differential Scanning Calorimetry (DSC)

Η ∆ιαφορική Θερµιδοµετρία Σάρωσης (DSC) είναι µία από από τις πιο
διαδεδοµένες τεχνικές για την µελέτη της θερµικής συµπεριφοράς των υλικών. Πιο
συγκεκριµένα, µετράει τη µεταβολή της θερµότητας (heat flow ∆q/∆t) που µεταφέρεται
σε ένα δείγµα ως προς µια αναφορά, όταν και τα δύο κρατιούνται στην ίδια θερµοκρασία.
Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 3.6, µεταφέρεται ταυτόχρονα θερµότητα σε ένα γεµάτο µε
δείγµα και σε ένα άδειο δειγµατοφορέα (reference). Ο σκοπός είναι η διατήρηση της ίδιας
θερµοκρασίας στα δύο µέρη ώστε να µπορούν να γίνονται εµφανείς οι θερµικές
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µεταβολές στο δείγµα. Για το λόγο αυτό, ο ρυθµός µεταφοράς θερµότητας γίνεται µε
σταθερό ρυθµό, συνήθως από 2 οC / min εως 50 oC / min.
Έτσι, για εκείνες τις θερµοκρασίες στις οποίες έχουµε µια θερµική µετάβαση στο
δείγµα, θα υπάρχει και µια αντίστοιχη µεταβολή στη θερµότητα που µεταφέρεται από ή
προς το δείγµα, η οποία µπορεί να αποδοθεί συναρτήσει της θερµοκρασίας και του
χρόνου. Στα περισσότερα όργανα, η µεταβολή του θερµικού περιεχοµένου δίνεται ως ροή
θερµότητας (Ηeat flow) σε µονάδες Joule / sec. Σάρωση σε όλες τις θερµοκρασίες µπορεί
να γίνει και κατά τη διάρκεια θέρµανσης και κατά τη διάρκεια ψύξης. Πάντα όµως το
βασικό είναι να διατηρείται σταθερός ο ρυθµός παροχής θερµότητας στο δείγµα.
Η αξία µιας τέτοιας µέτρησης είναι µεγάλη διότι µπορούµε να υπολογίσουµε
µεταβολές σε ποσότητες όπως στην θερµοχωρητικότητα και στην ενθαλπία καθώς και να
εντοπίσουµε εκείνες τις θερµοκρασιακές περιοχές στις οποίες έχουµε αλλαγές φάσης.
Όπως δείχνεται και στο Σχήµα 3.6 (β), για τη θερµοκρασία την οποία το δείγµα

reference

[Joule/sec]

∆Ηc

endotherm

sample
holder sample

exotherm

απορροφά θερµότητα παρατηρείται ελάττωση του heat flow και η διαδικασία ονοµάζεται

heaters

heat flow
regulation

∆Ηm

Tg

Tc

Tm
temperature

Σχήµα 3.6 (α) Σχηµατική αναπαράσταση ενός οργάνου DSC. (β) Χαρακτηριστικό
DSC διάγραµµα στο οποίο φαίνονται χαρακτηριστικές θερµοκρασίες υάλου Τg, πήξης Τc
και τήξης Τm.
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ενδόθερµη (endotherm) µετάβαση. Η θερµοκρασία τήξης Τm είναι µια ενδόθερµη
διεργασία. Αντίστοιχα για εκείνη τη θερµοκρασία κατά την οποία το δείγµα
απελευθερώνει θερµότητα παρατηρείται αύξηση του heat flow και η διαδικασία
ονοµάζεται εξώθερµη (exotherm). Η θερµοκρασία πήξης ή κρυστάλλωσης Τc είναι
αντίστοιχα µια εξώθερµη αντίδραση. Μια σηµαντική παρατήρηση είναι ότι οι
αυξοµειώσεις του heat flow δίνονται ως προς το reference και όχι ως προς το δείγµα.
Έτσι, για διαφορετικά όργανα, µια ενδόθερµη µετάβαση θα οδηγούσε σε αύξηση του heat
flow και αντιστρόφως για µια εξώθερµη. Από το εµβαδό που περικλείει η κάθε καµπύλη
µετάβασης µπορεί να υπολογιστεί αντίστοιχα η µεταβολή της ενθαλπίας ∆Η, που
παράγεται κάθε φορά.
Οι δύο προαναφερθείσες διεργασίες όµως δεν είναι οι µόνες που µπορούν να
παρατηρηθούν σε ένα DSC πείραµα. Άλλη διεργασία είναι για παράδειγµα, η µετάβαση
υάλου (glass transition) σε θερµοκρασία Τg που δίνεται επίσης στο Σχήµα 3.6. Για αυτή
τη µετάβαση, το υλικό έχει απορροφήσει ένα ποσό θερµότητας και έχει αυξήσει τη
θερµοχωρητικότητά του κατά αυτό το ποσό. Αυτή είναι µια µετάβαση δεύτερης τάξης σε
αντίθεση µε τις διεργασίες πήξης και τήξης όπου είναι µεταβάσεις πρώτης τάξης. Στις
τελευταίες, η αύξηση της θερµότητας δεν αντιστοιχεί µόνο σε αύξηση της
θερµοχωρητικότητας αλλά και στη δηµιουργία λανθάνουσας θερµότητας κατά την τήξη
και την πήξη αντίστοιχα.
Ανάλογα µε το προς εξέταση υλικό, υπάρχουν και άλλες ενδιάµεσες και µη
µεταβάσεις, οι οποίες µπορούν να γίνουν ορατές σε ένα εύρος θερµοκρασιών από –100
εως 600 οC.

3.3.3 Περίθλαση Ακτίνων-Χ

Α. Γέννεση ακτίνων-Χ

Ίσως είναι η πιο διαδεδοµένη τεχνική για τον προσδιορισµό της δοµής µιας
ένωσης. Στηρίζεται στην περίθλαση ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µήκους κύµατος
~1 Å. Οι ακτίνες-Χ παράγονται από ηλεκτρόνια πολύ υψηλής ενέργειας, τα οποία

επιταχύνονται µε δυναµικά της τάξης των 104 V και συγκρούονται µε ένα στερεό
µεταλλικό στόχο (π.χ. Cu, Mo). Τα ηλεκτρόνια αυτά επιβραδύνονται ή σταµατάνε µετά
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τη σύγκρουση και κάποια από την ενέργεια που µεταφέρουν, µετατρέπεται σε
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Το κοµµάτι αυτό ονοµάζεται λευκή ακτινοβολία (white
radiation) και το χαµηλότερο όριο στα µήκη κύµατος συναντάται για εκείνα τα
ηλεκτρόνια µε τη µεγαλύτερη κινητική ενέργεια (µήκη κύµατος αποκοπής µε λcutoff ≈ 0.5
Å).
Οι ακτίνες-Χ που χρησιµοποιούνται σε πειράµατα περίθλασης παράγονται µε µια
διαδικασία που οδηγεί σε εκποµπή µονοχρωµατικής ακτινοβολίας. Στο συγκεκριµένο
πείραµα, µια δέσµη ηλεκτρονίων που προέρχεται από ένα θερµαινόµενο νήµα
βολφραµίου (W), το οποίο αντιστοιχεί στην κάθοδο, επιταχύνεται µέσω ενός δυναµικού
~30 ΚV προς µια µεταλλική άνοδο. Όλη η διάταξη βρίσκεται κλεισµένη σε ένα σωλήνα
(Pb X-ray tube) µε έξοδο ένα οπτικό παράθυρο από Βηρύλλιο.Το περιθλασίµετρο του
εργαστηρίου χρησιµοποιεί άνοδο από χαλκό (Cu). Tα προσπίπτοντα ηλεκτρόνια έχοντας
αρκετή ενέργεια, καταφέρνουν να ιονίσουν µερικά από τα άτοµα του χαλκού. Κάποια
από τα εξωτερικά 2p ή 3p ηλεκτρόνια αµέσως καταλαµβάνουν τις κενές θέσεις που
δηµιουργούνται στα 1s τροχιακά εκπέµποντας ακτίνες-Χ. Οι ενέργειες µετάβασης έχουν
σταθερές τιµές για κάθε υλικό και εµφανίζονται ως οξείες κορυφές στα φάσµατα
εκποµπής. Για το χαλκό, η 2p → 1s µετάβαση ονοµάζεται Κα µε µήκος κύµατος 1.5418 Å
και η 3p → 1s µετάβαση, Κβ µε µήκος κύµατος 1.3922 Å. Η Κα µετάβαση διαχωρίζεται
σε δύο τµήµατα Κα1, Κα2 µε αντίστοιχες τιµές 1.54051 Å και 1.54433 Å. Ο διαχωρισµός
γίνεται εξαιτίας των δύο πιθανών καταστάσεων σπιν του 2p ηλεκτρονίου σχετικά µε το
σπιν του 1s.
Η αποκοπή της Κβ ακτινοβολίας, η απορρόφηση της ακτινοβολίας υποβάθρου
(background) και η διατήρηση της µονοχρωµατικής και µέγιστης έντασης Κα
ακτινοβολίας που εκπέµπεται από το χαλκό, επιτυγχάνεται µε την παρεµβολή φύλλων
νικελίου (Ni). To Ni έχει µέγιστη κορυφή απορρόφησης στα 1.488 Å αποκόπτωντας έτσι
το µεγαλύτερο ποσό της Κβ. Άλλος τρόπος για την επίτευξη µονοχρωµατικού φωτός είναι
η χρήση κρυσταλλικού µονοχρωµάτορα, ο οποίος µάλιστα χρησιµοποιείται και σε
διαφορετικές γεωµετρίες από αυτή του powder diffractometer, όπως στις συγκεντρωτικές
κάµερες Guinier.
Aπό τις παραγόµενες ακτίνες-Χ, µόνο ένα µικρό µέρος αυτών διαφεύγει από τα
παράθυρα του σωλήνα και χρησιµοποιείται για περίθλαση. Οι περισσότερες προσπίπτουν
στα τοιχώµατα του σωλήνα και χάνονται ως θερµότητα. Γι αυτό ο σωλήνας είναι
συνδεδεµένος µε ένα συνεχές σύστηµα ψύξης.
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vacuum
Electron beam
Cu target
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Normalized Intensity

Χ-ray
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Kβ
λcutoff

Wavelength (A)

Σχήµα 3.3

(α) Γέννεση της Κα ακτινοβολίας του Χαλκού. (β) Ο σωλήνας

παραγωγής βρίσκεται υπό κενό ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις µε τα προσπίπτοντα
ηλεκτρόνια ή τις εκπεµπόµενες ακτίνες- Χ. Τα οπτικά παράθυρα είναι από Βυρήλλιο, το
οποίο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 4, θεωρείται ιδανικής διαπερατότητας για τις ακτίνες-Χ. (γ)
Φάσµα εκποµπής ακτίνων-Χ του χαλκού. Oι κορυφές υπερτίθενται σε υπόβαθρο λευκής
ακτινοβολίας.

Β. Νόµος του Bragg, Αρχή της Περίθλασης

Η προσέγγιση του Βragg έγκειται στο να θεωρεί ότι οι κρύσταλλοι αποτελούνται
από προσανατολισµένα επίπεδα, το κάθε ένα από τα οποία δρα ως ηµιδιαφανής
καθρέπτης. Αυτά τα επίπεδα σχετίζονται µε τη µοναδιαία κυψελίδα του κρυστάλλου υπό
την έννοια ότι αυτή χτίζει τον κρύσταλλο µε πολλαπλές επαναλήψεις της στο
τρισδιάστατο χώρο. Κάποιες ακτίνες ανακλώνται από τα επίπεδα αυτά µε γωνία
πρόσπτωσης ίση µε τη γωνία ανάκλασης, ενώ άλλες τα διαπερνούν και εν συνεχεία
ανακλώνται από ακόλουθα επίπεδα (Σχήµα 3.4).
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θ

Σχήµα 3.4 Προέλευση του νόµου του Bragg για
περίθλαση ακτίνων X από γειτονικά κρυσταλλικά
επίπεδα απόστασης d.

Ο σκοπός είναι η εύρεση της συνθήκης για την οποία οι ανακλώµενες 1' και 2'
ακτίνες είναι σε φάση. Για να είναι σε φάση, η 22' µε την 11', θα πρέπει να ταξιδέψει
απόσταση xyz ίση µε ακέραιο αριθµό µηκών κύµατος n. H κάθετη απόσταση µεταξύ
ζευγών γειτονικών επιπέδων ονοµάζεται d-spacing. Έτσι,
xyz = nλ.

(3.4)

xyz = 2dsinθ.

(3.5)

2dsinθ = nλ.

(3.6)

Όµως,
Άρα,

Η σχέση (3.6) είναι ο νόµος του Bragg. Όταν αυτός ικανοποιείται, οι
ανακλώµενες ακτίνες είναι σε φάση και συµβάλλουν ενισχυτικά. Σε άλλες γωνίες, έχουµε
καταστρεπτική συµβολή ή ακύρωση των ανακλόµενων από τις διαδιδόµενες ακτίνες. H
κρυσταλλική

δοµή

µπορεί

να

διαχωριστεί

σε

οµάδες

επιπέδων

τυχαίων

προσανατολισµών. Σε αυτά τα επίπεδα εφαρµόζεται η λογική του Bragg. Με το σκεπτικό
ότι τα άτοµα είναι αυτά που περιθλούν και σκεδάζουν τις ακτίνες-Χ σε όλες τις
κατευθύνσεις, µπορούµε να θεωρήσουµε ένα κρύσταλλο ως µια επανάληψη επιπέδων ή
στρωµάτων ατόµων τοποθετηµένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηµατίζουν µια
συστηµατική τρισδιάστατη δοµή. Τα κρυσταλλικά επίπεδα ορίζονται καθαρά από το
σχήµα και τις διαστάσεις της µοναδιαίας κυψελίδας (unit cell). Πολλές φορές µάλιστα
µια πλευρά τoυ unit cell µπορεί να συµπέσει µε ένα στρώµα ατόµων.
Κάθε κρυσταλλικό επίπεδο αναγνωρίζεται από τρεις αριθµούς, τους γνωστούς
δείκτες Miller h, k, l, οι οποίοι χαρακτηρίζουν γενικά τις οικογένειες των κρυσταλλικών
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κρυσταλλικών επιπέδων. Ανάλογα µε την κρυσταλλική συµµετρία της κάθε δοµής,
διαφοροποιείται και η σχέση µεταξύ του d-spacing, των πλεγµατικών σταθερών και των
h, k, l παραµέτρων των κρυσταλλικών στρωµάτων. Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 3.5, σε
εκείνες τις γωνίες 2θ όπου υπάρχουν αποκλίσεις στην ένταση από το υπόβαθρο,
αντιστοιχούν οικογένειες κρυσταλλικών επιπέδων {hkl}, οι οποίες περιθλούν άλλες
ισχυρά και άλλες ασθενώς τις ακτίνες-Χ. Το µέγεθος µιας ανάκλασης εξαρτάται σε
µεγάλο βαθµό, εκτός από την παρουσία πολλών κρυσταλλικών στρωµάτων της ίδιας
οικογένειας, και από το µέγεθος των ατόµων που δρουν ως σκεδαστές.
Έτσι, ελαφριά άτοµα όπως ο άνθρακας σκεδάζουν πολύ ασθενέστερα από
βαρύτερα άτοµα όπως για παράδειγµα ο µόλυβδος. Οι εντάσεις των ανακλάσεων Bragg,
µαζί µε τις θέσεις τους, αποτελούν τις σηµαντικότερες πληροφορίες που µπορούµε να
έχουµε από το φάσµα περίθλασης για την ανεύρεση της κρυσταλλικής δοµής ενός
υλικού. Περισσότερες πληροφορίες για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σκέδαση
των ακτίνων-Χ από τα άτοµα θα δωθούν κατά την ανάλυση των πειραµατικών
αποτελεσµάτων.
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Σχήµα 3.5 Τυπικό φάσµα ακτίνων-Χ του οργανο-ανόργανου περοβσκίτη
(C4H9NH3)2PbI4.
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Γ. Ανάλυση Rietveld

H τεχνική του “Powder X-ray Diffraction” έχει αποτελέσει για πολλές δεκαετίες
ένα σηµαντικό εργαλείο για την αναγνώριση και το χαρακτηρισµό πολλών κρυσταλλικών
υλικών. Μέχρι πρόσφατα, δεδοµένα (data) της παραπάνω τεχνικής ήταν ακατάλληλα για
σοβαρές µελέτες κρυσταλλικής δοµής, κυρίως λόγω προβληµάτων επικάλυψης των
κορυφών και της δυσκολίας να µετρηθούν επακριβώς οι εντάσεις Bragg. Για τις
συµβατικές τεχνικές ανάλυσης, οι οποίες µετράνε τις ολοκληρωµένες εντάσεις Βragg για
την εξαγωγή δοµικής πληροφορίας, τo πρόβληµα αυτό γινόταν εντονότερο ιδιαίτερα για
πολύπλοκες δοµές χαµηλής συµµετρίας όπου η συµµετοχή εκατοντάδων ανακλάσεων
Bragg στα φάσµατα καθιστούσε αδύνατο το διαχωρισµό τους. Η παραπάνω µέθοδος
προσαρµογής του προφίλ δουλεύει αρκετά ικανοποιητικά για data πειραµάτων
περίθλασης ακτίνων-Χ ακτινοβολίας συγχρότρου σε σκόνη, όπου η αυξηµένη διακριτική
ικανότητα, σε σχέση µε αυτήν των συµβατικών περιθλασίµετρων σκόνης, µεγαλώνει τις
πιθανότητες για το διαχωρισµό (resolution) πολύπλοκων φασµάτων.
Η µέθοδος Rietveld, [20], αντιθέτως, δεν µετράει όλες τις εντάσεις των κορυφών
Bragg κάθε µία χωριστά, αλλά χρησιµοποιεί όλο το φάσµα περίθλασης, ξεπερνώντας έτσι
το πρόβληµα της επικάλυψης των κορυφών και επιτρέποντας έτσι την εξαγωγή του
µέγιστου ποσού πληροφορίας από το ίδιο το φάσµα. Στη συγκεκριµένη µέθοδο, κάθε
σηµείο (βήµατος 2θ) είναι µια παρατήρηση. Όλο το φάσµα υπόκειται µια διαδικασία
βελτιστοποίησης (refinement), στην οποία οι δοµικοί παράµετροι, το υπόβαθρο
(background) και οι παράµετροι του προφίλ µεταβάλλονται µέσω της µεθόδου ελαχίστων
τετραγώνων, µέχρις ότου υπολογισµένο προφίλ, που βασίζεται στο µοντέλο δοµής,
ταιριάζει καλύτερα στο παρατηρούµενο φάσµα. Αναγκαία προϋπόθεση για την ανάλυση
Rietveld, είναι η ύπαρξη ενός µοντέλου που να προσεγγίζει κατά κάποιο τρόπο την
πραγµατική δοµή. Ένα αρχικό µοντέλο, ή τουλάχιστον ένα µερικό µοντέλο, µπορεί να
είναι µια παρόµοια γνωστή δοµή που έχει επιλυθεί στο παρελθόν και η οποία να είναι
αντίστοιχη µε την προς µελέτη δοµή ή να την προσεγγίζει. Σε διαφορετικές περιπτώσεις
είναι αναγκαία η χρησιµοποίηση υπολογιστικών πακέτων, τα οποία χρησιµοποιώντας τα
δεδοµένα του φάσµατος περίθλασης, προτείνουν αυτά τα µοντέλα.
Κατά τη διάρκεια ενός Rietveld refinement, οι δοµικοί παράµετροι όπως οι θέσεις
των ατόµων, οι παράγοντες δοµής και θερµοκρασίας, οι παράγοντες κλίµακας, οι
παράµετροι της µοναδιαίας κυψελίδας, το υπόβαθρο, µαζί µε τις παραµέτρους που
χαρακτηρίζουν το προφίλ, το εύρος και το σχήµα των ανακλάσεων, µεταβάλλονται µέσω
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της µεθόδου ελαχίστων τετραγώνων, µέχρι το υπολογισµένο προφίλ, που βασίζεται στο
µοντέλο δοµής, ταιριάζει καλύτερα στο παρατηρούµενο φάσµα. Η ποσότητα που
ελαχιστοποιείται κατά τη µέθοδο αυτή είναι η
R = ∑ wi (Yio − Yic ) ,
2

(3.7)

i

όπου Yio είναι η παρατηρούµενη ένταση και Yic η υπολογισµένη ένταση στο βήµα i. Η
παράµετρος wi ισούται µε το αντίστροφο του σφάλµατος µέτρησης και δίνεται συνήθως
από τη σχέση

wi =

1
,
var(Yio )

(3.8)

όπου η µεταβλητότητα (variance) της παρατηρούµενης τιµής δίνει το στατιστικό της
σφάλµα. Η ποσότητα Yic στο σηµείο i στο φάσµα περίθλασης υπολογίζεται από την
ακόλουθη έκφραση

k2

2

Yic = Yib + s ∑ Ω ik Fk M k ,

(3.9)

k = k1

όπου Υib είναι η ένταση του υποβάθρου, s είναι ένας παράγοντας κλίµακας, Ωik είναι η
κανονικοποιηµένη συνάρτηση του προφίλ των κορυφών (peak shape), |Fk|2 είναι οι
τετραγωνισµένες τιµές των παραγόντων δοµής (structure factors), όπως αυτοί
υπολογίστηκαν από το κρυσταλλογραφικό µοντέλο. Η ποσότητα Μk συµπεριλαµβάνει
όλες εκείνες τις παραµέτρους που χαρακτηρίζουν αποκλίσεις και ασυµµετρίες λόγω του
δείγµατος και λόγω του οργάνου. k1, k2 οι ανακλάσεις που συνεισφέρουν στην ένταση
στο σηµείο i.
Το υπόβαθρο µπορεί να εκφραστεί είτε ως µια γραµµική προσαρµογή
επιλεγµένων από τον χρήστη σηµείων στο φάσµα, είτε ως µια πολυωνυµική έκφραση, οι
συντελεστές της οποίας µεταβάλλονται σε κάθε κύκλο και προσαρµόζονται κάθε φορά
ανάλογα στο φάσµα.
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Από όλες τις παραµέτρους, εκείνες που µεταφέρουν σχεδόν το περισσότερο
φυσικό περιεχόµενο, είναι οι παράγοντες δοµής. Αυτοί εκφράζονται µέσω µιας γενικής
σχέσης
Fhkl = ∑ f j e 2πi (hx + ky +lz ) ,

(3.10)

j

όπου κάθε παράγοντας αντιστοιχεί σε µια hkl οµάδα δεικτών Miller. fj είναι ένας
παράγοντας σκέδασης που χαρακτηρίζει την ένταση της περιθλόµενης από τα άτοµα
ακτινοβολίας και είναι µάλιστα ανάλογος της τετραγωνικής της ρίζας. Ο παράγοντας
δoµής λοιπόν παρέχει µια σύνθετη πληροφορία για τις θέσεις των ατόµων στην µοναδιαία
κυψελίδα, όπως αυτές δίνονται από τη δύµαµη του εκθετικού. Φαίνεται λοιπόν καθαρά η
σπουδαιότητα της όσο το δυνατόν ακριβέστερης γνώσης της περιθλόµενης από τα άτοµα
έντασης της ακτινοβολίας.
Το peak shape σε ένα φάσµα περίθλασης ακτίνων-Χ είναι µια πολύπλοκη
συνέλιξη

αρκετών παραµέτρων που οφείλονται τόσο στο δείγµα, για παράδειγµα

διαπλάτυνση λόγω του µεγέθους των κρυσταλλιτών, απορρόφηση, προτιµηταία
κατεύθυνση, ή διαπερατότητα, όσο και στο όργανο. Τα καθαρά µέγιστα της περίθλασης
έχουν προφίλ, τα οποία προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από την κατανοµή των
µεγέθους των κρυσταλλιτών, τις παραµορφώσεις της κρυσταλλικής δοµής και από τη
φασµατική κατανοµή της προσπίπτουσας ακτινοβολίας [21].
Oρισµένες από τις παραµέτρους που επηρεάζουν τόσο το peak shape των
κορυφών Bragg όσο και τις θέσεις τους στο φάσµα είναι οι ακόλουθες. Η γεωµετρία του
οργάνου, οι µετατοπίσεις από το ιδανικό επίπεδο πρόσπτωσης της επιφάνειας του
δείγµατος, η µετατόπιση µηδενικού σηµείου (zeropoint shift), η αξονική απόκλιση της
ακτινοβολίας πρόσπτωσης, τα slits και η ευθυγράµµιση του οργάνου. Ως συνέπεια των
παραπάνω, τα σχήµατα των κορυφών παρουσιάζουν αποκλίσεις, οι οποίες όµως µπορούν
να διορθωθούν µε την επιλογή µιας κατάλληλης συνάρτησης Ω που µπορεί να βοηθήσει
στην βελτιστοποίηση του refinement. Για τα φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ, µια αρκετά
διαδεδοµένη συνάρτηση είναι η pseudo-Voigt [19]. Aντιστοιχεί σε ένα γραµµικό
συνδιασµό ενός λορεντζιανού και ενός γκαουσιανού τµήµατος, σύµφωνα µε τη σχέση

Ω(2θ ) = ηL(2θ ) + (η − 1)G (2θ ) .

(3.11)

35

Κεφάλαιο 3 Πειραµατικές Τεχνικές και Στοιχεία Θεωρίας
Οι David και Matthewman [22] έδειξαν πως η λορεντζιανή συνάρτηση περιγράφει
φαινόµενα που έχουν σχέση µε το δείγµα ενώ η γκαουσιανή, φαινόµενα που έχουν να
κάνουν µε συνεισφορές από το όργανο, όπως αυτά αναπτύχθηκαν παραπάνω. Το προσόν
της pseudo-Voight συνάρτησης έγκειται στο γεγονός πως είναι γρήγορα και εύκολα
υπολογίσιµη, σε αντιδιαστολή µε την Voigt, όπου ο υπολογισµός του συνελικτικού
ολοκληρώµατος είναι δυσκολότερος.
Τα πλάτη των κορυφών Bragg σε φάσµατα ακτίνων-Χ από σκόνη,
µοντελοποιούνται στην ανάλυση Rietveld µε µια δευτεροβάθµια συνάρτηση ως προς
tanθ, η οποία στην απλούστερή της µορφή, δίνει το FWHM συναρτήσει της γωνίας θ
H 2 = U tan 2 ϑ + V tan θ + W ,

(3.12)

όπου Η, είναι το FWHM και U, V, W οι παράµετροι που µεταβάλλονται στο refinement.
Η ακριβής σχέση µεταξύ Η και U, V, W διαφοροποιείται ανάλογα µε τη συνάρτηση του
προφίλ. Η παραπάνω έκφραση µε την κατάλληλη επιλογή συνάρτησης peak shape,
προσαρµόζεται και στην διεύρυνση (broadening) των κορυφών. Αυτή η διέυρυνση είναι
συνάρτηση της κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης, όπως αυτή προκαλείται από
κρυσταλλίτες του δείγµατος µε ανισοτροπικά σχήµατα ή από την ύπαρξη δοµικής
αταξίας. Από τις παραπάνω τρεις παραµέτρους, οι δύο τελευταίες εξαρτώνται κυρίως από
το όργανο ενώ η πρώτη από το ίδιο το δείγµα.
Όσον αφορά στα κριτήρια αξιοπιστίας ενός refinement, αυτά δίνονται από
κάποιες εκτιµόµενες εκφράσεις των παρατηρούµενων και υπολογισµένων εντάσεων.
Εξαρτώνται κυρίως από συστηµατικά λάθη, τα οποία προέρχονται από φαινόµενα
“preferred orientation” των κρυσταλλιτών του δείγµατος ή άλλων δοµικών ατελειών, από
ακατάλληλη επιλογή της συνάρτησης του peak shape, από κακή προσαρµογή του
background, από την ύπαρξη άλλων φάσεων στο υλικό καθώς, αλλά προτίστως από
συλλογή κακών δεδοµένων κατά τη διαδικασία του πειράµατος της περίθλασης. Τα
κριτήρια αυτά συνοψίζονται στα εξής
R p = ∑ Yio − Yic / Yio ,

Rwp =

[∑ w (Y
i

io

− Yic ) / ∑ wi Yio
2

(3.13)

]

2 1/ 2

,

(3.14)
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R B = ∑ I ko − I kc / ∑ I ko ,

[

R exp = (N − P + C ) / ∑ w i Yio

]

2 1/ 2

(3.15)
,

(3.16)

GofF = χ 2 = ∑ w i (Yio − Yic ) / (N − P + C ) = (R wp / R exp ) ,
2

2

(3.17)

όπου Υio, Yic είναι οι παρατηρούµενες και οι υπολογισµένες εντάσεις, αντίστοιχα, στο
σηµείο i, wi είναι το βάρος που αντιστοιχεί σε κάθε ένταση, Ιko και Ιkc, οι παρατηρούµενες
και υπολογισµένες εντάσεις διορθωµένες για το background, αντίστοιχα, για την k
ανάκλαση Bragg.
Η παρατηρούµενη ένταση Ιko δίνεται από τη σχέση

I ko = I kc ∑ Ω i (2θ )
i

Yoi − Bi
,
Yci − Bi

(3.18)

όπου οι υπολογισµένες εντάσεις Ιkc δίνονται από το κρυσταλλογραφικό µοντέλο. Ν είναι
ο αριθµός όλων των σηµείων στο φάσµα, P είναι o αριθµός των παραµέτρων και C, είναι
ο αριθµός των περιορισµών που χρησιµοποιούνται στο refinement.
Από τα παραπάνω, o παράγοντας Rp θεωρείται από πολλούς ως το σηµαντικότερο
κριτήριο ενός ακριβούς refinement. H ποσότητα χ2 ή αλλιώς GofF (Goodness of Fit)
εκφράζει την προσέγγιση του παρατηρούµενου φάσµατος στη ζυγισµένη τιµή του. Έτσι,
τυπικά αποδεκτές τιµές του χ2 θα πλησιάζουν τη µονάδα. Σηµαντικό ρόλο στις τιµές των
κριτηρίων παίζει και η στατιστική των σηµείων καθώς αυτή επηρεάζει τις τιµές τόσο του
Rexp όσο και του χ2. Έτσι, αυξάνοντας τον χρόνο µέτρησης και τον αριθµό των βηµάτων
της µέτρησης µπορούµε να έχουµε αρκετά µικρές τιµές στο Rexp αλλά µεγάλες στο χ2 και
αντίστροφα.
Στην παρούσα εργασία δεν χρησιµοποιήσαµε την ανάλυση Rietveld διότι δεν
είχαµε φάσµατα περίθλασης υψηλής διακριτικής ικανότητας. Με το συµβατικό
περιθλασίµετρο ακτίνων-Χ σε δείγµατα από σκόνη του εργαστηρίου, δεν µπορούσαµε να
έχουµε δεδοµένα ικανά για να κάνουµε refinement στις θέσεις των ατόµων, στο ποσοστό
κατάληψής τους στη µοναδιαία κυψελίδα και σε άλλες σηµαντικές δοµικές παραµέτρους.
Περιορίσαµε την ανάλυσή µας στο βέλτιστο refinement των φασµάτων και στην
απόκτηση της µέγιστης πληροφορίας όσον αφορά στο πλέγµα στο οποίο κρυσταλλώνεται

37

Κεφάλαιο 3 Πειραµατικές Τεχνικές και Στοιχεία Θεωρίας
η δοµή, στην κατάλληλη οµάδα συµµετρίας χώρου και στις σταθερές πλέγµατος και
γωνίες της µοναδιαίας κυψελίδας της δοµής. Η ανάλυση αυτή έγινε µε τη µέθοδο Le Bail
[23], η οποία είναι ένα από τα πρώτα στάδια της ολοκληρωµένης ανάλυσης Rietveld.
Η ανάλυση Le Bail, στηρίζεται στην αποσύνθεση της σχέσης (3.9) και στον
2

obs
υπολογισµό των παρατηρούµενων παραγόντων δόµησης Fhkl
, oι οποίοι θα δώσουν τις

απαραίτητες αρχικές πληροφορίες για την ανάπτυξη του δοµικού µοντέλου. Αυτό
επιτυγχάνεται µε µοναδικό όπλο την όσο το δυνατό καλύτερη προσαρµογή των
υπολογισµένων εντάσεων, Ycalc, στα πειραµατικά δεδοµένα, Υobs. Oι παρατηρούµενοι
παράγοντες δοµής δεν αποτελούν τους πραγµατικούς παράγοντες δoµής αλλά είναι µια
πολύ καλή εκτίµηση η οποία βοηθά τα κατάλληλα λογισµικά προγράµµατα να
υπολογίσουν τις θέσεις των ατόµων και όλες τις άλλες κρυσταλλογραφικές ποσότητες
που σχετίζονται µε αυτά. Οι παραπάνω πληροφορίες συνθέτουν ένα καλό µοντέλο πάνω
στο οποίο στηρίζεται η ανάλυση Rietveld. Oι πραγµατικές τιµές των παραγόντων δοµής
είναι αυτές που θα προσδιορίσουν επακριβώς την προς µελέτη δοµή.
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KEΦΑΛΑΙΟ 4

Σύνθεση, Θερµικός και Φασµατοσκοπικός Χαρακτηρισµός

4.1 Σύνθεση των Yλικών

Η σύνθεση όλων των υλικών πραγµατοποιήθηκε µε την τεχνική του solid state
reaction µέσα σε ένα αναεροβικό glovebox, υπό συνεχή ροή αερίου αργού, λόγω της
εξαιρετικής ευαισθησίας των συστατικών στην ατµόσφαιρα. Τα επίπεδα οξυγόνου και
νερού κρατήθηκαν χαµηλότερα από 1 ppm και 2 ppm, αντίστοιχα, ώστε να είµαστε
σίγουροι ότι δεν υπάρχει περίπτωση οξείδωσης ή απορρόφησης υδρατµών από τα υλικά.
Τα αρχικά υλικά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τα αντίστοιχα
(α) PbI2, (99.999%, Aldrich)
(b) EuI2, (99.999%, Aldrich)
(c) HI, (57% concentration, Merck)
(d) C6H5C2H4NH2, ( ≥99%, Fluka)
(e) C4H9NH2, (99.5%, Aldrich)

4.2 Προετοιµασία Οργανικών Αλάτων

Η σύνθεση των οργανικών αλάτων C6H5C2H4NH2·HI και C4H9NH2·HI έγινε µε
την τεχνική της κατακρήµνισης (precipitation). H αντίδραση για τη σύνθεση και των δύο
οργανικών αλάτων δίνεται από τη γενική έκφραση
RNH2 + HI MeOH
→ RNH3+I -,

(4.1)
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όπου R το αντίστοιχο κάθε φορά ανθρακικό τµήµα της οργανικής αµίνης.
Πιο συγκεκριµένα, για την παρασκευή του άλατος C6H5C2H4NH2·HI, 12.6 ml
C6H5C2H4NH2 και 9 ml HI σε στοιχειοµετρία 1:1.2 mol αναµείχθηκαν σε περιβάλλον
µεθανόλης MeOH (5 ml), µε τη βοήθεια ενός stirring plate. Η όλη διαδικασία έλαβε χώρα
έξω από το glovebox σε ειδική φιάλη τριων δρόµων µε σταθερή ροή αερίου αζώτου (N2),
ώστε να προφυλλάσεται το διάλυµα από την παρουσία οξυγόνου. Αν και η ίδια η
αντίδραση υποδεικνύει 1:1 στοιχειοµετρία mol, εµείς χρησιµοποιήσαµε µικρή περίσσεια
ιωδιούχου οξέος. Ο λόγος είναι ότι έτσι εξασφαλίζουµε την επαρκή πρωτονίωση όλων
των αµινών (NH2 → NH3+). Αυτό συνηγορεί στο ότι τα άτοµα του ιωδίου θα κρατιούνται
σταθερά στη θέση τους. Το επιπλέον ιώδιο που δεν δεσµεύεται από την αµίνη
αποµακρύνεται στο τελευταίο στάδιο της θέρµανσης. Η µεθανόλη ως διαλύτης βοηθά
στη δηµιουργία του ιζήµατος και στον εύκολο διαχωρισµό του από το υπόλοιπο διάλυµα.
Μεταξύ των διαλυτών που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν είναι το νερό και το
ακετονιτρίλιο [17].
Μετά από 12 ώρες περίπου άρχισε να σχηµατίζεται σταδιακά το ίζηµα
(precipitate), το οποίο έπεφτε στον πάτο της φιάλης. Το διάλυµα εν συνεχεία
φιλτραρίστηκε υπό κενό µε τη βοήθεια ειδικών φίλτρων BUCHNER και το τελικό ίζηµα
διαχωρίστηκε. Το αρχικό του χρώµα ήταν σκούρο κόκκινο, πράγµα που οφείλεται κυρίως
στην ύπαρξη περίσσειας ιωδίου. Το άλας τοποθετήθηκε σε φούρνο θερµοκρασίας 60οC
για µια µέρα υπό συνεχή ροή αζώτου ώστε να αποµακρυνθεί η εναποµένουσα αλκοόλη
και η περίσσεια ΗΙ που δεν έχει αντιδράσει µε την αµίνη. Το τελικό προϊόν ήταν
χρώµατος λευκού κάτι που σηµαίνει πως το οργανικό αλάτι σχηµατίστηκε µε επιτυχία.
Κατόπιν το οργανικό αλάτι αποµακρύνθηκε από το φούρνο και τοποθετήθηκε στο
glovebox για τη συνέχεια της σύνθεσης.
Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθήθηκε και για τη σύνθεση του άλατος C4H9NH2·HI,
µε στοιχειοµετρία 1:1.1 mol µεταξύ αµίνης και οξέος που αντιστοιχούν σε 9.8 ml και 4.4
ml αντίστοιχα.
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4.3 Φασµατοσκοπία Υπέρυθρου

Για την επαλήθευση του σχηµατισµού της οργανικής αµίνης πραγµατοποιήσαµε
µέτρηση φασµατοσκοπίας υπέρυθρου FT-IR. Σύµφωνα µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα
[24], αναγνωρίσαµε NH3+ αντισυµµετρικές και συµµετρικές επιµηκύνσεις (stretching
modes), NH3 εκφυλισµένης παραµόρφωσης και ‘rocking’ δονήσεις στις περιοχές των
3100 cm-1, 1560 cm-1 και 900-500 cm-1, αντίστοιχα. Επίσης εµφανίστηκαν και άλλες
χαρακτηριστικές απορροφήσεις που αντιστοιχούν σε δεσµούς µεταξύ ανθράκων του
αρωµατικού δακτυλίου και της αλειφατικής αλυσίδας. Για τα δεδοµένα του πειράµατος,
οι δύο χαρακτηριστικές δονήσεις στα 3100 cm-1 και στα 1560 cm-1 θεωρήθηκαν
αξιόπιστη ένδειξη για τη δηµιουργία του αµµωνιακού άλατος.
Στην περιοχή των 3100 κυµατάριθµων, το σήµα είναι αρκετά φαρδύ εξαιτίας της
συνύπαρξης stretching δονήσεων τόσο του ΝΗ3+ όσο και του φαινυλικού δακτυλίου. Η
µειωµένη ένταση της απορρόφησης στη συγκεκριµένη περιοχή εικάζουµε ότι οφείλεται
στην εξασθένιση του Ν-Η δεσµού λόγω της ύπαρξης του υδρογονικού δεσµού µε τα
αλογόνα [24].
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Σχήµα 4.1 FT-IR φάσµα δείγµατος C6H5C2H4NH3I σε παστίλια KBr. To υπόβαθρο
του KBr έχει αφαιρεθεί. Το φάσµα Τransmittance έχει προέλθει από Kramers – Kroning
µετασχηµατισµό του φάσµατος Reflectance.
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4.4 Σύνθεση των Οργανο-Ανόργανων Περοβσκιτών

Η σύνθεση των οργανο-ανόργανων περοβσκιτών περιγράφεται από τις ακόλουθες
αντιδράσεις:
2C6H5C2H4NH3+I + 1PbI2 → 1(C6H5C2H4NH3)2PbI4
2C4H9NH3+I + (1-x)PbI2 + xEuI2 → 1(C4H9NH3)2Pb1-xEuxI4

όπου x = 0, 0.2, 0.6, 1 είναι οι διαφορετικές συστάσεις για το στερεό διάλυµα
(C4H4NH3)2Pb1-xEuxI4.

Για

τη

σύνθεση

του

περοβσκίτη

(C6H5C2H4NH3)2PbI4,

στοιχειοµετρικές ποσότητες 2:1 mol (185.6mg : 172.0mg), του οργανικού άλατος και του
ιωδιούχου µολύβδου αντίστοιχα, αναµείχθηκαν σε θερµοκρασία δωµατίου µε ένα γουδί
και γουδοχέρι από αχάτη µέχρι την τελική οµογενοποίηση του µίγµατος. Κατά τη
διάρκεια του grinding, παρατηρήθηκε µια αλλαγή χρώµατος, το οποίο σηµαίνει ότι
τουλάχιστον στις επιφάνειες των grains άρχισε να γίνεται εµφανής η αντίδραση. To
τελικό µείγµα ήταν χρώµατος ανοικτού πορτοκαλί, συνεισφέροντας σε αυτό τόσο το
ανόργανο όσο και το οργανικό µέρος.
Αντίστοιχα για τη σύνθεση του στερεού διαλύµατος, η στοιχειοµετρία που
χρησιµοποιήθηκε κάθε φορά ήταν αυτή που υπαγόρευε η αντίδραση. Είχαµε δηλαδή
2:1:0, 2:0.8:0.2, 2:0.4:0.6 και 2:0:1 mol αντίστοιχα για την κάθε ένωση. Στα x = 0 και 0.2
το πορτοκαλί χρώµα του τελικού µείγµατος καθορίστηκε κυρίως από την ύπαρξη του
ιωδιούχου µολύβδου ενώ στο x = 1 (δηλαδή στο (C4H9NH3)2EuI4), το ανοικτό πράσινο
χρώµα καθορίστηκε από το ιωδιούχο ευρώπιο. Στο στερεό διάλυµα x = 0.6, είχαµε
συνεισφορά και των δύο ανόργανων συστατικών µε το τελικό µίγµα να έχει ένα
ενδιάµεσο πορτοκαλί – πράσινο χρώµα. Για τη θερµική διεργασία, σχηµατίσαµε pellets
από όλα τα υλικά µε µια πρέσα ώστε να φέρουµε πιο κοντά τους κόκκους (grains) και να
αυξήσουµε όσο περισσότερο ήταν δυνατό την ολική επιφάνεια αντίδρασης,
συνεισφέροντας έτσι ενισχυτικά στην κινητική της αντίδρασης.

4.5 Θερµική ανάλυση DSC

Η επιλογή της θερµοκρασιακής περιοχής για την αντίδραση των υλικών έγινε
βάσει των αποτελεσµάτων DSC. Ετοιµάστηκαν δείγµατα µικρών ποσοτήτων από τα
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αρχικά συστατικά καθώς και από τα µη αντιδρασµένα µείγµατα των περοβσκιτών. Αυτά
τοποθετήθηκαν σε ειδικούς δειγµατοφορείς από αλουµίνιο, το οποίο είναι αδρανές σε
θερµοκρασίες χαµηλότερες των 930 οC. Στο γράφηµα του Σχήµατος 4.2 παρατηρούµε
δύο θερµοκρασιακές περιοχές. Η πρώτη είναι µια ενδόθερµη µετάβαση στους 177 οC και
αντιστοιχεί στη θερµοκρασία τήξεως του οργανικού άλατος C6H5C2H4NH3+I ενώ η
δεύτερη διπλή ενδόθερµη µετάβαση πάνω από τους 250 οC αντιστοιχεί στη διάσπασή
του. Η τιµή της θερµοκρασίας τήξεως για το οργανικό άλας µεταβάλλεται ελάχιστα στις
υπόλοιπες οργανικές ουσίες που έχουν χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή των οργανοανόργανων περοβσκιτών [17]. Ειδικότερα, η θερµοκρασία τήξεως του οργανικού άλατος
C4H9NH3I έχει τιµή 171 οC. Aντιθέτως, η θερµοκρασία τήξεως του PbI2 είναι πάνω από
τους 400οC όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.3. Το γεγονός ότι η θερµοκρασία τήξεως του PbI2
είναι

πολύ

µεγαλύτερη

από

τη

θερµοκρασία

διάσπασης-αποσύνθεσης

του

C6H5C2H4NH3+I, µας έδωσε µια αρχική ένδειξη ότι τα δύο συστατικά θα πρέπει να
αντιδράσουν σε χαµηλές θερµοκρασίες.
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Σχήµα 4.2 DSC φάσµα του C6H5C2H4NH3+I σε δείγµα µάζας 35.4 mg. Η σάρωση
πραγµατοποιήθηκε µε ρυθµό θέρµανσης 2 οC/min υπό σταθερή ροή αερίου αζώτου.
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Σχήµα 4.3 DSC φάσµα µη-αντιδρασµένου στοιχειοµετρικού µείγµατος (2:1)
C6H5C2H4NH3+I και PbI2. Ρυθµός θέρµανσης 2οC/min υπό σταθερή ροή αζώτου.
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Σχήµα 4.4 DSC φάσµα µη αντιδρασµένου στοιχειοµετρικού µείγµατος (2:1)
C6H5C2H4NH3+I και PbI2. Στο ένθετο η συνέχεια της θέρµανσης µέχρι τους 280οC.
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Σχήµα 4.5 DSC φάσµα από µη αντιδρασµένες στοιχειοµετρικές ποσότητες 2:1 mol
µείγµατος του οργανικού C4H9NH3+I και του ανόργανου ΕuI2. Η θερµοκρασία
µεταβάλλεται µε ρυθµό 2οC/min και ο θερµικός κύκλος έλαβε χώρα υπό ατµόσφαιρα αργού
[25].

Το Σχήµα 4.4 δείχνει ένα DSC φάσµα ενός µη αντιδρασµένου µείγµατος
στοιχειοµετρικών ποσοτήτων 2:1 mol ιωδιούχου φαινυλεθυλαµµώνιου και ιωδιούχου
µολύβδου, αντίστοιχα. Ο κύκλος της µέτρησης ξεκινά µε θέρµανση από τους 50 ως τους
225 οC, εν συνεχεία ψύξη εως τους 25 oC και πάλι θέρµανση µέχρι τους 250 οC. Ο
ρυθµός ήταν σταθερός στους 2 οC/min κατά τη θέρµανση και 10 οC/min κατά την ψύξη,
ενώ στους 50 και 225 οC αντίστοιχα κρατήσαµε σταθερή τη θερµοκρασία για ένα λεπτό
ώστε να ισορροπήσει το σύστηµα. Παρατηρούµε τέσσερις χαρακτηριστικές θερµικές
µεταβάσεις. Η πρώτη, µια ενδόθερµη µετάβαση στους 177

ο

C, αντιστοιχεί στη

+

θερµοκρασία τήξεως του οργανικού άλατος C6H5C2H4NH3 I, όπως φαίνεται και στο
Σχήµα 4.2. Η δέυτερη, µια ισχυρότερη ενδόθερµη µετάβαση στους 200 οC, για την οποία
ισχυριζόµαστε ότι αντιστοιχεί στο σηµείο τήξης του περοβσκίτη ή στο σχηµατισµό µιας
ενδιάµεσης φάσης. Ο λόγος είναι ότι κατά την ψύξη η µετάβαση αυτή αντιστρέφεται και
οδηγεί στην κρυσταλλοποίηση του µίγµατος όπως µας δείχνει η εξώθερµη µετάβαση
στους 192 οC. Αν η ενδόθερµη µετάβαση αντιστοιχεί στην θερµοκρασία τήξεως τότε η
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συγκεκριµένη θερµοκρασία θα ήταν κατάλληλη για ανάπτυξη µονοκρυστάλλων από το
τήγµα. Ένα ακόµα στοιχείο είναι ότι η ενδόθερµη µετάβαση που αντιστοιχεί στο σηµείο
τήξης του οργανικού δεν εµφανίστηκε κατά τη δεύτερη φορά του κύκλου. Αυτό σηµαίνει
πως µε το πέρας της ψύξης, το µείγµα έχει πια κρυσταλλωθεί και βρίσκεται σε µια
κατάσταση όπου το οργανικό έχει αντιδράσει µε το ανόργανο κοµµάτι. Σε κάθε
περίπτωση,

εµείς

θέλαµε

να

συνθέσουµε

πολυκρυσταλλική

σκόνη

και

όχι

µονοκρυστάλλους, οπότε δεν ασχοληθήκαµε περαιτέρω µε αυτή την θερµική µετάβαση.
Η τρίτη αντιστοιχεί σε µια ακόµα ενδόθερµη µετάβαση στους 237 οC, η οποία δηλώνει
την αρχή της αποσύνθεσης του µείγµατος. Αυτό φαίνεται καλύτερα στο ένθετο, το οποίο
αντιστοιχεί στη συνέχεια της προηγούµενης µέτρησης κατά τη θέρµανση. Πάνω από τους
260 οC εµφανίζεται µια ισχυρή εξώθερµη µετάβαση, η οποία δείχνει πως το µείγµα έχει
πλέον καεί, απελευθερώνοντας ένα µεγάλο ποσό θερµότητας.
Στο Σχήµα 4.4, ένα σηµείο που θα πρέπει να αναφέρουµε είναι η χαρακτηριστική
υστέρηση που παρατηρούµε κατά τη διάρκεια της θέρµανσης και της ψύξης. Η ύπαρξη
της υστέρησης µπορεί να οφείλεται στη φύση του υλικού και στις δοµικές αλλαγές που
εµφανίζονται. Έτσι, για παράδειγµα, το σπάσιµο των δεσµών καθώς επίσης και οι
πειραµατικές συνθήκες (διαφορετικοί ρυθµοί θέρµανσης και ψύξης) µπορεί να
συµβάλλουν στην ύπαρξη της υστέρησης.
Μελέτες θερµικής ανάλυσης έχουν πρόσφατα αναφερθεί για τη σύνθεση του
υβριδικού περοβσκίτη (C4H9NH3)2EuI4 [25]. Το Σχήµα 4.5 δείχνει ένα κύκλο θερµικής
ανάλυσης για ένα µη αντιδρασµένο µείγµα ιωδιούχου βουτυλαµµώνιου και ιωδιούχου
ευρωπίου, σε στοιχειοµετρία 2:1 mol. Κατά τον πρώτο κύκλο παρουσιάζεται µια µικρή
εξώθερµη κορυφή σε σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες. Κατά τη δεύτερη θέρµανση για τις
ίδιες θερµοκρασίες, η εξώθερµη κορυφή δεν εµφανίστηκε ξανά. Το γεγονός αυτό
υποδηλώνει το σχηµατισµό της περοβσκιτικής δοµής από τα δύο αρχικά συστατικά.

4.6 Θερµική ∆ιεργασία των Υλικών

Βάσει των παραπάνω αποτελεσµάτων της θερµικής ανάλυσης αποφασίσαµε να
αντιδράσουµε όλα τα υλικά που συνθέσαµε σε µια θερµοκρασιακή περιοχή από 140-170
ο

C. Τα υλικά όντας σε µορφή pellets, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, τοποθετήθηκαν

σε γυάλινους σωλήνες και συνδέθηκαν σε γραµµή κενού που επέτρεψε τη µείωση της
πίεσης
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Υλικό

ΘΕΡΜΙΚΗ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ
Θερµοκρασία (οC)

(C6H5C2H4NH3)2PbI4

(C4H9NH3)2Pb1-xEuxI4

∆ιάρκεια

150

5 µέρες

160

4 µέρες

170

8 ώρες

140

5 µέρες

150

4 µέρες

160

8 ώρες

Πίνακας 4.1 Συγκεντρωτικός πίνακας της θερµικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε
για τη σύνθεση των υλικών.

στην τιµή των 10-4-10-5 mbar. Εν συνεχεία και µε την παρουσία 500 torr αερίου αργού,
κλείστηκαν αεροστεγώς και τοποθετήθηκαν στο φούρνο.Η θερµική διαδικασία που
ακολουθήθηκε για τη σύνθεση των υλικών δίνεται στον Πίνακα 4.1. Σε κάθε ενδιάµεσο
στάδιο, τα υλικά υφίσταντο νέο grinding ώστε να οµογενοποιηθεί πλήρως το µείγµα.
Έπειτα, σε µορφή pellet, τοποθετούνταν ξανά στο φούρνο για τη συνέχεια της
αντίδρασης.

4.7 Φασµατοσκοπία Υπέρυθρου

Μετά το πέρας της διαδικασίας, πραγµατοποιήσαµε δύο µετρήσεις FT-IR για τον
περοβσκίτη (C6H5C2H4NH3)2PbI4 µε σκοπό να παρατηρήσουµε χαρακτηριστικές
απορροφήσεις. Η πρώτη µέτρηση πραγµατοποιήθηκε στο µέσο υπέρυθρο, εύρους 4000 –
400 cm-1, για την ταυτοποίηση των δεσµών του οργανικού κατιόντος, ενώ η δεύτερη στο
µακρινό υπέρυθρο για την ταυτοποίηση των δεσµών µετάλλου – αλογόνου της
περοβσκιτικής δοµής. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.6, η δοµή του οργανικού αµµωνιακού
άλατος έχει διατηρηθεί και µετά την ένταξή του στη νέα δοµή. Η ύπαρξη των δύο
χαρακτηριστικών δονητικών καταστάσεων στους 3100 και 1565 κυµατάριθµους µας το
πιστοποιεί. Και για τις δύο µετρήσεις φτιάξαµε παστίλιες µε ΚΒr, ως µητρικό υλικό. Η
απορρόφηση στους 1383 cm-1 καθώς και µια πολύ ισχυρή στους 3300 cm-1 (την οποία
εµείς δεν είχαµε), οφείλεται σε δονήσεις µορίων νερού. Το KBr ως υλικό, είναι πολύ
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Σχήµα 4.6 Φάσµατα µέσου υπέρυθρου (ΜΙR) του άλατος και του περοβσκίτη
ενσωµατωµένα σε παστίλια ΚΒr. Τα φάσµατα δεν είναι κανονικοποιηµένα.
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Σχήµα 4.7 Φάσµα µακρινού υπέρυθρου (FIR) δείγµατος περοβσκίτη σε παστίλια
πολυαιθυλενίου. Oι κορυφές µε τον αστερίσκο αντιστοιχούν σε κύριες απορροφήσεις του
πολυαιθυλενίου.
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επιδεκτικό στο νερό, οπότε πριν από κάθε χρήση του πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
στεγνό. Στο Σχήµα 4.7 δίνεται το φάσµα µακρινού υπέρυθρου, για τη νέα δοµή εύρους,
500–50 cm-1. Για τη συγκεκριµένη µέτρηση δεν χρησιµοποιήθηκε σκόνη KBr ως
φιλοξενών υλικό για τα pellets, αλλά πολυαιθυλένιου, καθώς το δεύτερο είναι διαφανές
στη συγκεκριµένη περιοχή ενώ το πρώτο, όχι. Oι απορροφήσεις στις περιοχές των 486355 cm-1 έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες περοβσκιτικές δοµές [26], ενώ στην περιοχή
185.6-72.3 cm-1 πήραµε χαρακτηριστικές δονήσεις µολύβδου – ιωδίου υπό οκταεδρική
[PbI6]4- συµµετρία [24].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Μετρήσεις Περίθλασης Ακτίνων-Χ

5.1 Οργανο-Ανόργανος Περοβσκίτης (C6H5C2H4NH3)2PbI4

Μετά τον οπτικό χαρακτηρισµό υπέρυθρου, πήραµε µετρήσεις περίθλασης
ακτίνων-Χ, για το δοµικό χαρακτηρισµό του περοβσκίτη. Το δείγµα τοποθετήθηκε σε
δειγµατοφορέα επίπεδης γεωµετρίας, εκτεθειµένο στον αέρα. Αντίθετα, από τι
περιµέναµε, ο συγκεκριµένος περοβσκίτης επέδειξε µεγαλύτερη σταθερότητα σε
εκτεταµένη έκθεση στην ατµόσφαιρα, αντίθετα µε τα αποτελέσµατα που πήραµε από τα
στερεά διαλύµατα. Οι συνθήκες µέτρησης συνοψίζονται στον Πίνακα 5.1, ενώ το φάσµα
ακτίνων-Χ του (C6H5C2H4NH3)2PbI4 δίνεται στο Σχήµα 5.1. Τα slits, DS (Divergence
Slit), RS (Receiving Slit), SS (Scattering Slit), HLS (High Limit Slit), τα οποία
αποτελούν µέρος της γεωµετρίας του περιθλασίµετρου, κρατήθηκαν σε σταθερές τιµές
για όλες τις µετρήσεις περίθλασης που πραγµατοποιήθηκαν. Αυτά καθορίζουν το χωρικό
εύρος της δέσµης κατά την έξοδό της από την πηγή, µέχρι την ανίχνευσή της από τον
ανιχνευτή.
Το φάσµα που πήραµε είναι χαρακτηριστικό των διδιάστατων στρωµατοειδών
δοµών, κάτι το οποίο υποδεικνύει η κύρια ανάκλαση στις 5.3ο. Επίσης, οι ισχυρές
εντάσεις εκείνων των ανακλάσεων που συµβολίζονται µε αστεράκι, είναι σηµάδι
ύπαρξης προτιµηταίας κατεύθυνσης λόγω του φυλλόµορφου χαρακτήρα του υλικό. Ένα
τέτοιο φαινόµενο µπορεί να προκαλέσει µεγάλα προβλήµατα κατά την ανάλυση του
φάσµατος για τον χαρακτηρισµό και προσδιορισµό της δοµής.
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Συνθήκες
DS = SS = 1/2 o,
RS = 0.3 mm,
HLS = 0.8 mm

∆είγµα

(C6H5C2H4NH3)2PbI4

Λεπτοµέρειες
2θ = 3 ο – 60 ο,
step = 0.02 o,
t = 12 h

Σχόλια
Επίπεδος
δειγµατοφορέας

Πίνανας 5.1 Συγκεντρωτικά στοιχεία της µέτρησης ακτίνων-Χ του οργανοανόργανου περοβσκίτη (C6H5C2H4NH3)2PbI4..
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Σχήµα 5.1 Φάσµα περίθλασης ακτίνων-Χ για τον περοβσκίτη (C6H5C2H4NH3)2PbI4.

Για να επαληθεύσουµε την ύπαρξη της προτιµηταίας κατεύθυνσης, ετοιµάσαµε
αρκετά δείγµατα εφαρµόζοντας κάθε φορά, µηχανικά, διαφορετική πίεση στο δείγµα σε
κατεύθυνση παράλληλη προς το επίπεδο του δειγµατοφορέα, κατά την φόρτωσή του και
πήραµε συνεχόµενα φάσµατα του περοβσκίτη. Τα αποτελέσµατα για δύο τυχαία
επιλεγµένες περιοχές στο φάσµα φαίνονται στο Σχήµα 5.2 (β, γ). Φαίνεται ξεκάθαρα, µια
οικογένεια αρµονικών ανακλάσεων (h00), οι οποίες µεταβάλλουν συνεχώς το µέγεθος
της έντασής τους, ενώ οι υπόλοιπες ανακλάσεις είναι σχεδόν αναίσθητες σε τέτοιου
είδους συµπεριφορά. Οι οικογένειες των αρµονικών όπως φαίνονται στα Σχήµατα 5.1 και
5.2, είναι αυτές που καθορίζουν µεταξύ άλλων, τις στρωµατικές αποστάσεις των
ανόργανων επιπέδων στη µοναδιαία κυψελίδα και συνάµα τις ακριβείς θέσων των
ατόµων σε αυτή καθώς και το ποσοστό σκέδασης της ακτινοβολίας από αυτά.
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Σχήµα 5.2 (α) Το φαινόµενο της προτιµηταίας κατεύθυνσης στον περοβσκίτη
(C6H5C2H4NH3)2PbI4. Τα φάσµατα είναι µετατοπισµένα προς τα δεξιά και προς τα πάνω
για λόγους ευκρίνειας. (β), (γ) Χαρακτηριστικές περιοχές όπου φαίνεται καθαρά το
φαινόµενο της προτιµηταίας κατευθυνσης στον στρωµατικής δοµής περοβσκίτη. Οι κορυφές
που σηµειώνονται µε τα αστεράκια είναι µέλη οικογένειας αρµονικών ανακλάσεων (k00)
και είναι αυτές που επηρεάζονται κυρίως από το φαινόµενο.
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Από τις παραπάνω µετρήσεις είδαµε το πόσο σηµαντικός είναι ο τρόπος µε τον
οποίο φορτώνουµε ένα δείγµα στο δειγµατοφορέα. Η εξωτερική πίεση που ασκήσαµε
προκάλεσε αναδιάταξη των κρυσταλλιτών και τους έδωσε ένα “φυλλοειδές” σχήµα,
αρκετά διαφορετικό από το ιδανικό σφαιρικό. Έτσι χάθηκε η τυχαία διάταξη των
κρυσταλλικών προσανατολισµών, πράγµα επιθυµητό για ακριβείς µετρήσεις εντάσεων.

5.1.1 Ανάλυση LeBail

Για την ανάλυση των πειραµατικών αποτελεσµάτων χρησιµοποιήσαµε ένα φάσµα
στο οποίο η προτιµηταία κατέυθυνση ήταν η µικρότερη δυνατή. Τα αποτελέσµατα της
ανάλυσης φαίνονται παρακάτω. Στο Σχήµα 5.3 (α) δείχνεται η προσαρµογή των
δεδοµένων σύµφωνα µε την ανάλυση Le Bail για ένα δείγµα του περοβσκίτη
(C6H5C2H4NH3)2PbI4. Αρχικά, πραγµατοποιήσαµε κρυσταλλογραφική ανάλυση µε τα
λογισµικά προγράµµατα Crysfire και Chekcell, για τον προσδιορισµό των πιθανών τιµών
των σταθερών πλέγµατος και της οµάδας συµµετρίας.
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Σχήµα 5.3 (α)
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Σχήµα 5.3

(α) Ανάλυση Le Bail σε φάσµα δείγµατος του οργανο-ανόργανου

περοβσκίτη (C6H5C2H4NH3)2PbI4. (RP = 15.3%, χ2 = 4.05). (β) Ύπαρξη ξένης φάσης στους
22.9o 2θ.

Η ανάλυση έγινε, δίνοντας ως δεδοµένα τις θέσεις 2θ που παρατηρήσαµε τις
ισχυρότερες ανακλάσεις. Εν συνεχεία, πραγµατοποιήσαµε την ανάλυση Le Bail,
επιλέγοντας ως αρχικές παραµέτρους προς βελτιστοποίηση, την περισσότερο αποδεκτή
προτεινόµενη λύση που έδωσαν τα προγράµµατα αναγνώρισης ανακλάσεων (indexing).
Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν:
Oµάδα Συµµετρίας Χώρου (ΟΣΧ): C2/m
Mοναδιαία κυψελίδα: a = 32.808 Å, b = 8.165 Å, c = 8.202 Å, β = 93.221 ο
Το κρυσταλλικό σύστηµα είναι µονοκλινές µε τη γωνία β, µεταξύ a και c αξόνων,
µεγαλύτερη των 90 o. Όπως υποδηλώνει και η οµάδα συµµετρίας, το πλέγµα Bravais
είναι µονοκλινές εδροκεντρωµένο µε κατειληµένες µόνο τις δύο παράλληλες στον c
άξονα έδρες (C). Tο κρυσταλλικό σύστηµα έχει συµµετρία περιστροφής κατά 180 ο περί
τον b άξονα και κατοπτρική συµµετρία από το xz επίπεδο, όπως υποδηλώνουν οι δείκτες.
Η επιλογή της συγκεκριµένης οµάδας συµµετρίας έγινε µε κριτήριο τον µικρότερο
αριθµό πειραµατικών ανακλάσεων που δεν συµπίπτουν µε τις θεωρητικές ανακλάσεις
που προβλέπει η συµµετρία.
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Από την ανάλυση Le Bail πήραµε τις βελτιστοποιηµένες τιµές των παραπάνω
ποσοτήτων, δεχόµενοι την ακρίβεια του refinement (RP = 15.3%, χ2 = 4.05). Οι
βελτιστοποιηµένες τιµές είναι: a = 32.726(1) Å, b = 6.153(1) Å , c = 6.188(2) Å και β =
93.134(1) ο. Οι τιµές αυτές είναι σε σχετική συµφωνία µε προηγούµενες βιβλιογραφικές
τιµές [12] a = 32.508(5) Å, b = 6.131(1) Å, c = 6.185(1) Å, β = 93.80(1) ο. Για το
µονοκλινές σύστηµα, η σχέση που συνδέει το d-spacing µε τους δείκτες h, k, l και τις
κρυσταλλογραφικές σταθερές, είναι η εξής:

1
1
=
2
d hkl sin 2 β

 h 2 k 2 sin 2 β l 2 2hl cos β
 2 +
+ 2−
2
a
b
c
ac






(5.1)

Ο συνδιασµός των (5.1) και (3.9), δίνει όλες τις ανακλάσεις που αντιστοιχούν στα
κρυσταλλογραφικά επίπεδα {hkl}, για τα οποία ισχύει η συνθήκη h + k = 2n, όπου n = 1,
2, 3, …, την οποία επιβάλλει η οµάδα συµµετρίας χώρου.

(C6H5C2H4NH3)2PbI4
2θ (ο) hkl
5.404 3 1 -1

d-spacing (Å)
4.103

2θ (ο)
21.642

8 0 0

4.085

21.74

14.322

3 1 1

3.995

22.233
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6 0 1

3.979

22.323

2 0 -1

5.887

15.036

7 1 0

3.719

23.907

2 0 1

5.678

15.594

5 1 -1

3.693
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6 0 0
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5 1 1
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4.344
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hkl
2 0 0

d-spacing (Å)
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0 0 1
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1 1 0

Πίνακας 5.2 Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα περίθλασης ακτίνων-Χ από την ανάλυση
Le Bail του δείγµατος (C6H5C2H4NH3)2PbI4.
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Σχήµα 5.4 Χαρακτηριστικές ανακλάσεις του περοβσκίτη (C6H5C2H4NH3)2PbI4.

Στον Πίνακα 5.2 δίνουµε κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές ανακλάσεις, τις
θέσεις τους και τις αντίστοιχες ενδοστρωµατικές αποστάσεις, ενώ στο Σχήµα 5.4 την
αντιστοιχία τους στις κορυφές Βragg. Mεταξύ των άλλων, είδαµε τις χαρακτηριστικές
κορυφές (h00) µε h = 2, 4, 6, 8, 10, 12. Οι ανακλάσεις αυτές είναι χαρακτηριστικές των
διδιάστατων στρωµατοειδών δοµών. Η ύπαρξη υψηλής τάξης των (h00) ανακλάσεων στο
φάσµα περίθλασης, υποδηλώνει επίσης την καλή κρυσταλλικότητα του δείγµατος. Για το
συγκεκριµένο σύστηµα, το d-spacing της 200 ανάκλασης, αντιστοιχεί όπως είναι φανερό,
στο µισό της πλεγµατικής σταθεράς a.
Εκτός από την περοβσκιτική φάση, στις 22.9

ο

παρατηρήθηκε και µια άλλη

κορυφή, την οποία δεν περιλαµβάνει το refinement, όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.3 (β).
Aυτή η κορυφή αντιστοιχεί στην ύπαρξη µιας ξένης φάσης που ανέρχεται σε ποσοστό ~3
%. ∆εν µπορούµε να ισχυριστούµε πως η συγκεκριµένη κορυφή αντιστοιχεί σε ύπαρξη
PbI2 καθώς από µια µόνο κορυφή δεν είναι δυνατόν να γίνει ταυτοποίηση µιας άγνωστης
δοµής. Επιπλέον, η κορυφή στις 22.9

ο

δεν ανήκει στις ισχυρότερες κορυφές του PbI2.

Υποθέτουµε πως η ξένη φάση δηµιουργήθηκε είτε κατά τη σύνθεση του υλικού είτε κατά
την παρατεταµένη έκθεση του υλικού στην ατµόσφαιρα.
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Σχήµα 5.5 Η ύπαρξη ισχυρής ασυµµετρίας στο προφίλ των κορυφών σε χαµηλές
γωνίες (<15ο) είναι χαρακτηριστική στα φάσµατα περίθλασης. Οι ασυµµετρίες αυτές
οφείλονται κατά κύριο λόγο στην αξονική απόκλιση της δέσµης. (α) Για λόγους σύγκρισης,
οι παράµετροι ασυµµετρίας έχουν συµπεριληφθεί στην ανάλυση Le Bail, ενώ στο (β) όχι.

Παρατηρήσαµε επίσης την εµφάνιση ισχυρής ασυµµετρίας στην 200 ανάκλαση
του φάσµατος περίθλασης. Αυτή φαίνεται καθαρά στο Σχήµα 5.5. Η προέλευση της
ασυµµετρίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αξονική απόκλιση της δέσµης ακτίνων-Χ
[27] και είναι χαρακτηριστική στα περιθλασίµετρα ακτίνων-Χ για δείγµατα σκόνης. Η
ύπαρξη τέτοιων ασυµµετριών επηρεάζει αισθητά την ποιότητα του refinement και
ταυτόχρονα την µετέπειτα επίλυση της δοµής. Aρκετοί συγγραφείς [28] προτείνουν την
εξάλειψη, µε επιφύλαξη, ανακλάσεων σε πολύ χαµηλές γωνίες που περιέχουν σηµαντικές
2

obs
ασυµµετρίες. Ο κύριος λόγος είναι ότι ο παρατηρούµενος παράγοντας δόµησης Fhkl
,o

οποίος είναι ανάλογος της ολοκληρωµένης έντασης Bragg, εµπεριέχει πλεονάζουσα
πληροφορία εξαιτίας του ασύµµετρου και ανισότροπου απλώµατος εκατέρωθεν του
προφίλ της κορυφής (Σχήµα 5.5). Στην παρούσα εργασία, και για όλα τα υλικά που
αναλύσαµε, εξάγαµε τις πληροφορίες µας από όλο το φάσµα, συµπεριλαµβανοµένης και
της πρώτης ισχυρής ανάκλασης, κυρίως επειδή δεν επρόκειτο να επεκτείνουµε την
ανάλυσή µας στο τελικό στάδιο της επίλυσης της δοµής µε µεθόδους όπως αυτής του
τύπου Rietveld.
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Σχήµα 5.6 Σχηµατική αναπαράσταση της µοναδιαίας κυψελίδας του περοβσκίτη
(C6H5C2H4NH3)2PbI4. H επίλυση της δοµής έγινε βάσει των αποτελεσµάτων των
Calabrese et al [12]. (α) Μοναδιαία κυψελίδα (β) ∆ιαταραγµένη παράσταση δεσµών στο
επίπεδο bc.
Οι ανάγκες δεδοµένων για ακριβή επίλυση της κρυσταλλικής δοµής θα απαιτούσε
δεδοµένα από περιθλασίµετρο υψηλής διακριτικής ικανότητας, όπως είναι τα
περιθλασίµετρα ακτινοβολίας συγχρότρου. Η συνάρτηση περιγραφής του προφίλ που
χρησιµοποιήθηκε ήταν τύπου pseudo-Voigt, για λόγους που αναφέρθηκαν στη θεωρία
του Kεφαλαίου 3 [29], ενώ κατά το refinement περιλήφθησαν και παράµετροι
ασυµµετρίας και προτιµηταίας κατεύθυνσης.
Στο Σχήµα 5.6, φαίνεται µια σχηµατική αναπαράσταση της δοµής του
περοβσκίτη, βασισµένη σε αποτελέσµατα των Calabrese et al [12]. Στις κορυφές και στις
παράλληλες στον c άξονα έδρες της µοναδιαίας κυψελίδας βρίσκονται τα οκτάεδρα
[PbI6]4-, τα οποία συνδέοται στην κοινή κορυφή τους. Στα διάκενα των στρωµάτων
βρίσκονται τα οργανικά κατιόντα, τα οποία συνδέονται µε τα ανόργανα στρώµατα µέσω
υδρογονικού δεσµού των αµµωνιακών κεφαλών (µπλε σφαίρες, Σχήµα 5.6 (α)) και των
αλογόνων (κόκκινες σφαίρες, Σχήµα 5.6 (β)). Οι αρωµατικοί δακτύλιοι αλληλεπιδρούν
µε δεσµούς Van der Waals και συγκρατούν τη δοµή. Η συγκεκριµένη δοµή, δείχνει να
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είναι αρκετά διαταραγµένη†, κάτι το οποίο φαίνεται τόσο στους δεσµούς των γειτονικών
οκταέδρων όσο και στις θέσεις και στους προσανατολισµούς των οργανικών κατιόντων.

5.2 Το Στερεό διάλυµα (C4H9NH3)2Pb1-xEuxI4

Οι µετρήσεις περίθλασης ακτίνων-Χ στα δείγµατα των περοβσκιτών του στερεού
διαλύµατος

(C4H9NH3)2Pb1-xEuxI4

δεν

πραγµατοποιήθηκαν

µε

τον

επίπεδο

δειγµατοφορέα εξαιτίας του υψηλού βαθµού οξείδωσης του ιόντος του ευρωπίου.
Χρησιµοποιήθηκαν κυλινδρικοί γυάλινοι σωλήνες (capillaries) διαµέτρου 0.5 mm, οι
οποίοι είχαν κλειστεί αεροστεγώς στο glovebox. Αν και ο περοβσκίτης (C4H9NH3)2PbI4
δεν παρουσίασε τόσο µεγάλη τάση αποσύνθεσης όσο οι υπόλοιποι, για λόγους σύγκρισης
διατηρήθηκαν οι ίδιες συνθήκες µέτρησης. Στο Σχήµα 5.7, δίνονται τα καλύτερα
φάσµατα περίθλασης ακτίνων-Χ των τεσσάρων δειγµάτων που µελετήσαµε.
∆ύο είναι οι κύριοι λόγοι που προκαλούν δυσκολίες στο πείραµα. Ο πρώτος
αφορά στο όσο το δυνατόν καλύτερο γέµισµα των capillaries µε σκόνη, ώστε το σήµα
ανακλάσεων να είναι αρκετά ισχυρό και ο δεύτερος, αφορά στη σωστή τοποθέτηση του
δειγµατοφορέα στον οπτικό δρόµο της ακτινοβολίας. Σε ένα µη συµπαγώς φορτωµένο
δείγµα, οι σκεδάσεις του γυαλιού δίνουν µια ευρεία κορυφή στην περιοχή 20 - 30

ο

και

ένα απότοµο σκαλοπάτι στις 45 ο, ενώ η µη ιδανική τοποθέτηση του capillary στον
οπτικό δρόµο της ακτινοβολίας προκαλεί διακυµάνσεις στο υπόβαθρο.
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π.χ. λόγω περίπλοκης κρυσταλλικής διάταξης ελαφριών ατόµων σε περιβάλλον βαριών στοιχείων

59

Κεφάλαιο 5 Μετρήσεις Περίθλασης Ακτίνων -Χ
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ακτίνων-Χ

40
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διαλύµατος

(C4H9NH3)2Pb1-xEuxI4, µε x = 0 (α), 0.2 (β), 0.6 (γ), 1 (δ). H χρήση του capillary ως
δειγµατοφορέα είναι εµφανής σχεδόν σε όλα τα φάσµατα.

Όπως και στην περίπτωση του περοβσκίτη (C6H5C2H4NH3)2PbI4, τα φάσµατα
είχαν την ίδια σχεδόν µορφή. Μια πρώτη ισχυρή ανάκλαση εµφανίζεται στις 5ο περίπου,
µε σηµαντικό ποσοστό ασυµµετρίας για τους λόγους που αναφέρουµε νωρίτερα, η οποία
ακολουθείται από µια σειρά άλλων ανακλάσεων, µικρότερης έντασης και σηµαντικής
επικάλυψης. Η παρουσία αρµονικών ανακλάσεων Βragg (00l), είναι και εδώ εµφανής
και υποδηλώνει τον διδιάστατο στρωµατoειδή χαρακτήρα της δοµής. H διαφορετική
ιοντική ακτίνα των δύο µεταλλικών ιόντων, 1.19 Å και 1.09 Å για το Pb2+ και το Εu2+
[30] αντίστοιχα, καθώς και το διαφορετικό ποσοστό σύστασής τους προκαλεί ελαφριές
µετατοπίσεις στις θέσεις και σχετικά µικρές διαφοροποιήσεις των αντίστοιχων
ανακλάσεων Bragg.

5.2.1 Aνάλυση Le Bail

Πραγµατοποιήθηκε ανάλυση Le Bail, για τον προσδιορισµό των βέλτιστων
σταθερών πλέγµατος, της οµάδας συµµετρίας χώρου και την ύπαρξη ή όχι άλλων
φάσεων. Η µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων έδωσε τα ακόλουθα βελτιστοποιηµένα
φάσµατα.
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Σχήµα 5.8 Ανάλυση Le Bail στα φάσµατα του οργανο-ανόργανου

στερεού

διαλύµατος (C4H9NH3)2Pb1-xEuxI4, για (α) x = 0, (β) x = 0.2, (γ) x = 0.6 και (δ) x = 1.
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(C4H9NH3)2Pb1-xEuxI4
x

a (Å)

b (Å)

c (Å)

Space group

0

8.874(1)

8.689(1)

27.567(3)

Pbca

0.2

8.892(1)

8.709(1)

27.673(3)

Pbca

0.6

8.881(1)

8.713(1)

27.719(3)

Pbca

1

8.914(2)

8.761(2)

27.783(6)

Pbca

Πίνακας 5.3 Σύνοψη των αποτελεσµάτων της ανάλυσης Le Bail στο στερεό διάλυµα
(C4H9NH3)2Pb1-xEuxI4.
Oι µικρές διαφορές στους όγκους της µοναδιαίας κυψελίδας µπορεί να οφείλονται
στις διαφορετικές ιοντικές ακτίνες των µετάλλων και στο διαφορετικό ποσοστό σύστασής
των, κάτι το οποίο µπορεί να οδηγεί στη δηµιουργία κενών θέσεων στο πλέγµα ή στη
δηµιουργία µερικής αταξίας στις θέσεις τόσο των οκταέδρων όσο και των οργανικών
κατιόντων.
Η επίλυση πραγµατοποιήθηκε στο ορθοροµβικό πλέγµα µε οµάδα συµµετρίας την
Pbca. Το ορθοροµβικό Pbca πλέγµα, είναι ένα εδροκεντρωµένο πλέγµα µε κατειλληµένα
τα µέσα όλων των εδρών της µοναδιαίας κυψελίδας. H βιβλιογραφία για τους
περοβσκίτες (C4H9NH3)2PbI4 και (C4H9NH3)2ΕuI4 δίνει τις ορθοροµβικές λύσεις a =
8.863(2) Å, b = 8.682(1) Å, c = 27.570(2) Å και a = 8.913(3) Å, b = 8.759(3) Å και c =
27.793(6) Å, αντίστοιχα [25].
(C4H9NH3)2PbI4
2θ (ο)

hkl

d-spacing (Å)

2θ (ο)

hkl

d-spacing (Å)

002

13.784

6.407

117

3.325

26.785

004

6.892

12.834

220

3.104

28.733

111

6.057

14.612

222

3.028

29.469

113

5.144

17.222

0010

2.757

32.451

006

4.595

19.303

119

2.744

32.685

200

4.437

19.993

226

2.572

34.850

020

4.345

20.424

228

2.306

39.054

008

3.446

25.833

00 12

2.297

39.182

Πίνακας 5.4 Χαρακτηριστικές ανακλάσεις Βragg του περοβσκίτη (C4H9NH3)2PbI4
όπως υπολογίστηκαν από την ανάλυση Le Bail.
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Σχήµα 5.9 Αντιστοίχιση χαρακτηριστικών ανακλάσεων Βragg του περοβσκίτη
(C4H9NH3)2PbI4. Οι ανακλάσεις αυτές είναι ίδιες και για τα υπόλοιπα µέλη της σειράς.

Για το ορθοροµβικό σύστηµα, η σχέση που συνδέει το d-spacing µε τους δείκτες
h, k, l, και τις κρυσταλλογραφικές σταθερές, είναι η εξής:
2
2
2
1
1  h   k   l  
=
  +   +    .
d hkl
2  a   b   c  

(5.2)

Ο συνδιασµός των (5.2) και (3.9), δίνει όλες τις ανακλάσεις που αντιστοιχούν στα
κρυσταλλογραφικά επίπεδα [hkl]. Ενώ όλες οι ανακλάσεις ταυτοποιούνται στις
ορθοροµβικές σταθερές πλέγµατος που δόθηκαν, για λόγους σαφήνειας, µόνο οι δείκτες
Μiller των ισχυροτέρων ανακλάσεων φαίνονται στο Σχήµα 5.9. Οι δείκτες Miller είναι
ουσιαστικά οι ίδιοι και για τα άλλα τρία υλικά, αν και περισσότερες ανακλάσεις είναι
διαχωρίσιµες για το x = 0 σύστηµα, εξαιτίας του καλύτερου λόγου σήµατος προς θόρυβο
για αυτό το φάσµα. Ειδικότερα, τα φάσµατα των δειγµάτων που περιείχαν ευρώπιο
παρουσίασαν ιδιαίτερη δυσκολία στη µέτρησή τους.
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, όλα τα δείγµατα τοποθετήθηκαν σε capillaries
διαµέτρου 0.5 mm αεροστεγώς κλεισµένα ώστε να προφυλλάξουµε τα υλικά από την
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έκθεση στην ατµόσφαιρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, από τη µια, την επιβολή
κυλινδρικής γεωµετρίας στην επιφάνεια ανάκλασης του εκάστοτε δείγµατος και από την
άλλη, την ύπαρξη πολύ µικρής ποσότητας δείγµατος. Η κυλινδρική γεωµετρία που
εισήγαγε ο δειγµατοφορέας σε συνδιασµό µε το γεγονός ότι η ενεργός επιφάνεια
σκέδασης ήταν µικρότερη από αυτή της δέσµης, δικαιολογούν τη διασπορά του σήµατος
ανάκλασης. Στα παραπάνω οφείλεται το γεγονός να έχουµε αρκετά µικρή ένταση σε όλες
τις ανακλάσεις, ένα υπόβαθρο αρκετά ανοµοιογενές µε άσχηµα στατιστικά και σηµαντικό
ποσοστό ασυµµετρίας στις ανακλάσεις. Έτσι, πολλές ανακλάσεις µικρής έντασης
χάνονταν στο υπόβαθρο ενώ οι ισχυρές ασυµµετρίες επηρέαζαν αρνητικά το προφίλ των
ανακλάσεων. Υποψίες για ύπαρξη άλλων φάσεων στα υλικά θα µπορούσαν να έχουν
υπόσταση, αν αυτές δεν ήταν κρυµµένες στο υπόβαθρο και µπορούσαν να διακριθούν.
Επιπλέον, τον καιρό που πραγµατοποιήθηκαν οι συγκεκριµένες µετρήσεις το
περιθλασίµετρο δεν ήταν εφοδιασµένο µε µονοχρωµάτορα οπότε, αναγκαστικά θα πρέπει
να υπάρχει και κάποια συνεισφορά από ακτινοβολία Kβ στα φάσµατα περίθλασης,
ειδικότερα στις µικρές γωνίες. Η στατιστική των δεδοµένων θα µπορούσε να ήταν
καλύτερη αν µειώναµε το βήµα της µέτρησης, όµως η παρατεταµένη έκθεση στην
ακτινοβολία ήταν επιβλαβής για το δισθενές ευρώπιο καθώς του προκαλούσε τη
δηµιουργία χρωµατικών κέντρων και του άλλαζε την ηλεκτρονική και δοµική
συµπεριφορά. Το γεγονός αυτό επαληθέυτηκε µε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις, οι
οποίες έδιναν διαφορετικό φάσµα περίθλασης κάθε φορά.
Η επίδραση των παραπάνω παραγόντων ήταν εµφανής κατά την ανάλυση Le Bail
του κάθε φάσµατος. Τα κριτήρια αξιοπιστίας για όλα τα φάσµατα ήταν ιδιαίτερα
επισφαλή όσον αφορά στη βελτιστοποίηση των σταθερών πλέγµατων. Χαρακτηριστικό
είναι το ότι για όλα τα φάσµατα, ακόµα και για το περοβσκίτη µε σύσταση x = 0, το
κριτήριο χ2 ήταν µικρότερο της µονάδας. Συγκρίνοντας όµως τις τιµές των παραµέτρων
πλέγµατος για τα x =0 και x = 1 υλικά µε τις ήδη υπάρχουσες στη βιβλιογραφία, η
σχετικά µικρή τους διαφορά µας επέτρεψε να δεχτούµε και τις τιµές των υπόλοιπων δύο,
µε αρκετά όµως περιθώρια βελτίωσης. Αυτή θα µπορούσε να επιτευχθεί αν
χρησιµοποιούσαµε όργανο κατάλληλα βαθµονοµηµένο για µετρήσεις µε capillaries.
Οι πολύ παρόµοιες σταθερές πλέγµατος, µαζί µε τους σχεδόν ίδιους λόγους
έντασης των ανακλάσεων στα φάσµατα περίθλασης, παρέχουν σηµαντικές αποδείξεις ότι
το στερεό διάλυµα (C4H9NH3)2Pb1-xEuxI4 υιοθετεί µια στρωµατική περοβσκιτική δοµή,
ανάλογη µε αυτή που παρατηρήθηκε για το περοβσκίτη του δισθενούς µολύβδου
(C6H5C2H4NH3)2PbI4. Όλες αυτές οι δοµές αποτελούνται από στρώµατα γειτονικών κατά
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την κορυφή (µέσα στο επίπεδο ab) οκταέδρων [ΜΙ6]4-, όπου Μ = ποσοστό µολύβδου ή
ευρωπίου, που διαχωρίζονται από στρώµατα βουτυλαµµωνιακών κατιόντων. Στο Σχήµα
5.10 δίνεται η περοβσκιτική δοµή του (C4H9NH3)2PbI4 βάσει των µετρήσεων του Μitzi
[31] σε µονοκρυστάλλους του ίδιου περοβσκίτη, όπου ο διδιάστατος στρωµατoειδής
χαρακτήρας φαίνεται ξεκάθαρα. Το κάθε οκτάεδρο της µοναδιαίας κυψελίδας συνδέεται
µε τέσσερεις πρώτους γείτονες. Αυτό είναι απόδειξη του διδιάστατου χαρακτήρα της
δοµής, όπως αναπτύχθηκε και στο θεωρητικό µέρος της εργασίας. Κάθε δεσµός µετάλλου
αλογόνου υπολογίζεται από την επίλυση της δοµής να είναι περί τα 3 Å, ενώ αυτοί του
οργανικού τµήµατος (C-C, C-H, C-N) περί το 1 Å.

C

IPb2+
NH3+
c

a

b

(α)
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(β)

Σχήµα 5.10 (α) Σχηµατική αναπαράσταση της περοβσκιτικής στρωµατικής δοµής
(C4H9NH3)2MI4, όπου Μ = Pb, Eu για δύο διαφορετικούς προσανατολισµούς. (β) Τα
οκτάεδρα υϊοθετούν µια περιστροφική διάταξη στο χώρο. (H επίλυση της δοµής έγινε βάσει
των αποτελεσµάτων των Mitzi et al [25].)

Επιπλέον, όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.10 (β), τα οκτάεδρα αποκτούν µια
περιστροφική διάταξη στο χώρο. Η περιστροφή των οκταέδρων είναι αποτέλεσµα του
υδρογονικού δεσµού των αµµωνιακών άκρων των οργανικών αλυσίδων µε τα αλογόνα
και των κρυσταλλικών διαταραχών που προκαλούν οι θερµικές διεγέρσεις του
πλέγµατος. Ο τελικός προσανατολισµός των ανιόντων και των κατιόντων είναι τέτοιος
ώστε να ισχύει ηλεκτροστατική ουδετερότητα.
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ΚEΦΑΛΑΙΟ 6

Οπτικές Μετρήσεις και Αποτελέσµατα

6.1 Εισαγωγή

Πραγµατοποιήσαµε µετρήσεις οπτικής απορρόφησης και φωτοφωταύγειας για να
µελετήσουµε

τις

οπτικές

ιδιότητες

των

διδιάστατων

περοβσκιτικών

ενώσεων

(RNH3)2Pb1-xEuxI4, όπου R = C4H9 και C6H5C2H4. Μελετήθηκαν ξεχωριστά οι
περοβσκιτικές ενώσεις µε βάση το µόλυβδο και το ευρώπιο αντίστοιχα, εξαιτίας του
διαφορετικού µηχανισµού οπτικής αποδιέγερσης που παρουσιάζουν. Επιπλέον,
πραγµατοποιήθηκε αντίστοιχη µελέτη και για τα δύο στερεά διαλύµατα (RNH3)2Pb1-xEuxI4, όπου x = 0.2 και 0.6, τα οποία αναµένονται να συνδιάζουν τους δύο µηχανισµούς
και

να

αποτελέσουν

µια

εναλλακτική

πρόταση

στο

σχεδιασµό

εύχρηστων

οπτοηλεκτρονικών διατάξεων στα βασικά χρώµατα.

6.2 Περοβσκίτες µε Βάση το Μόλυβδο

Ένα κύριο χαρακτηριστικό των οργανο-ανόργανων περοβσκιτών (RNH3)2PbI4
είναι ότι σχηµατίζουν φυσικές δοµές κβαντικών πηγαδιών, όπου µεγάλου ενεργειακού
χάσµατος οργανικά στρώµατα εναλλάσσονται µε µικρότερου χάσµατος ανόργανα
στρώµατα† [11].

†

Oι απορροφήσεις των C12H25NH2 και C7H7NH3I βρίσκονται ~5.5 και ~5 eV [11] αντίστοιχα.
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Η παρατηρηθείσα ισχυρή φωτοφωταύγεια είναι αποτέλεσµα της οπτικής
επανασύνδεσης σχετικά ευκίνητων εξιτονίων, τα οποία είναι περιορισµένα στα
διδιάστατα ανόργανα στρώµατα. Στο Σχήµα 6.1 δίνεται το φάσµα απορρόφησης και
φωτοφωταύγειας ενός δείγµατος (C6H5C2H4NH3)2PbI4 σε µορφή pellet, σε θερµοκρασία
δωµατίου, εκτεθειµένο στην ατµόσφαιρα. Το φάσµα απορρόφησης (όπως και όλα τα
υπόλοιπα) προήλθε από µετατροπή του φάσµατος διέλευσης, όπως αναφέρουµε στο
Κεφάλαιο 3.
Η ισχυρή εξιτονική απορρόφηση παρατηρήθηκε στα 2.40 eV, ενώ εκποµπή στα
2.37 eV. Τα αντίστοιχα FWHM ήταν 71 meV και 63 meV αντίστοιχα. Η απορρόφηση
των 325 nm (3.8 eV) γίνεται στο συνεχές, όπου η πλεονάζουσα ενέργεια κατανέµεται στο
πλέγµα και σε άλλες ηλεκτρονιακές διεργασίες.

Οι

µεταβάσεις

από

τη

ζώνη

αγωγιµότητας στη εξιτονική κατάσταση δεν γίνονται στο ορατό όπως επίσης δεν
παρατηρήθηκαν και µεταβάσεις από ζώνη σε ζώνη. H ενεργειακή διαφορά των δύο
κορυφών αντιστοιχεί σε µετατόπιση Stokes 0.03 eV, η οποία σύµφωνα µε την αρχή της
αβεβαιότητας, αντιστοιχεί σε ένα αρκετά µικρό χρόνο ζωής του εξιτονίου της τάξης των
8.2 femtosec. Στο Σχήµα 6.2 και µε πράσινο χρώµα δίνεται µια σχηµατική αναπαράσταση
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Σχήµα 6.1 Φάσµατα απορρόφησης (ΟΑ) και φωτοφωταύγειας (PL) του περοβσκίτη
(C6H5C2H4NH3)2PbI4 σε δείγµα pellet και θερµοκρασία δωµατίου. (λexc= 325 nm, P ≈ 35
mW). To φάσµα ΟΑ µετρήθηκε για δείγµα σε KBr pellet.
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Organic
layer
Inorganic
layer
ΕC

ΕB
Eg

EV

Eexc

∆Ε
hv

EC = Conduction band energy
EV = Valence band energy
Eg = Inorganic layer energy gap
EB = Ecxiton binding energy
Eexc = Exciton energy level
∆Ε = Exciton energy change
hv = Energy of emmited light

Σχήµα 6.2 Σχηµατική αναπαράσταση υπό κλίµακα των δύο διαδικασιών στο
κβαντικό πηγάδι. Μεγάλου ενεργειακού χάσµατος οργανικά στρώµατα εναλλάσσονται µε
µικρότερου ενεργειακού χάσµατος περοβσκιτικά στρώµατα.

Το φάσµα οπτικής απορρόφησης του Σχήµατος 6.1 δίνει µια πρώτη ένδειξη ότι το
ενεργειακό χάσµα του υλικού είναι περίπου 2.6 eV. Ασφαλώς απαιτούνται µετήσεις σε
πολύ χαµηλές θερµοκρασίες (π.χ. γύρω στα 2 Κ), όπου οι θερµικές διεγέρσεις είναι
υποβαθµισµένες, για τον ακριβή προσδιορισµό του.
Οι µετρήσεις oπτικής απορρόφησης του περοβσκίτη (C4H9NH3)2PbI4 έδειξαν πως
το συγκεκριµένο υλικό δεν είναι τόσο σταθερό στην ατµόσφαιρα. Μετρώντας σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους και συνθήκες, παρατηρήσαµε µια συνεχόµενη
µετατόπιση της εξιτονικής απορρόφησης προς το µπλε. Αυτό σηµαίνει πως κατά την
παρατεταµένη έκθεση στην ατµόσφαιρα πραγµατοποιούνται αντιδράσεις, οι οποίες
αλλάζουν τη δοµική και ηλεκτρονική συµπεριφορά των υλικών. Αντίστοιχη συµπεριφορά
παρατηρήθηκε και κατά τις επαναλαµβανόµενες εκθέσεις µιας περιοχής του δείγµατος
στην UV ακτινοβολία. Εκτός λοιπόν από την ατµόσφαιρα, σηµαντικό ρόλο στη µεταβολή
των οπτικών ιδιοτήτων παίζουν και οι φωτοχηµικές αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα
µετά από παρατεταµένη έκθεση στην UV ακτινοβολία. Παρόµοια συµπεριφορά έχει
παρατηρηθεί [32] και σε άλλους συναφείς στρωµατικούς περοβσκίτες.
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Σχήµα 6.4 Φάσµατα απορρόφησης ενός δείγµατος περοβσκίτη (C4H9NH3)2PbI4
υπό διάφορες συνθήκες (δείγµα αεροστεγώς κλεισµένο (1), εκτεθειµένο στην ατµόσφαιρα
για λίγα λεπτά (2), για τέσσερις ώρες (3) και για µια µέρα (4) και σε θερµοκρασία
δωµατίου. Παρατηρείται µετατόπιση στο µπλε µε τη συνεχόµενη έκθεση στον αέρα. Οι
µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε χρήση ΚΒr pellet.

Για το σκοπό αυτό, όλες οι ακόλουθες µετρήσεις

φωτοφωταύγειας

πραγµατοποιήθηκαν σε δείγµατα αεροστεγώς κλεισµένα σε κελιά µε οπτικά παράθυρα. Η
εξιτονική απορρόφηση για το αεροστεγώς κλεισµένο δείγµα του περοβσκίτη,
εµφανίστηκε στα 2.438 eV. H συνεχής έκθεση του δείγµατος στον αέρα για 24 ώρες,
µετατόπισε την κορυφή µετά από έκθεση στον αέρα για λίγα λεπτά και 4 ώρες
αντίστοιχα, στην τιµή των 2.603 eV, µε ενδιάµεσες τιµές τα 2.446 eV και 2.511 eV.
Παράλληλα µε τη µετατόπιση αυτή, παρατηρήθηκε και µια αύξηση της τιµής του
FWHM. Aυτό έχει ως συνέπεια την µείωση του εξιτονικού χαρακτήρα της κατάστασης
και την αλλαγή της ηλεκτρονικής συµπεριφοράς του υλικού. Παράλληλα µε την
εξιτονική κορυφή απορρόφησης παρατηρήθηκε και ένα οροπέδιο (plateau) στην περιοχή
3.25 - 3.75 eV, ενέργειες που αντιστοιχούν µέσα στο πηγάδι. Οι περιοχές αυτές είναι
χαρακτηριστικές για στρωµατοειδείς περοβσκίτες [33 - 35].
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Σχήµα 6.5 Φάσµα φωτοφωταύγειας ενός δείγµατος pellet του περοβσκίτη
(C4H9NH3)2PbI4 σε θερµοκρασία δωµατίου. Η κύρια κορυφή εξιτονικής επανασύνδεσης
βρίσκεται στα 2.39 eV. Ένας ώµος παρατηρείται στην περιοχή 2.2 eV εως 2.3 eV. (λexc =
325 nm, P = 35 mW)

Στο Σχήµα 6.5 δείχνεται το φάσµα φωτοφωταύγειας του στρωµατοειδή
περοβσκίτη (C4H9NH3)2PbI4 σε αεροστεγώς προστατευµένο δείγµα. Η χαρακτηριστική
εξιτονική εκποµπή παρατηρήθηκε στα 2.39 eV. Ο ώµος που παρατηρήθηκε στην
ενεργειακή περιοχή 2.2 – 2.3 eV πιστεύουµε ότι αντιστοιχεί σε δέσµιες καταστάσεις
βαθιά µέσα στο χάσµα (deep trap excitation), εξαιτίας κάποιας κρυσταλλικής ατέλειας,
οι οποίες γίνονται περισσότερο ισχυρές σε χαµηλότερες θερµoκρασίες. Ίδια συµπεριφορά
σε φάσµα PL έχει παρατηρηθεί και για µονοκρυστάλλους του ίδιου υλικού σε
θερµοκρασία δωµατίου [31]. Οι τιµές των FWHM για την κύρια αποδιέγερση και τον
ώµο, είναι 55 meV και 175 meV, αντίστοιχα. Το στενό εύρος της κατανοµής των φορέων
γύρω από την ενεργειακή περιοχή της επανασύνδεσης του ελεύθερου εξιτονίου αποτελεί
τον κύριο µηχανισµό οπτικής αποδιέγερσης.
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2.45

E (eV)
Σχήµα

6.6

Ενεργειακή

διαφορά

των

δύο

εξιτονίων

των

περοβσκιτών

(C6H5C2H4NH3)2PbI4 και (C4H9NH3)2PbI4 σε µέτρηση PL σε θερµοκρασία δωµατίου.

Συγκρίνοντας τις ενεργειακές θέσεις των δύο εξιτονίων των περοβσκιτών
(C6H5C2H4NH3)2PbI4

και

(C4H9NH3)2PbI4

που

πήραµε

από

τα

φάσµατα

φωτοφωταύγειας, παρατηρούµε µια µετατόπιση προς το ερυθρό της εξιτονικής κορυφής
του περοβσκίτη µε το φαινυλαιθυλαµµωνιακό κατιόν. Οι Ιshihara et al [11] έδειξαν ότι
για την κατηγορία (CnH2n+1NH3)2PbI4, (n = 1, 2, …, 12), όπου οι διαστάσεις των
κβαντικών πηγαδιών είναι σχεδόν οι ίδιες,

η αύξηση του µήκους της οργανικής

αλυσίδας, αφήνει σχεδόν ανεπηρέαστη τη ενεργειακή θέση της εξιτονικής εκποµπής,
υποδηλώνοντας πως ακόµα και για την µικρότερη αλυσίδα (n = 4), τα κβαντικά πηγάδια
είναι ουσιαστικά αποµονωµένα. Στην περίπτωση του φαινυλαιθυλαµµωνιακού κατιόντος
όµως, η διαφορετική κρυσταλλική δοµή του υλικού επηρεάζει αισθητά τη θέση του
εξιτονίου. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των Calabrese et al [12] και Papavassilliou et al
[36], η συγκεκριµένη περοβσκιτική δοµή, όπως και η αντίστοιχη µε κασσίτερο στη θέση
του µολύβδου, παρουσιάζει συστηµατική παραµόρφωση των περοβσκιτικών οκταέδρων
και των οργανικών κατιόντων µε αποτέλεσµα την ύπαρξη δοµικών αλλαγών (εµφάνιση
υπερδοµών) που επηρεάζουν αισθητά την ηλεκτρονική συµπεριφορά του υλικού.
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Για την περεταίρω µελέτη του ισχυρού εξιτονικού σήµατος που παρατηρήσαµε σε
θερµοκρασία

δωµατίου,

πραγµατοποιήσαµε

µετρήσεις

PL

µέχρι

τις

χαµηλές

θερµοκρασίες (67 Κ) για τον περοβσκίτη (C4H9NH3)2PbI4. Να σηµειώσουµε εδώ πως οι
συγκεκριµένες µετρήσεις PL καθώς και όλες οι υπόλοιπες που πραγµατοποιήσαµε για
συστηµατική µελέτη σε χαµηλές θερµοκρασίες ήταν πολύ δύσκολες, εξαιτίας της
ιδιαίτερης ευαισθησίας των δειγµάτων στην ένταση του λέιζερ. Επειδή η ισχυρή ένταση
του λέιζερ κατέστρεφε τοπικά το δείγµα και εκφύλιζε το εκπεµπόµενο σήµα, οι µετρήσεις
πραγµατοποιήθηκαν µε την ελάχιστη δυνατή ισχύ. Χρησιµοποιήσαµε φίλτρα Melles
Griot επιτρέποντας µόνο το 1 % της έντασης του λέιζερ να προσπίπτει στο δείγµα. Η
θερµοκρασιακή εξάρτηση του κάθε σήµατος δίνεται µε διαφορετικό χρώµα. Επειδή
διατηρήσαµε την ένταση του λέιζερ στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα, η διακριτική

PL (a.u)

ικανότητα του κάθε φάσµατος ήταν αρκετά χαµηλή.
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Σχήµα 6.7 Θερµοκρασιακή εξάρτηση στο φάσµα φωτοφωταύγειας PL του
περοβσκίτη (C4H9NH3)2PbI4 σε αεροστεγώς κλεισµένο δείγµα pellet (λexc = 325 nm, P ≈ 1
mW). ∆ιακρίνονται τρεις περιοχές φωταύγειας στα 2.24, 2.39 και 2.53 eV (για Τ = 67 Κ),
αντίστοιχα.

74

Κεφάλαιο 6 Οπτικές Μετρήσεις και Αποτελέσµατα
Στους 295 Κ, υπάρχει µια ευρεία περιοχή φωτάυγειας στα 2.38 eV, η οποία
αντιστοιχεί στην ίδια µετάβαση που παρατηρήσαµε όταν χρησιµοποιήσαµε όλη την ισχύ
του λέιζερ. Η µετάβαση αυτή (µαύρη καµπύλη) είναι χαρακτηριστική στην περιοχή του
ορατού και εύκολα παρατηρούµενη µε το γυµνό µάτι ακόµα και σε θερµοκρασία
δωµατίου. Η κορυφή διατηρείται σταθερή µέχρι τους 270 Κ. Στους 260 Κ, η αντίστοιχη
κορυφή είναι µετατοπισµένη προς το ερυθρό κατά 0.02 eV περίπου, ενώ σε χαµηλότερες
θερµοκρασίες και µέχρι τους 67 Κ, η κεντρική κορυφή εκποµπής µετατοπίζεται προς το
µπλε, µέχρι τα 2.39 eV. Η µετατόπιση αυτή µπορούµε να ισχυριστούµε πως ακολουθεί
την εµπειρική σχέση του Varshni: Eg(T) = Eg(0) - αΤ2 / (Τ+β), όπου Τ είναι η απόλυτη
θερµοκρασία, Εg(0) είναι το ενεργειακό χάσµα για Τ = 0 Κ και α, β σταθερές. Η
συγκεκριµένη κορυφή αντιστοιχεί στην οπτική επανασύνδεση ενός ελεύθερου εξιτονίου,
η οποία είναι και η κυρίαρχη µορφή επανασύνδεσης για όλες τις θερµοκρασίες.
Στους 240 Κ, αρχίζει και εµφανίζεται µια ευρεία κορυφή στα 2.25 eV περίπου, η
οποία γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή µέχρι τους 67 Κ. Όπως και πριν, παρατηρήθηκε µια
µετατόπιση της συγκεκριµένης κορυφής προς το µπλε, από τους 200 Κ µέχρι τους 67 Κ.
Επειδή το σχήµα και η ένταση της συγκεκριµένης ενεργειακής περιοχής εξαρτάται από το
δείγµα, µπορεί να αποδοθεί στην εκποµπή ενός δέσµιου εξιτονίου παγιδευµένο σε κάποια
κατάσταση βαθιά µέσα στο χάσµα (deep level bound exciton). Το δέσµιο εξιτόνιο
δικαιολογεί το δεσµικό χαρακτήρα του από το γεγονός ότι στις υψηλές θερµοκρασίες,
έχει ιονιστεί πλήρως από τις σκεδάσεις του µε τα οπτικά φωνόνια του κρυστάλλου. Μια
αντίστοιχη κορυφή παρατηρήθηκε και στους 200 Κ, στην περιοχή των 2.54 eV. Η
κορυφή µετατοπίζεται ελαφριά προς το µπλε, µέχρι τους 67 Κ, αυξάνοντας παράλληλα
την έντασή της. Αποδίδεται και αυτή, στην ύπαρξη κάποιων εντοπισµένων (localized)
καταστάσεων που δρουν ως κέντρα επανασύνδεσης φορέων.
Παρατηρήσαµε επίσης µια διαφορά στις κατανοµές των φορέων που
επανασυνδέονται µέσω των βαθιών και ρηχών κέντρων. Ενώ στους 200 Κ, οι
περισσότεροι φορείς κατανέµονται στα βαθιά κέντρα, κάτω από τους 150 Κ ο
µηχανισµός αντιστρέφεται, µε περισσότερους φορείς να κατανέµονται στα ρηχά κέντρα
και να αποτελούν ισχυρότερα κέντρα επανασύνδεσης, όπως δείχνουν και οι εντάσεις των
αντίστοιχων κορυφών.
Για τον προσδιορισµό της ενέργειας δέσµευσης του ελεύθερου εξιτονίου,
κατασκευάσαµε το ακόλουθο διάγραµµα της ολοκληρωµένης έντασης φωταύγειας ως
προς την αντίστροφη θερµοκρασία, 1000/Τ.
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Σχήµα 6.8 Αrrhenius γράφηµα της ολοκληρωµένης έντασης φωτοφωταύγειας στον
περοβσκίτη (C4H9NH3)2PbI4. Η ενέργεια δέσµευσης του εξιτονίου υπολογίστηκε από την
κλίση της ευθείας στις υψηλές θερµοκρασίες. (λexc = 325 nm, P ≈ 1 mW)

Καθώς η θερµοκρασία αυξάνεται, η ένταση της φωταύγειας µειώνεται
ακολουθώντας τον εκθετικό νόµο exp(-Ea/KT), όπου Ea, η ενέργεια ενεργοποίησης
(activation energy) του εξιτονίου, µε Εa ≈ 177(20) meV. H επίτευξη αξιόπιστων
µέτρησεων είναι δύσκολη επειδή η αποσύνθεση του δείγµατος εξαιτίας της ακτινοβολίας
δεν είναι αµελητέα. Υπάρχει, δηλαδή, µεγάλη εξάρτηση από το ίδιο το δείγµα. Αυτό έχει
ως αποτέλεσµα την µεγάλη απόκλιση στην τιµή του Εa από τις ήδη αναφερόµενες στην
βιβλιογραφία τιµές, οι οποίες δίνουν Εa ≈ 320(50) meV [11]. Η µεγάλη τιµή της
ενέργειας ενεργοποίησης θεωρούµε ότι αντιστοιχεί στην ενέργεια δέσµευσης του
ελεύθερου εξιτονίου, ΕB. Η συγκεκριµένη αντιστοιχία επαληθεύεται στη βιβλιογραφία
[37, 38] µε ταυτόχρονες µετρήσεις φωταύγειας και οπτικής απορρόφησης σε
θερµοκρασίες υγρού Ηλίου, σε µονοκρυσταλλλικά δείγµατα. Οι τελευταίες δείχνουν µια
απότοµη απορρόφηση βηµατικού χαρακτήρα ~350 meV µακριά από την εξιτονική
απορρόφηση, η οποία αντιστοιχεί στο ενεργειακό χάσµα του ανόργανου στρώµατος. Οι
αντίστοιχες τιµές για την ενέργεια δέσµευσης του ελεύθερου εξιτονίου για τον
περοβσκίτη (C6H5C2H4NH3)2PbI4 σε µονοκρυσταλλικά δείγµατα είναι ΕB = 220(30)
meV [37].
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6.3 Συζήτηση για τις Εξιτονικές Καταστάσεις

Επειδή τα αµµωνιούχα οργανικά τµήµατα είναι οπτικά διαφανή στο ορατό, οι
οπτικές µεταβάσεις θα πρέπει να προέρχονται από τα ανόργανα [PbI6]4- οκταεδρικά
στρώµατα. O ηλεκτρονιακός σχηµατισµός στη βασική κατάσταση για το Pb2+ και για το
Ι- είναι (6s)2 και (5p)6, αντίστοιχα. Η εξιτονική διέγερση αποδίδεται στην µετάβαση από
ζώνη σε ζώνη, συγκεκριµένα από µια αντιδεσµική υβριδισµένη κατάσταση τροχιακών
Pb2+ (6s) και τροχιακών Ι- (5p) στο χαµηλότερο µη επoικισµένο τροχιακό Pb2+ (6p), το
οποίο έχει προέλθει από την άρση του τριπλού εκφυλισµού εξαιτίας του κρυσταλλικού
πεδίου και της αλληλεπίδρασης σπιν-στροφορµής [11, 39].
Η συµπεριφορά αυτή είναι όµοια µε εκείνη του PbI2, το οποίο χρησιµοποιήθηκε
ως αρχικό υλικό για τη σύνθεση των περοβσκιτών. Το PbI2 είναι ένας γνωστός
στρωµατικού τύπου ηµιαγωγός αµέσου χάσµατος εξαγωνικής συµµετρίας, του οποίου οι
οπτικές µεταβάσεις γίνονται µεταξύ Pb2+ (6p) και Pb2+(6s) I- (5p) τροχιακών. Το
µετρούµενο σήµα PL ενός δείγµατος PbI2 όπως το προµηθευτήκαµε από τον
κατασκευαστή, έδωσε οπτική µετάβαση στα 2.38 eV, µια τιµή αντίστοιχη µε αυτές που
πήραµε από τους δύο περοβσκίτες. Το γεγονός αυτό συνιστά πως η βασική µετάβαση
στον περοβσκίτη έχει την ίδια προέλευση µε αυτή του PbI2.
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Σχήµα 6.9 (a) Σχηµατική αναπαράσταση των αντίστοιχων τροχιακών για τις
εξιτονικές µεταβάσεις. Η οπτική µετάβαση στο ορατό αντιστοιχεί σε αυτή µεταξύ του
ανώτατου κατειλληµένου υβριδικού τροχιακού Pb2+(6s) I- (5p), HOMO και του κατώτατου
µη

κατειλληµένου τροχιακού Pb2+ (6p), LUMO. (β) Φάσµα PL σε δείγµα PbI2 σε

θερµοκρασία δωµατίου (λexc = 325 nm, P ≈ 3 mW).
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6.4 Περοβσκίτες µε Βάση το Ευρώπιο

Ο περοβσκίτης (C4H9NH3)2ΕuI4, όπως δείξαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο έχει
την ίδια κρυσταλλική συµµετρία και δοµή µε τον (C4H9NH3)2PbI4. Ο µηχανισµός όµως
οπτικής αποδιέγερσης είναι εντελώς διαφορετικός καθώς δεν σχηµατίζονται πλέον
διδιάστατες δοµές κβαντικών πηγαδιών αφού το δισθενές ευρώπιο συµµετέχει στη δοµή
µε 4f ηλεκτρόνια, τα οποία περιορίζονται στην άµεση γειτονιά του ιόντος. Το ισχυρό
σήµα φωτοφωταύγειας είναι αποτέλεσµα της αποδιέγερσης του ιόντος του ευρωπίου από
µια ανώτερη στάθµη στη βασική του. Τα οπτικά ενεργά 4f ηλεκτρόνια δεν επηρεάζονται
ισχυρά από τα γειτονικά ιόντα, επειδή θωρακίζονται από τα εξωτερικά ηλεκτρόνια των
(5s)2 και (5p)6 συµπληρωµένων φλοιών. Σαν αποτέλεσµα, τα (4f)n ενεργειακά επίπεδα
είναι πολύ στενά και οι µεταβάσεις στον 4f φλοιό, παρατηρούνται ως στενές φασµατικές
γραµµές στα φάσµατα φωτοφωταύγειας.
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Σχήµα 6.10 Φάσµατα PL (µαύρα τετράγωνα) και ΟΑ (µπλε κύκλοι) σε θερµοκρασία
δωµατίου για ένα δείγµα περοβσκίτη (C4H9NH3)2ΕuI4, υπό µορφή pellet, αεροστεγώς
κλεισµένο. To φάσµα PL έδωσε µια ισχυρή και οξεία κορυφή στα 2.69 eV µε FWHM 126
meV (21.5 Å) (λexc = 325 nm, P ≈ 35 mW). Το δείγµα του φάσµατος ΟΑ µετρήθηκε σε KBr
pellet. Η απορρόφηση (OA), έλαβε χώρα σε µια ενεργειακή περιοχή στα 3.57 eV που
αντιστοιχεί σε µεταβάσεις στα ανώτερα 5d τροχιακά.
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Σχήµα 6.11 Φάσµατα εκποµπής του περοβσκίτη (C4H9NH3)2ΕuI4, (µαύρα
τετράγωνα) και του αρχικού υλικού EuI2 (κόκκινα τετράγωνα), σε δείγµατα pellet, σε
θερµοκρασία δωµατίου. (λexc = 325 nm, P ≈ 35 mW)

Μετρήσαµε ένα ισχυρό και σχεδόν συµµετρικό σήµα φωτοφωταύγειας στα 2.69
eV, µε FWHM στα 126 meV, σε θερµοκρασία δωµατίου. H µετάβαση αυτή αντιστοιχεί
στην περιοχή του µπλε. Η κύρια απορρόφηση στο κοντινό υπεριώδες, εµφανίστηκε στην
περιοχή των 3.5 – 3.6 eV, ως µια ευρεία ζώνη και στα 3.2 eV ως ένας µικρός ώµος.
Mετρήσαµε επίσης το φάσµα εκποµπής του ιωδιούχου ευρωπίου και το παραθέτουµε στο
Σχήµα 6.11, µαζί µε αυτό του περοβσκίτη. Το ιωδιούχο ευρώπιο εκπέµπει στα 2.82 eV,
µαζί µε ένα ώµο που εκτείνεται µέχρι τα 2.2 eV περίπου, σε καλή συµφωνία µε
προηγούµενα πειραµατικά αποτελέσµατα [40].
Η εκποµπή από το δισθενές ευρώπιο Εu2+, τόσο στον περοβσκίτη όσο και στο
ιωδιούχο ευρώπιο, θεωρήσαµε ότι προέρχεται από τη µετάβαση των χαµηλότερων t2g
διεγερµένων επιπέδων, στη βασική 4f7. Tα τελευταία προέρχονται από την άρση του
εκφυλισµού των 5d τροχιακών λόγω του ισχυρού κρυσταλλικού πεδίου. Αυτή η θεώρηση
βασίστηκε σε παρόµοια φασµατικά χαρακτηριστικά που έχουν παρατηρηθεί όταν το Eu2+
βρίσκεται ως πρόσµιξη στο περιβάλλον σύνθετων φωσφορικών οξειδίων και αλκαλικών
αλογονούχων µετάλλων [41 - 43]. Η µικρή µετατόπιση των 130 meV µεταξύ των δύο
κορυφών εκποµπής, στηρίζει επιπλέον τη θεώρηση ότι η φωταύγεια σε αυτά τα
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συστήµατα εµπεριέχει την αποδιέγερση από την 4f65d1 κατάσταση στη βασική στάθµη.
Οι κορυφές απορρόφησης αντιστοιχούν στην απορρόφηση στα ανώτερα eg τροχιακά, τα
οποία άρθηκαν λόγω του ισχυρού κρυσταλλικού πεδίου.
Τα φάσµατα εκποµπής για χαµηλές θερµοκρασίες παρουσιάζονται στο Σχήµα
6.12. ∆ίνονται οι κορυφές εκποµπής του περοβσκίτη (C4H9NH3)2ΕuI4 σε δείγµα pellet, σε
θερµοκρασίες από 295 Κ µέχρι 27 Κ. Όλες οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε µήκος
κύµατος διέγερσης λexc = 325 nm, αλλά σε διαφορετική χρονική περίοδο. Οι µετρήσεις
µέχρι 100 Κ πραγµατοποιήθηκαν µε το 3% της έντασης του λέιζερ, ενώ η µέτρηση στους
27 Κ µε το 10% της έντασης του λέιζερ και σε διαφορετικό δείγµα. To µέγιστο της
εκποµπής φαίνεται να παραµένει σταθερό στα 2.70 eV για όλες τις θερµοκρασίες.
Η µικρή µετατόπιση προς το ερυθρό που φαίνεται να υπάρχει από τους 240 Κ
µέχρι τους 27 Κ κατά 0.01 eV µπορεί να αποδωθεί σε κάποια δοµική αλλαγή φάσης που
τυχόν λαµβάνει χώρα στο δείγµα, η οποία να οδηγεί το σύστηµα σε νέα συµµετρία
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Σχήµα 6.12 Θερµοκρασιακή εξάρτηση του φάσµατος εκποµπής του περοβκίτη
(C4H9NH3)2EuI4. Κάθε χρώµα αντιστοιχεί σε διαφορετικής θερµοκρασίας µέτρηση. Η
µέτρηση στους 27 Κ πραγµατοποιήθηκε σε διαφορετική χρονική στιγµή, σε διαφορετικό
δείγµα pellet και µε το 10% της έντασης του λέιζερ (P ≈ 3 mW). Για τις υπόλοιπες
µετρήσεις, λexc = 325 nm, P ≈ 1 mW. Τα δείγµατα ήταν αεροστεγώς κλεισµένα σε κελιά µε
οπτικά παράθυρα για να τα προφυλάξουµε από την οξείδωση.
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Το κρυσταλλικό πεδίο διαχωρίζει περισσότερο τα 5d τροχιακά χαµηλότερης
συµµετρίας µε αποτέλεσµα τα τελευταία να πλησιάζουν ενεργειακά την βασική
κατάσταση.
Η εξάρτηση του FWHM από τη θερµοκρασία δίνεται στο Σχήµα 6.13.
Παρατηρούµε µια γενική αύξηση της τιµής του FWHM µε την αύξηση της θερµοκρασίας
από τα 95 ως τα 123 meV και µια αντίστοιχη µείωση του σήµατος εκποµπής. Ενώ στις
υψηλές θερµοκρασίες, η κατανοµή των φορέων γύρω από τις κεντρικές ενέργειες είναι
πλατιά, στις χαµηλότερες θερµοκρασίες όπου οι φωνονιακές δραστηριότητες του υλικού
είναι ολοένα και πιο υποβαθµισµένες, η κατανοµή των φορέων περιορίζεται όλο και
περισσότερο γύρω από την κεντρική ενέργεια εκποµπής. Έτσι, οι περισσότεροι φορείς
επιστρέφουν στη βασική κατάσταση µέσω ακτινοβολουσών διαδικασιών αφού οι
φωνονιακές διεγέρσεις καθίστανται ολοένα και λιγότερο ενεργές και το τελικό σήµα
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Σχήµα 6.13 Εξάρτηση του FWHM από τη θερµοκρασία. Παρατηρείται µια µη µονοτονική
αύξηση του FWHM µε την αύξηση της θερµοκρασίας από τα 95 ως τα 123 meV.
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6.5 4f ↔5d Μεταβάσεις στο Εu2+

Τα 4f επίπεδα του Eu2+, όπως αναφέραµε και πριν, επηρεάζονται ελάχιστα από το
κρυσταλλικό πεδίο, εξαιτίας της θωράκισης από τα εξωτερικά ηλεκτρονιακά νέφη. Από
την άλλη µεριά, τα 5d επίπεδα επηρεάζονται ισχυρά. Κατά τη διέγερση ενός 4f
ηλεκτρονίου στην 5d κατάσταση, µαζί µε τον ηλεκτρονικό σχηµατισµό αλλάζει και το
κυµατάνυσµα µετάβασης Q, όπως φαίνεται στο Σχήµα 6.14. Επιπλέον, το 5d ηλεκτρόνιο
εκτείθεται ισχυρά στο κρυσταλλικό περιβάλλον, κυρίως λόγω των πλεγµατικών
ταλαντώσεων. Το κρυσταλλικό πεδίο εξαρτάται άµεσα από το πλέγµα, δηλαδή από τις
διάφορες συµµετρίες και την ισχύ της δέσµευσης µεταξύ γειτονικών ιόντων. Έτσι, για
την οκταεδρική συµµετρία των περοβσκιτικών στρωµάτων, το κρυσταλλικό πεδίο αίρει
τον πενταπλό εκφυλισµό των d τροχιακών, δίνοντας τρία µη εκφυλισµένα t2g τροχιακά
και δύο eg τροχιακά, µε τα πρώτα να βρίσκονται χαµηλότερα ενεργειακά από τα δεύτερα
κατά ∆ = 10Dq. Tα χαµηλότερα t2g τροχιακά, εξαιτίας του ισχυρού κρυσταλλικού πεδίου,
τοποθετούνται χαµηλότερα του 6P7/2 επιπέδου, δίνοντας έτσι µια περιοχή µετάβασης στο
µπλε τµήµα του ορατού φάσµατος (Σχήµα 6.14 (β)).
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Σχήµα 6.14 (α) Σχηµατικό διάγµαµµα αναπαράστασης για την 4f ↔ 5d µετάβαση.
(β) Βασικό ενεργειακό διάγµαµµα για το δισθενές ευρώπιο Εu2+. Το κρυσταλλικό πεδίο
σπάει τον εκφυλισµό των 5d τροχιακών, όπου τα χαµηλότερα ενεργειακά επίπεδα
επιτρέπουν οπτικές µεταβάσεις από το µπλε εως το κίτρινο.
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Οι οπτικές µεταβάσεις 4f ↔ 5d είναι ηλεκτροδιπολικής φύσης και υπακούουν
στους κανόνες επιλογής ∆l = 1 και ∆S = 1. Κατά την διέγερση του δισθενούς ιόντος από
την UV ακτινοβολία, τα ηλεκτρόνια διεγείρονται στα ανώτερα 5d επίπεδα και στη
συνέχεια µέσω µη ακτινοβολούσων φωνονικών διαδικασιών, πέφτουν στην 6P7/2 ή στα
χαµηλότερα t2g τροχιακά. Ο χρόνος ζωής της 6P7/2 έχει υπολογιστεί να είναι της τάξης
των msec ενώ αυτός της d βρίσκεται στην περιοχή των ns. Έτσι δεν παρατηρoύµε κάποια
µετάβαση µεταξύ 4f επιπέδων στο φάσµα φωτοφωταύγειας.

6.6 To Στερεό ∆ιάλυµα (C4H9NH3)2Pb1-xEuxI4 (x = 0.2, 0.6)

Στη συνέχεια, µετρήσαµε τα φάσµατα οπτικής απορρόφησης και φωτοφωταύγειας
των δύο στερεών διαλυµάτων (C4H9NH3)2Pb1-xEuxI4 όπου x = 0.2, 0.6. Όπως και πριν,
όλα τα δείγµατα ήταν αεροστεγώς κλεισµένα σε ειδικά κελιά.
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Σχήµα 6.15 Φάσµατα εκποµπής του περοβσκιτικού στερεού διαλύµατος
(C4H9NH3)2Pb1-xEuxI4 (α) µε x = 0.2 (µπλε σηµεία) και (β) x = 0.6 (κόκκινα σηµεία).
Παρατηρούνται οι δύο µηχανισµοί εκποµπής, ο εξιτονικός στο πράσινο (2.38 eV) και ο
ενδοατοµικός στο µπλε (2.70 eV). Στο ένθετο δείχνεται η συνεισφορά του εξιτονικού (1)
και του ενδοατοµικού (2) µηχανισµού αποδιέγερσης, ξεχωριστά. (λexc = 325 nm, P ≈ 35
mW, Τ = 295 Κ)
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Όπως φαίνεται στο Σχήµα 6.15, παρατηρούµε και τους δύο µηχανισµούς οπτικής
αποδιέγερσης, την εξιτονική επανασύνδεση στα 2.38 eV και την ενδοατοµική
αποδιέγερση του δισθενούς ευρωπίου στην βασική στάθµη, στα 2.70 eV. Στο ένθετο του
σχήµατος, δίνονται οι αντίστοιχες κορυφές αποδιέγερσης των δύο µηχανισµών. Οι
εντάσεις των κορυφών δεν σχετίζονται καθώς τα τρία δείγµατα µετρήθηκαν υπό
διαφορετικές εντάσεις του λέιζερ. Επιπλέον, η οµοιογένεια του κάθε µετρούµενου
δείγµατος ήταν διαφορετική. Επιστρέφοντας στα δύο φάσµατα του Σχήµατος 6.15,
παρατηρούµε µια διαφορά στις σχετικές εντάσεις των δύο µηχανισµών. Κατά την τέλεση
των πειραµάτων στα δείγµατα µε x = 0 και 1, το οπτικό σήµα που λάβαµε από τον
περοβσκίτη µε το ευρώπιο, ήταν ισχυρότερο από αυτό του περοβσκίτη µε το µόλυβδο.
Αυτό σηµαίνει πως ο ενδοατοµικός µηχανισµός αποδιέγερσης είναι ισχυρότερος από την
οπτική επανασύνδεση µέσω εξιτονικών καταστάσεων, τουλάχιστον σε θερµοκρασία
δωµατίου. Στα δύο στερεά διαλύµατα η σύγκριση της σχετικής τους έντασης είναι
προφανής. Στο υλικό µε την µικρότερη πρόσµιξη σε ευρώπιο (x = 0.2), η σχετική
διαφορά των δύο εντάσεων είναι µικρότερη από τη διαφορά που παρατηρούµε στο υλικό
µε τη µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ευρώπιο (x = 0.6). Αυτό σηµαίνει πως όσο λιγότερο
µόλυβδο έχουµε στον περοβσκίτη, τόσο ισχυρότερη παραµένει η συνεισφορά από την
αποδιέγερση του ιόντος του ευρωπίου. Συµπεραίνουµε πως θα υπάρχει κάποιο ανώτατο
όριο στη σύσταση του ευρωπίου, µικρότερη από x = 0.2, για το οποίο θα υπάρχει µια
εξισσορόπηση των εντάσεων των δύο µηχανισµών εκποµπής φωτός.
Τα φάσµατα απορρόφησης (ΟΑ), δίνονται στο Σχήµα 6.16, όλα µετρηµένα σε
θερµοκρασία δωµατίου. Τα φάσµατα ΟΑ µετρήθηκαν σε δείγµατα µορφής pellet, µε
ΚΒr ως το φιλοξενών υλικό. Στα ένθετα των δύο γραφηµάτων, δίνονται επίσης και τα
φάσµατα διέλευσης (Τ) σε λογαριθµική κλίµακα, ώστε να διακρίνονται καλύτερα οι
απορροφήσεις. Για τον περοβσκίτη µε σύσταση x = 0.2 δίνονται οι δύο περιοχές
απορρόφησης στα 2.47 eV και 3.44 eV. Οι αντίστοιχες περιοχές στον περοβσκίτη µε
σύσταση x = 0.6 µετρήθηκαν στα 2.56 eV και 3.44 eV. Η εξιτονική απορρόφηση στο x =
0.6 υλικό δεν είναι τόσο ισχυρή όσο στο x = 0.2. Ένας από τους λόγους είναι και η
µικρότερη συγκέντρωση σε µόλυβδο, η οποία δεν ενισχύει αρκετά το συγκεκριµένο
µηχανισµό. Aν και για την περιοχή που αντιστοιχεί στην αποδιέγερση του ιόντος του
ευρωπίου δεν παρατηρήθηκε κάποια αλλαγή στις κορυφές απορρόφησης, εντούτοις, η
κορυφή απoρρόφησης της εξιτονικής κατάστασης για το υλικό µε σύσταση x = 0.6,
έδειξε µια µετατόπιση 0.09 eV.

84

Κεφάλαιο 6 Οπτικές Μετρήσεις και Αποτελέσµατα

4

1

2

3

4

5

6

E (eV)

0

-2

-4

%T (log)

%T (log)

2

OA (a.u)

OA (a.u)

2

4

1

0

2

3

4

5

6

7

E (eV)

-2

0

1

2

3

4

-4

E (eV)

1

2

3

4

E (eV)

Σχήµα 6.16 Φάσµατα οπτικής απορρόφησης ΟΑ των περοβσκιτών (C4H9NH3)2Pb1xEuxI4

µε σύσταση x = 0.2 (µπλε χρώµα) και x = 0.6 (κόκκινο χρώµα). Στα δύο ένθετα

δίνονται τα φάσµατα διέλευσης σε λογαριθµική κλίµακα για µεγαλύτερη ευκρίνεια. Τα δύο
δείγµατα κατασκευάστηκαν σε µορφή pellet µε ΚΒr ως το φιλοξενών υλικό. Οι µετρήσεις
πραγµατοποιήθηκαν σε θερµοκρασία δωµατίου.
Θεωρούµε ότι αυτή η µετατόπιση έχει να κάνει κυρίως µε το ίδιο το δείγµα,
καθώς δεν παρατηρούµε κάποια αλλαγή στο σήµα φωταύγειας του ίδιου υλικού που να
δικαιολογεί διαφορετική συµπεριφορά. Όσον αφορά στις κορυφές απορρόφησης που
αντιστοιχούν στις ενδοατοµικές µεταβάσεις του ιόντος του ευρωπίου, διατηρούν το
µεγάλο τους εύρος όπως και στην περίπτωση του περοβσκίτη (C4H9NH3)2EuI4. Όπως και
πριν, το µεγάλο εύρος οφείλεται σε µεταβάσεις στα κοντινά ανώτερα 5d επίπεδα
Για την µελέτη της θερµοκρασιακής εξάρτησης των στερεών διαλυµάτων
(C4H9NH3)2Pb1-xEuxI4, πήραµε µετρήσεις του περοβσκίτη (C4H9NH3)2Pb0.4Eu0.6I4 σε µια
ευρεία περιοχή, από τους 295 Κ µέχρι τους 29 Κ. Στο Σχήµα 6.17, δίνονται µε ξεχωριστό
χρώµα τα φάσµατα για την κάθε θερµοκρασία. Όλες οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε
το 3.2 % της αρχικής έντασης του λέιζερ και µε σταθερό µήκος κύµατος διέγερσης, λ =
325 nm.
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Σχήµα 6.17 Θερµοκρασιακή εξάρτηση του σήµατος εκποµπής του περοβσκίτη
(C4H9NH3)2Pb0.4Eu0.6I4. Το φάσµα κάθε θερµοκρασίας δίδεται µε το αντίστοιχο χρώµα.
Στο δεξί µέρος φαίνεται η σχετική διαφορά έντασης µεταξύ των κορυφών των δύο
µηχανισµών εκποµπής φωτός. (λexc = 325 nm, P ≈ 1 mW)

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 6.17, η ενέργεια της εξιτονικής επανασύνδεσης για
θερµοκρασία 295 Κ, διατηρείται στα 2.39 eV ενώ η ενέργεια εκποµπής του ευρωπίου
έχει µεταφερθεί στα 2.8 – 2.9 eV. Για τις υπόλοιπες θερµοκρασίες, οι θέσεις των
κορυφών µετατοπίζονται ελαφρώς προς το µπλε κατά 0.01 eV περίπου. Για τους 295 Κ,
κύριος µηχανισµός φωτεινής εκποµπής είναι η ενδοατοµική αποδιέγερση του ευρωπίου,
όπως φαίνεται επίσης και στο Σχήµα 6.15. Κατά την πτώση της θερµοκρασίας η
διαδικασία αντιστρέφεται και µάλιστα η εξιτονική επανασύνδεση ενισχύεται σηµαντικά
σε σχέση µε την ενδοατοµική, η οποία αυξάνεται µε µικρότερο ρυθµό.
Μια σηµαντική παρατήρηση στο φάσµα εκποµπής είναι η έλλειψη κορυφής στα
2.24 eV που παρατηρήσαµε όταν µετρήσαµε στον περοβσκίτη (C4H9NH3)2PbI4 µόνο του
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(Σχήµα 6.7), η οποία θεωρήσαµε ότι αντιστοιχεί σε δέσµια εξιτόνια σε παγίδες βαθιά
µέσα στο χάσµα. Το σήµα της οπτικής επανασύνδεσης του ελεύθερου εξιτονίου φάνηκε
να ενισχύεται περισσότερο σε σχέση µε αυτό του απλού περοβσκίτη (C4H9NH3)2PbI4. Η
έλλειψη βαθιών κέντρων επανασύνδεσης στο στερεό διάλυµα σηµαίνει πως περισσότεροι
φορείς επανασυνδέονται µέσω των ελεύθερων εξιτονίων και άρα θα υπάρχει ισχυρότερο
σήµα φωταύγειας από τις καταστάσεις αυτές. Αντιθέτως, οι δέσµιες καταστάσεις σε
εντοπισµένα κέντρα στα 2.54 eV περίπου, είναι και πάλι υπαρκτές αλλά και αυτές
σχετικά υποβαθµισµένες σε σχέση µε τον περοβσκίτη (C4H9NH3)2PbI4. Παρατηρούµε
πως η ύπαρξη δέσµιων εξιτονίων σε βαθιές παγίδες αλλά και η ύπαρξη άλλων
εντοπισµένων καταστάσεων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το ίδιο το δείγµα και τις
συνθήκες µε τις οποίες έχει συνθεθεί και µετρηθεί.
Υπολογίσαµε την ενέργεια ενεργοποίησης του ελεύθερου εξιτονίου του στερεού
διαλύµατος σχεδιάζοντας το αντίστοιχο διάγραµµα Αrrhenius. Όπως και στην
προηγούµενη µέτρηση, η ένταση του σήµατος αυξάνεται µε εκθετικό τρόπο µέχρι τους
240 Κ και µετά σταθεροποιείται µετρούµενο µέχρι τους 29 Κ.

Luminescence Intensity (a.u)
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Σχήµα 6.18 Γράφηµα Αrrhenius για τον υπολογισµό της ενέργειας
ενεργοποίησης, Εa. Στον κατακόρυφο άξονα δίνεται ο αρνητικός φυσικός λογάριθµος
της ολοκληρωµένης έντασης της κορυφής του ελεύθερου εξιτονίου και στον οριζόντιο, ο
λόγος 1000/Τ.
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Όπως αναφέραµε και πριν, η ενέργεια ενεργοποίησης αντιστοιχεί στην ενέργεια
δέσµευσης του ελεύθερου εξιτονίου. Από την κλίση του ευθύγραµµου τµήµατος, πήραµε
EB = 305(15) meV.

Η τιµή που υπολογίσαµε βρίσκεται σε καλή συµφωνία µε την ήδη αναφερόµενη
στη βιβλιογραφία τιµή των 320(50) meV [11]. Από την απόκλιση των δύο
προαναφερθέντων τιµών της εξιτονικής ενέργειας δέσµευσης συµπεραίνουµε ότι το ίδιο
το δείγµα παίζει σηµαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσµα, καθώς η ύπαρξη ή οχι παγίδων
προκαλεί τη µείωση ή αύξηση, αντίστοιχα, των τιµών των εντάσεων και συνάµα επιδρά
στον τελικό υπολογισµό της ενέργειας ενεργοποίησης.

6.7 Ο Μηχανισµός της Μεγάλης Ενέργειας ∆έσµευσης

Όπως συζητήσαµε προηγουµένως, οι οπτικές µεταβάσεις στους περοβσκίτες
(RNH3)2PbI4 είναι παρόµοιες µε αυτές του PbI2. Υπάρχουν όµως µεγάλες διαφορές στην
χαµηλότερη εξιτονική κατάσταση. Αν και ο µηχανισµός σχηµατισµού του εξιτονίου είναι
ο ίδιος, οι ενέργειες δέσµευσης είναι αρκετά διαφορετικές. 330 meV για τον περοβσκίτη
(C4H9NH3)2PbI4 και 30 meV για το ιωδιούχο µόλυβδο [44]. Γεννάται λοιπόν το ερώτηµα:
“Τι είναι αυτό που κάνει τα δύο εξιτόνια τόσο διαφορετικά;”
Είναι γνωστό πως ένα εξιτόνιο παγιδευµένο σε ένα ψευδοδιδιάστατο σύστηµα,
όπως είναι ένα κβαντικό πηγάδι, µπορεί να έχει ενέργεια δέσµευσης µέχρι και τέσσερεις
φορές

µεγαλύτερη από αυτή του τρισδιάστατου εξιτονίου [45]. Οι Shinada et al,

επιλύοντας την εξίσωση Schrodinger για το διδιάστατο µοντέλο υδρογόνου, έδειξαν πως
για ένα δεσµευµένο ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής περιορισµένο σε ένα απειρόβαθο πηγάδι,
στο όριο που το πλάτος του πηγαδιού τείνει στο µηδέν, η ενέργεια δέσµευσης του
εξιτονίου δίνεται από τη σχέση ΕΒ = - 4Ry, όπου Ry = 13.6 eV, η ενέργεια σύνδεσης του
τρισδιάστατου υδρογόνου. Από τα κρυσταλλογραφικά δεδοµένα των συστηµάτων που
µελετήσαµε και σύµφωνα µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα [11, 36 - 39], το πλάτος του
πηγαδιού αντιστοιχεί στη διάσταση ενός οκταέδρου µε τιµή περίπου 10 Å, ορίζοντας έτσι
ένα πολύ λεπτό πηγάδι.
Όµως τέτοια µικρή ενίσχυση δεν µπορεί να δικαιολογήσει την πολύ µεγαλύτερη
ενέργεια δέσµευσης του εξιτονίου που παρατηρούνται στις αυτο-oργανοµένες
περοβσκιτικές δοµές. H ενίσχυση αυτή µπορεί να δικαιολογηθεί από την ύπαρξη του
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κβαντικού φαινοµένου δέσµευσης (quantum confinment effect), όπως το ερµήνευσε ο
L.V. Κeldysh το 1979 [46], σύµφωνα µε το οποίο η κουλοµπική αλληλεπίδραση ενός
ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής που είναι περιορισµένο σε ένα λεπτό στρώµα, ενισχύεται
σηµαντικά εξαιτίας της µικρής τιµής της διηλεκτρικής σταθεράς του µέσου που το
περιβάλλει. Ο Κeldysh έδειξε πως για ένα λεπτό υµένιο µε διηλεκτρική σταθερά ε που
περιβάλλεται από ένα µέσο µε διηλεκτρική σταθερά ε1 και ε > ε1, η ενέργεια δέσµευσης
του συστήµατος ηλεκτρονίου οπής δίνεται από τη σχέση E B = (ε ε 1 ) 4 Ry . Για τα
2

συστήµατα των οργανο-ανόργανων περοβσκιτών (R-NH3)2PbI4, όπου R = αλκύλιο, η
διηλεκτρική σταθερά του πηγαδιού είναι ε = εw ≈ 6.1 ενώ για το οργανικό στρώµα ε1 = εb
≈ 2.1 [47]. H µικρότερη τιµή της διηλεκτρικής σταθεράς του οργανικού φράγµατος
οδηγεί σε ασθενέστερη θωράκιση των φορέων σε αυτά τα στρώµατα και συνάµα στην
αύξηση της κουλοµπικής αλληλεπίδρασης του ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής. Αντίστοιχα,
για την περίπτωση του περοβσκίτη (C6H5C2H4NH3)2PbI4, η µικρότερη ενέργεια σύνδεσης
οφείλεται στο γεγονός ότι η διηλεκτρική σταθερά του οργανικού είναι µεγαλύτερη
εξαιτίας της ύπαρξης του φαινυλικού δακτυλίου, µε τιµή εb ≈ 2.32 [36].
Στα συστήµατα κβαντικών πηγαδιών πλάτους της τάξης των 10Å όπου οι
διηλεκτρικές σταθερές του πηγαδιού είναι µεγαλύτερες από εκείνες του φράγµατος, οι
αντίστοιχες ακτίνες Bohr των εξιτονίων για τα διάφορα περοβσκιτικά συστήµατα,
σύµφωνα µε τα µοντέλα επίλυσης της εξίσωσης ιδιοτιµών [11, 36 - 39], κυµαίνονται από
10 – 30 Å. Aναφερόµαστε λοιπόν σε διδιάστατα Wannier εξιτόνια µε σχετικά µικρή
ακτίνα Bohr στο κάθετο επίπεδο ως προς τον άξονα κατεύθυνσης του πηγαδιού, τα οποία
εκτείνονται χωρικά µέχρι και τρεις µοναδιαίες κυψελίδες.
Εποµένως, η µεγάλη λοιπόν ενέργεια δέσµευσης είναι απόρροια της διδιάστατης
δοµής και της σηµαντικής διαφοράς των διηλεκτρικών σταθερών του φράγµατος, δηλαδή
του οργανικού τµήµατος και του πηγαδιού, δηλαδή των περοβσκιτικών στρωµάτων. Ο
συνδιασµός των δύο αυτών ιδιοτήτων είναι έµφυτα και ελεγχόµενα χαρακτηριστικά των
οργανο – ανόργανων περοβσκιτικών δοµών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Συµπεράσµατα και Μελλοντικές Εφαρµογές

7.1 Συµπεράσµατα

Στην παρούσα µεταπτυχιακή εργασία µελετήσαµε τις οπτικές ιδιότητες του
περοβσκιτικού στερεού διαλύµατος (C4H9-NH3)2Pb1-xEuxI4 όπου x = 0, 0.2, 0.6, 1 και της
περοβσκιτικής ένωσης (C6H5C2H4-NH3)2PbI4. Tα παραπάνω υλικά ανήκουν στην
γενικευµένη οµάδα των διδιάστατων οργανο-ανόργανων περοβσκιτών του τύπου (RNH3)2MX4, όπου R = οργανικό αλκύλιο, Μ = µέταλλο και Χ = αλογόνο. Είναι φυσικά
αυτο-οργανωµένες δοµές στις οποίες περοβσκιτικά στρώµατα που αποτελούνται από
γειτονικά κατά την κορυφή oκτάεδρα µετάλλου αλογόνου [MX6]4-, εναλλάσσονται µε
µόρια οργανικών αλυσίδων.
Πιο συγκεκριµένα, συνθέσαµε τα παραπάνω υλικά σε µορφή πολυκρυσταλλικής
σκόνης µε την τεχνική του solid state reaction σχετικά χαµηλών θερµοκρασιών. Στον
περοβσκίτη (C6H5C2H4-NH3)2PbI4 πραγµατοποιήθηκε φασµατοσκοπικός χαρακτηρισµός
υπέρυθρου για την σταθερότητα της δοµής. Ο δοµικός χαρακτηρισµός των υλικών
πραγµατοποιήθηκε µε πειράµατα περίθλασης ακτίνων-Χ. Η ανάλυση Le Bail, έδειξε πως
το στερεό διάλυµα (C4H9-NH3)2Pb1-xEuxI4 είναι µονοφασικό και κρυσταλλώνει στο
ορθοροµβικό σύστηµα µε οµάδα συµµετρίας χώρου την Pbca, σε καλή συµφωνία µε τα
βιβλιογραφικά δεδοµένα που υπάρχουν για τις δοµές µε σύσταση x = 0, 1. Αντιθέτως, ο
περοβσκίτης (C6H5C2H4-NH3)2PbI4 κρυσταλλώνει σε µονοκλινές σύστηµα µε οµάδα
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συµµετρίας την C2/m παρουσιάζοντας σηµαντικό βαθµό παραµόρφωσης των οργανικών
αλυσίδων και των ανόργανων στρωµάτων.
Οι µετρήσεις οπτικής απορρόφησης και φωτοφωταύγειας σε θερµοκρασία
δωµατίου έδειξαν χαρακτηριστικές κορυφές στο πράσινο, για τον περοβσκίτη µε βάση
το µόλυβδο και στο µπλε, για τον περοβσκίτη µε βάση το ευρώπιο. Ο µηχανισµός
αποδιέγερσης του περοβσκίτη µε βάση το µόλυβδο, στηρίζεται στην οπτική
επανασύνδεση ελεύθερων εξιτονίων που είναι περιορισµένα σε φυσικές δοµές κβαντικών
πηγαδιών, όπου τα µικρότερου ενεργειακού χάσµατος ηµιαγώγιµα περοβσκιτικά
στρώµατα εναλλάσσονται µε πολύ µεγαλύτερου ενεργειακού χάσµατος οργανικά
στρώµατα. Ίδιες δοµές έχουν παρατηρηθεί και σε περοβσκίτες µετάλλων (Ge, Sn) της
ίδιας οµάδας (IVA) του περιοδικού πίνακα. Οι υψηλές ενέργειες δέσµευσης των
εξιτονίων (305 meV µετρούµενη τιµή για τον περοβσκίτη (C4H9-NH3)2PbI4)), οφείλονται
στη διδιάστατη δοµή και στο φαινόµενο κβαντικής δέσµευσης λόγω των διαφορετικών
διηλεκτρικών σταθερών µεταξύ του ανόργανου και του οργανικού µέρους. Από την άλλη,
ο µηχανισµός εκποµπής φωτός για τον περοβσκίτη µε βάση το ευρώπιο στηρίζεται στην
ενδοατοµική αποδιέγερση του ιόντος του ευρωπίου από την διεγερµένη κατάσταση 5d
τροχιακών, στη βασική 4f στάθµη, 8S7/2.
Στα στερεά διαλύµατα µε σύσταση x = 0.2 και 0.6, η συνύπαρξη των δύο
διαφορετικών µηχανισµών εκποµπής φωτός στο πράσινο και στο µπλε µελετήθηκε σε µια
ευρεία γκάµα θερµοκρασιών, από 295 µέχρι 29 Κ. Προτείνουµε πως πρέπει να υπάρχει
κάποιο ανώτερο όριο στη σύσταση του ευρωπίου, χαµηλότερο του x = 0.2, για το οποίο
οι δύο µηχανισµοί θα έχουν την ίδια συνεισφορά στην εκποµπή των δύο χρωµάτων.

7.2 Εφαρµογές και Επεκτάσεις τoυ (R-NH3)2M1-xEuxI4

Για αρκετά δισθενή και τρισθενή ιόντα σπανίων γαιών, η εκποµπή εξαιτίας των
4fn-15d ↔ 4fn µεταβάσεων παρατηρείται από το VUV µέχρι το ορατό τµήµα του οπτικού
φάσµατος. Έτσι, αυτές οι µεταβάσεις µπορούν να αξιοποιηθούν για ταλάντωση λέιζερ σε
όλο το φασµατικό εύρος, µε χαρακτηριστικότερα τα Nd:YAG και Yb:YAG λέιζερ, όπου
µπορούν να έχουν ποικίλες εφαρµογές, π.χ στην ιατρική, στην τεχνολογία κατασκευής
οπτικών και µέσων αποθήκευσης δεδοµένων, στη βιοµηχανία χρωµάτων, στην έρευνα,
ακόµα και στη διασκέδαση. Επίσης, χρησιµοποιούνται και στη βιοµηχανία λαµπτήρων
φθορίου. Το δισθενές ευρώπιο είναι το ενεργό κέντρο πολλών εµπορικά διαθέσιµων
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λαµπτήρων φθορίου στο µπλε, όπως το Eu2+:BaMgAl10O17 που χρησιµοποιείται σε
σωλήνες απεικόνισης πλάσµατος, ενώ το τρισθενές ευρώπιο στο Eu3+:Y2O2S παρέχει το
«ιδανικό» κόκκινο χρώµα στις τηλεοράσεις, το οποίο θεωρείται ένας σηµαντικός
παράγοντας για την εµπορική επιτυχία της έγχρωµης τηλεόρασης.
Από την άλλη, η ισχυρή ενέργεια δέσµευσης του εξιτονίου που παρατηρείται στις
φυσικές δοµές κβαντικών πηγαδιών αποτελεί συν τοις άλλοις µια πολλά υποσχόµενη
πρόταση για την κατασκευή φτηνών διατάξεων παραγωγής φωτός, που να λειτουργούν
ικανοποιητικά σε θερµοκρασίες δωµατίου. Το προσόν των συγκεκριµένων δοµών είναι
ότι δεν υποφέρουν ενδοεπιφανειακές τάσεις (όπως για παράδειγµα τραχύτητα στην
επιφάνεια µεταξύ οργανικών και ανόργανων στρωµάτων) και από διακυµάνσεις του
πάχους των πηγαδιών, όπως όταν αυτές κατασκευάζονται µε τις συµβατικές πολυδάπανες
µεθόδους επιταξίας και εναπόθεσης (MBE, MOCVD, κλπ), το οποίο µπορεί να
προκαλέσει ανοµοιογενείς διαπλατύνσεις στα εξιτονικά επίπεδα.
Η ταυτόχρονη χρησιµοποίηση του ευρωπίου και του µολύβδου, καθώς και άλλων
αντίστοιχων µετάλλων στις οργανο – ανόργανες περοβσκιτικές δοµές, µπορεί να
αποτελέσει ένα σηµαντικό βήµα στην σχεδίαση υλικών που να έχουν τη δυνατότητα
εκποµπής φωτός και των τριων βασικών χρωµάτων, κόκκινο, πράσινο και µπλε. Η
ύπαρξη ενός υλικού που να εκπέµπει και στα τρια χρώµατα ελέγχοντας µόνο την αρχική
σύσταση των αντιδρόντων, αποτελεί µια εναλλακτική και χαµηλού κόστους πρώτη ύλη
για το σχεδιασµό πολυ-λειτουργικών χρωµατικών µέσων.
Γνωρίζουµε πως το τρισθενές ευρώπιο εκπέµπει στην περιοχή του κόκκινου [48].
Μια πρόταση είναι η χρησιµοποίηση µικρής ποσότητας λιθίου, το οποίο να µετατρέπει
µέρος

του δισθενούς ευρώπιου σε τρισθενές, έτσι ώστε να έχουµε και τις τρεις

χρωµατικές περιοχές διαθέσιµες. Το µοναδικό ίσως µειονέκτηµα στην εκτενή
χρησιµοποίηση του ευρωπίου και των άλλων ιόντων σπανίων γαιών, είναι η µεγάλη
ευκολία µε την οποία οξειδώνονται στην ατµόσφαιρα, κάτι το οποίο σηµαίνει πως
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την παρασκευή και µετέπειτα κατασκευή των
αντίστοιχων διατάξεων. Παρόµοια ευαισθησία στην ατµόσφαιρα, όπως φωτοχηµικές
αντιδράσεις, οξείδωση και φαινόµενα γήρανσης, αλλά σε µικρότερο βαθµό, εµφανίζουν
και τα µέταλλα Ge, Sn, Pb.

7.3 Το Παρόν και το Μέλλον των ΟΑΥ Περοβσκιτών
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Η οικογένεια των οργανο-ανόργανων περοβσκιτών παρέχει ένα σηµαντικό αριθµό
δυνατοτήτων για επιστηµονικές µελέτες και πιθανές εφαρµογές. Αν και τα συγκεκριµένα
υλικά εµφανίστηκαν στη βιβλιογραφία πριν από 100 περίπου χρόνια [49], µόνο µε τις
πρόσφατες προεκτάσεις των τεχνικών ανάπτυξης ξεκίνησαν να εξετάζονται λεπτοµερώς
οι πιθανές τεχνολογικές εφαρµογές. Η µελέτη του κβαντικού φαινοµένου Hall, η
κατασκευή κβαντικών συρµάτων, χηµικών και βιοχηµικών αισθητήρων, τρανζίστορ
λεπτών υµµενίων (ΤFTs), αποδοτικών οπτοηλεκτρονικών διατάξεων (OILEDs), καθώς
επίσης και φωτορητίνων για τεχνολογία ULSI, είναι ορισµένες από τις πιο ενδιαφέρουσες
εφαρµογές στις οποίες θα οδηγηθεί η τεχνολογία των οργανο-ανόργανων περοβσκιτών
στο άµεσο µέλλον.

93

Αναφορές

ANAΦΟΡΕΣ
1. J. D. Currey, J. Mater. Educ., 9, 120 (1987)
2. H. A. Lowenstam and S. Weiner, On Biomineralization, Oxford University Press,
New York (1989)
3. K. E. Gonzalves, L. Merhari, H. Wu, and Y. Hu, Adv. Mater., 13, 703 (2001)
4. K. Yano, A. Usuki, A. Okada, T. Kurauchi, and O. Kamigaito, J. Polym. Sci., 31,
2493 (1993)
5. E. P. Giannelis, Adv. Mater., 8, 29 (1996)
6. P. Gomez-Romero, Adv. Mater., 13, 3 (2001)
7. D. B. Mitzi, K. Chondroudis, and C. R. Kagan, IBM Journal of Research and
Development, 45, 1 (2001)
8. T. Gebauer and G. Scmid, Z. Anorg. Allg. Chem., 625, 1124 (1999)
9. C. R. Kagan , D. B Mitzi, and C. D Dimitrakopoulos, Science, 286, 945 (1999)
10. D. B. Mitzi, C. A. Field, W. T. A. Harrison, and A. M. Guloy, Nature (London),
369, 467 (1994)

11. T. Ishihara, J. Takahashi, and T. Goto, Solid State Commun., 69, 933 (1989)
12. J. Calabrese, N. L. Jones, R. L. Harlow, N. Herron, D. L. Thorn, and Y. Wang, J.
Am. Chem. Soc., 113, 2328 (1991)
13. D. B. Mitzi, C. A. Field, Z. Schlesinger, and R. B. Laibowitz, J. Solid State
Chem., 114, 159 (1995)
14. Y. Hirasawa, J. Phys. Soc. Jap., 63, 10 (1994)
15. A. Poglitch and D. Weber, J. Chem. Phys., 87, 6373 (1987)
16. D. B. Mitzi, S. Wang, C. A. Feild, C. A. Chess, and A. M. Guloy, Science, 267,
1473 (1995)
17. D. B. Mitzi, Progress Inor. Chem., 48 (1999)
18. R. Shirley, The CRYSFIRE System for Automatic Powder Indexing, Version 3.01
(1999)
19. J. Rodriguez-Carvajal, FullProf, Version 3.5d (1998)
20. H.M. Rietveld, Acta Crystallogr., 22, 151, (1967), H.M. Rietveld, J. Appl.
Crystallogr., 2, 65, (1969)
21. H. P. Klug and L. E. Alexander, X-ray Diffraction Procedures, J. Wiley and Sons,
Inc New York (1974)
22. W.I.F. David and J.C. Matthewman, J. Appl. Crystallogr., 18, 461 (1985)
94

Αναφορές

23. A. Le Bail, H. Duroy, and J. L. Fourquet, Mater. Res. Bull., 24, 447 (1988)
24. K. Nakamoto, Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination
Compounds, 4th ed. New York: Wiley (1986)
25. D. B. Mitzi and K. Liang, Chem. Mater., 9, 2990 (1997)
26. X. Li, H. Zhang, S. Li, W. Fan, and M. Zhao, Mater. Chem. Phys., 41, 41 (1995)
27. L. W. Finger, D. E. Cox and A. P. Jephcoat, J. Appl. Cryst., 27, 892 (1994)
28. Α. Le Bail, Η. Duroy, J.L. Fourquet, Mater. Sci. Bul., 23, 447 (1988)
29. G. K. Wertheim, Rev. Sci. Instrum., 45, 1369 (1974)
30. E. N. Economou, Solid State Physics, Vol. 1, P.E.K, Heraklion (1997)
31. D. B. Mitzi, Chem. Mater., 8, 791 (1996)
32. N. Kitazawa, Jpn. J. Appl. Phys., 36, 6876 (1997)
33. G. C. Papavassiliou, G. A. Mousdis, C. P. Raptopoulou, and A. Terzis, Z.
Naturforsch, 54b, 1405 (1999)
34. Μ. Εra, K. Maeda, and T. Tsutsui, Thin Solid Films, 331, 285 (1998)
35. M. Era, K. Maeda, and T. Tsutsui, Chemistry Letters, 1235-1236 (1997)
36. G. C. Papavassiliou, I. B. Koutselas, A. Terzis, and M. H. Whangbo, Solid state
Commun., 91, 695 (1994)
37. X. Hong, T. Ishihara, and A. V. Nurmikko, Phys. Rev. B, 45, 6961 (1992)
38. T. Goto, N. Oshima, G. A. Mousdis, and G. C. Papavassiliou, Solid State
Commun., 117, 13 (2001)
39. T. Ishihara, J. Takahashi, and T. Goto, Phys. Rev. B, 42, 11099 (1990)
40. D. B. Mitzi, and K. Liang, Chem. Mater., 9, 2990 (1997)
41. J. Qiu, K. Miura, N. Sugimoto, and K. Hirao, J. Non-Cryst. Solids, 213&214, 266
(1997)
42. S. Poort, W. Janssen, and G. Blasse, J. Alloys Comp., 260, 93 (1997)
43. T. Morawska-Kowal, and B. Macalik, Spectrochim. Acta, 54A, 2093 (1998)
44. L. C. Tanh, C. Depeursinge, F. Levy, and E. Mooser, J. Phys. Chem. Solids, 36,
699 (1975)
45. M. Shinada, and S. Sugano, J. Phys. Soc. Japan, 21, 1936 (1966)
46. L. V. Keldysh, JETP Lett., 29, 659 (1979)
47. G. Lucovsky, R. M. White, W. Y. Liang, R. Zallen, and P. Schmid, Solid State
Commun., 18, 811 (1976)
48. M. E. Kompan and G. B. Venus, Sov. Phys. JETP, 75, 772 (1992) – T. Tsutsui, N.
Takada, and S. Saito, Appl. Phys. Lett., 65, 1868 (1994)
95

Αναφορές

49. Η. Τopsoe, Z. Krist., 8, 246 (1884)

96

