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Εισαγωγή
1.1

Γενική εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο μέρος της έρευνας έχει επικεντρωθεί στην μελέτη και εφαρμογή
των δισδιάστατων υλικών σε τεχνολογικές εφαρμογές καθώς παρουσιάζουν μοναδικές ιδιότητες
έναντι των μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενων τρισδιάστατων υλικών. Μία νέα οικογένεια
δισδιάστατων υλικών, τα φωσφορικά τριχαλκογενίδια στοιχείου μετάπτωσης MPX3, είναι
σημαντικοί υποψήφιοι για κατασκευή αισθητήρων για διάφορες αναλύσεις. Στόχος είναι να
κατασκευαστούν αισθητήρες με βελτιωμένα χαρακτηριστικά όπως καλύτερη ευαισθησία,
μικρότερους χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης, υψηλό βαθμό επιλεκτικότητας και εύκολη
επαναληψιμότητα στην κατασκευή.
Στην εργασία αυτή γίνεται παραμετρικοποιήμενη μελέτη της κατασκευής αισθητήρα σχετικής
υγρασίας χρησιμοποιώντας το δισδιάστατο υλικό NiPS3. Σε πρώτο στάδιο γίνεται θεωρητική
μελέτη της αρχής λειτουργίας των σύγχρονων αισθητήρων σχετικής υγρασίας, του μηχανισμού
ανίχνευσης και των μετρούμενων παραμέτρων και παρουσιάζεται μία σύντομη εισαγωγή στην
οικογένεια των δισδιάστατων υλικών. Στη συνέχεια μελετώνται θεωρητικά και πειραματικά η
δημιουργία εναιωρημάτων δισδιάστατων υλικών και οι ιδιότητες των νανοδομών αυτών. Γίνεται
παραμετρικοποιημένη μελέτη της διαδικασίας αποφολίδωσης του υλικού με υπερήχους
μεταβάλλοντας τις παραμέτρους της προσφερόμενης ισχύς, της χρονικής διάρκειας και του διαλύτη
που χρησιμοποιείται. Επιπλέον μελετάται η κατασκευή της διάταξης ηλεκτροδίων τύπου IDT
(Interdigitated electrodes) με τη μέθοδο της φωτολιθογραφίας επιλεκτικής εναπόθεσης (lift-off)
χρυσού Au καθώς και η εναπόθεση σταγόνας (drop casting) του αποφολιδωμένου υλικού. Τέλος
αναλύονται οι ηλεκτρικές ιδιότητες των αισθητήρων μέσω της μεθόδου φασματοσκοπίας
ηλεκτρικής εμπέδησης (Electrical Impedance Spectroscopy EIS) και γίνεται σύνδεση των
αποτελεσμάτων με τα δομικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων.

1.2

Χρήση αισθητήρων

Οι αισθητήρες υγρασίας είναι αναγκαίοι σε πληθώρα εφαρμογών τις σύγχρονης πραγματικότητας.
Χρησιμοποιούνται για καταγραφή, ανίχνευση και έλεγχο της μεταβολής της υγρασίας κάτω από
διάφορες συνθήκες όπως χαμηλές – υψηλές θερμοκρασίες ή σε αέρα που είναι μίξη από διάφορα
αέρια. Η μέτρηση της υγρασίας είναι αναγκαία σε πολλούς τομέις όπως στη γεωργία, στην ιατρική,
στη βιομηχανία ηλεκτρικών ειδών καθώς και στον τομέα του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet
of Things). Στην πραγματικότητα η ανάγκη για προστασία από τις περιβαλλοντικές συνθήκες έχει
οδηγήσει στην ανάπτυξη διαφόρων τύπων αισθητήρων υγρασίας χρησιμοποιώντας διαφορετικές
αρχές λειτουργίας, διαφορετικά υλικά, δομικά χαρακτηριστικά και άλλα.

1.3

Γιατί 2D υλικά

Τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικές προσπάθειες για να κατασκευαστούν αισθητήρες με
καλύτερες απόδοση σε παραμέτρους όπως υψηλότερη ταχύτητα, χαμηλότερη κατανάλωση
ρεύματος και ευκολότερη μαζική παραγωγή. Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας για την σύγχρονη
τεχνολογία είναι η σμίκρυνση των συστατικών ενός κυκλώματος καθώς αυτό προσφέρει
προτερήματα όπως χαμηλή υστέρηση και αποδοτικότερη ενσωμάτωση χωρικά σε ένα σύστημα. Για
αυτούς τους λόγους ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης έρευνας έχει επικεντρωθεί στη μελέτη υλικών

μικρότερων διαστάσεων, δηλαδή δισδιάστατων (π.χ. γραφένιο), μονοδιάστατων (π.χ. νανοσωλήνες
άνθρακα) και μηδενικών διαστάσεων (κβαντικών κουκίδων). Συγκεκριμένα στην περίπτωση των
αισθητήρων, θεωρώντας ότι η κύρια αλλαγή που ανιχνεύεται γίνεται στην ελεύθερη επιφάνεια του
υλικού είναι σημαντικός παράγοντας ο λόγος επιφάνειας προς όγκο και ακριβώς εκεί τα 2D υλικά
έχουν εγγενώς πλεονέκτημα.
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Θεωρία
2.1

Υπάρχοντες/ σύγχρονοι αισθητήρες σχετικής υγρασίας

2.1.1 Μέτρηση της Υγρασίας
Ο πρώτος αισθητήρας υγρασίας που κατασκευάστηκε ήταν το 1937 από τον Francis Dunmore
χρησιμοποιώντας δύο καλώδια από ευγενή μέταλλα, τα οποία ήταν βυθισμένα σε ένα διάλυμα
χλωριούχου λιθίου LiCl. Το χλωριούχο λίθιο είναι υγροσκοπικό – δηλαδή έχει τη δυνατότητα να
δεσμεύει μόρια νερού από το περιβάλλον – και παρατηρείται μεταβολή στη αντίστασή του. i Λόγω
όμως του μικρού εύρους ανίχνευσης (20% - 40%) ii και των μεγάλων χρόνων απόκρισης και
αποκατάστασης, δημιουργήθηκε η ανάγκη από την δεκαετία του 1970 και μετά για αναζήτηση
εναλλακτικών λύσεων.

Εικόνα 1: Υγρόμετρο του Dunmore. Reprinted:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dunmore_Hygrometer_Sensor_1938.jpg

Η υγρασία ορίζεται ως η συγκέντρωση υδρατμών σε μία ποσότητα αέρα ή κάποιου άλλου αερίου.
Έχουν αναπτυχθεί διαφορετικοί τρόποι μέτρησης της υγρασίας και έχουν αντιστοιχηθεί σε μέτρηση
διαφορετικής παραμέτρου. Οι πιο κοινές είναι: η Σχετική Υγρασία (Relative Humidity, RH) , μέρη
ανά εκατομμύριο, για όγκο ή για μάζα και τα σημεία δρόσου και παγετού. Τα δύο τελευταία είναι
υποκατηγορίες της Απόλυτης Υγρασίας.
Η Aπόλυτη Yγρασία (Absolute Humidity) είναι ο λόγος της μάζας του υδρατμού ανά μονάδα
όγκου:
ΑΒ=

mw
V

με μονάδες φυσικά, gr/m3. Η ποσότητα υδρατμών που μπορεί να συγκρατήσει ο αέρας εξαρτάται
από την θερμοκρασία. Σε μία συγκεκριμένη θερμοκρασία, η ποσότητα που μπορεί να συγκρατήσει
ο αέρας έχει μία οριακή τιμή, η οποία δίνεται από την εξίσωση Magnus – Tetens:
e s (T )=6,1094 exp(

17,625T
)
T +243.04

όπου Τ η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου και es η μέγιστη τάση υδρατμών σε hPa.
Η Σχετική Υγρασία (Relative Humidity) είναι ο λόγος της ποσότητας των υδρατμών που περιέχει ο
αέρας προς την ποσότητα των υδρατμών που μπορεί να συγκρατήσει (υπό συγκεκριμένη
θερμοκρασία και πίεση).
PV
100
PS

RH %=

με PV η μετρούμενη πίεση των υδρατμών στον αέρα και PS η πίεση υδρατμών κορεσμένου αέρα.
Ο ξηρός αέρας παρουσιάζει 0% σχετική υγρασία, ενώ ο κορεσμένος αέρας 100%. Είναι σημαντικό
να σημειωθεί ότι καθώς η θερμοκρασία του αέρα μειώνεται, η τιμή της σχετικής υγρασίας
αυξάνεται, αφού η ποσότητα των υδρατμών που μπορεί αν συγκρατήσει έως ότου κορεσθεί
ελαττώνεται.
Η κορεσμένη υγρασία (Saturation humidity) ορίζεται ως η μάζα των υδρατμών κορεσμένου αέρα
προς τον όγκο του:
SH =

mWS
V

Επομένως ένας άλλος ορισμός που μπορεί να προκύψει για τη σχετική υγρασία είναι:
RH %=

AB
100
SH

Όσον αφορά τις μετρήσεις Απόλυτης Υγρασίας οι πιο κοινές παράμετροι που μετρώνται είναι όπως
προαναφέρθηκαν: τα μέρη ανά εκατομμύριο, για όγκο ή για μάζα και τα σημεία δρόσου και
παγετού. Τα μέρη ανά εκατομμύριο, για όγκο, είναι ο όγκος των περιεχόμενων υδρατμών του αέρα
ως προς τον όγκο του ξηρού αέρα και για μάζα αντίστοιχα προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τα μέρη
ανά εκατομμύριο,για όγκο, με τον λόγο του μοριακού βάρους του νερού προς το μοριακό βάρος του
αέρα (ή του αερίου). Το σημείο δρόσου είναι η θερμοκρασία κατά την οποία οι υδρατμοί που
περιέχονται στον αέρα αρχίζουν να συμπυκνώνονται σε υγρή μορφή. Το σημείο δρόσου γίνεται
φανερό ότι αντιστοιχεί στην τιμή σχετικής υγρασίας 100%, που η πίεση των υδρατμών είναι ίση με
την μέγιστη ποσότητα των υδρατμών που μπορεί να συγκρατήσει ο αέρας (κορεσμός). Επομένως η
διαφορά της μετρούμενης θερμοκρασίας με το σημείο δρόσου είναι μία ένδειξη σχετικής υγρασίας.
Το σημείο παγετού είναι η θερμοκρασία κατά την οποία οι υδρατμοί αρχίζουν να συμπυκνώνονται
σε στερεά μορφή. Τα σημεία δρόσου και παγετού είναι συναρτήσεις της πίεσης του αέρα.
Οι αισθητήρες υγρασίας όπως προαναφέρθηκε χρησιμοποιούνται σε πολλαπλούς τομείς και
ανάλογα τις ανάγκες τις εκάστοτε εφαρμογής, έχουν αναπτυχθεί διαφορετικοί τύποι αισθητήρων.
Οι δύο βασικές κατηγορίες είναι οι αισθητήρες Απόλυτης Υγρασίας (Υγρόμετρα) και οι αισθητήρες
Σχετικής υγρασίας. Οι πρώτοι χρησιμοποιούνται για σκοπούς ανίχνευσης υγρασίας ως πρωτεύοντες
αισθητήρες και ανιχνεύουν την αλλαγή στην ποσότητα υδρατμού σε μικροσκοπικό επίπεδο. Οι

δεύτεροι είναι πιο διαδεδομένοι και αποτελούν την πλειονότητα των αισθητήρων που
χρησιμοποιούνται σήμερα καθώς είναι πιο απλός ο μηχανισμός τους, πιο φθηνή η κατασκευή τους
και εφαρμόζονται σε ανάγκες της καθημερινής ζωής. Οι αισθητήρες Σχετικής Υγρασίας μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν ανάλογα το υλικό ανίχνευσης που έχει χρησιμοποιηθεί σε αισθητήρες
κεραμικού τύπου και ημιαγωγοί, οργανικών πολυμερών και υβρίδια οργανικών και μη οργανικών
ενώσεων (πολυμερές σε συνδυασμό με κεραμικό υλικό). Εν γένει τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα
υλικά είναι τα κεραμικά και οι ημιαγωγοί λόγω της μηχανικής τους σταθερότητας, της θερμικής
αντοχής και της σταθερότητάς τους σε απόκριση. Οι αισθητήρες αυτοί μπορούν να διακριθούν
περαιτέρω ανάλογα την αρχή λειτουργία τους σε αισθητήρες εμπέδησης και αισθητήρες
χωρητικότητας.

2.1.2 Μηχανισμός Ανίχνευσης Υγρασίας
Μηχανισμός Grotthuss
Εφαρμόζοντας στη διάταξη μία διαφορά δυναμικού παρατηρείται κίνηση φορέων και συγκεκριμένα
αγωγιμότητα λόγω των ιόντων του υδρογόνου (πρωτόνια) μεταξύ των υδατικών στρωμάτων που
έχουν δημιουργηθεί. Θεωρείται ότι είτε λόγω σύγκρουσης με την επιφάνεια είτε λόγω του
φαινομένου του αυτο-ιονισμού των μορίων νερού προκύπτουν τα ιόντα υδρογόνου και υδροξυλίου
από την παρακάτω αντίδραση:
H 2 O ⇔ H +¿ +OΗ −¿¿

Σε χαμηλά επίπεδα σχετικής υγρασίας, η επιφάνεια του υλικού ανίχνευσης είναι μερικώς
επικαλυμμένη με μόρια νερού και ο κύριος φορέας είναι τα ιόντα υδρογόνου Η + τα οποία
διοχετεύονται μεταπηδώντας στα γειτονικά ιόντα υδροξυλίου OH- όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα:

Εικόνα 2: Μηχανισμός Grotthuss για Υδροξύλια. Reprinted: Farahani, Hamid & Wagiran, Rahman & Hamidon,
Mohd Nizar. (2014). Humidity Sensors Principle, Mechanism, and Fabrication Technologies: A Comprehensive
Review. Sensors (Basel, Switzerland). 14. 7881-7939. 10.3390/s140507881.

Αυτός ο μηχανισμός αποκαλείται και μηχανισμός Grotthuss για τα ιόντα υδροξυλίου.
Εν γένει ο μηχανισμός Grotthuss θεωρείται ως είναι ο βασικός φορέας για την μεταβολή της
ηλεκτρικής αγωγιμότητας σε αλλαγές σχετικής υγρασίας. Ο μηχανισμός αυτός προτάθηκε για
πρώτη φορά από τον Theodor von Grotthuss το 1806 μελετώντας την ηλεκτρόλυση του νερού και
τη μετακίνηση των θετικών ιόντων.
Σε υψηλότερες τιμές σχετικής υγρασίας δημιουργείται ένα συνεχές στρώμα νερού στην επιφάνεια
του υλικού και λαμβάνει χώρα η αντίδραση:
Η 2 Ο+ Η 2 Ο⇔ Η 3 Ο+¿ +ΟΗ −¿¿

επομένως τα πρωτόνια διοχετεύονται από ένα μόριο νερού μέσω του κβαντικού φαινομένου της
σήραγγας στο επόμενο σχηματίζοντας δεσμούς υδρογόνου, όπως φαίνεται και στο παρακάτω
σχήμα:

Εικόνα 3: Μηχανισμός Grotthuss. Reprinted: Colin A. Wraight,
Chance and design—Proton transfer in water, channels and bioenergetic proteins,
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Bioenergetics, 1757 (8), p. 886-912. (2006),

Όσο πιο πολλά στρώματα νερού σχηματίζονται τόσo πιο εύκολη είναι η παραγωγή ομάδων
υδροξωνίων Η3Ο+. Έτσι όσο αυξάνεται η τιμή της σχετικής υγρασίας ο κυρίαρχος μηχανισμός
διάχυσης φορέων είναι αυτός των πρωτονίων μεταξύ των μορίων νερού αλλά λαμβάνει χώρα και η
μεταφορά πρωτονίων μεταξύ υδροξυλίων.

Μεταβολή Ενεργειακής Στάθμης Fermi
Ένας άλλος μηχανισμός που έχει προταθεί όσον αφορά την ανίχνευση υγρασίας από το υλικό είναι
η μεταβολή της ενεργειακής στάθμης Fermi ενός ημιαγωγού και επομένως η μεταβολή της
αγωγιμότητας του. Έχει παρατηρηθεί ότι καθώς τα μόρια νερού προσροφώνται στην επιφάνεια
ενός κεραμικού ημιαγωγού (π.χ. κεραμικών οξειδίων SnO2, ZnO και άλλα), αυξάνουν την
αγωγιμότητα των ημιαγωγών τύπου – n και αντίστοιχα μειώνουν την αγωγιμότητα των τύπου – p.
Αυτό το φαινόμενο μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι καθώς τα μόρια νερού προσροφώνται,
προσδίδουν ηλεκτρόνια στο υλικό με αποτέλεσμα να το εμπλουτίζουν. Ένας άλλος μηχανισμός που
έχει προταθεί είναι ότι τα μόρια νερού αντικαθιστούν προηγουμένως προσροφημένα ιόντα
οξυγόνου (Ο-, Ο2- κ.λ.π.) και έτσι απελευθερώνονται ηλεκτρόνια στο υλικό. Επομένως και από τις
δύο διαδικασίες μπορεί να προκύψει εμπλουτισμός ηλεκτρονίων του υλικού και να μεταβληθεί η
ενέργεια Fermi.

Εικόνα 4: (α) Προσρόφηση μορίων νερού και απόδοση ηλεκτρονίων, (b) Αντικατάσταση ιόντων οξυγόνου από
μόρια νερούκαι απόδοση ηλεκτρονίων. Reprinted: Chen, Zhi & Xiao, Linge. (2005). Humidity Sensors: A
Review of Materials and Mechanisms. Sensor Letters. 3. 10.1166/sl.2005.045.

Καθώς αυξάνεται η σχετική υγρασία και δημιουργείται ένα στρώμα νερού στην επιφάνεια του
υλικού ανίχνευσης παρατηρείται όπως προαναφέρθηκε και αύξηση της αγωγιμότητας λόγω των
ιόντων του υδρογόνου. Επομένως σε θερμοκρασίες δωματίου η αγωγιμότητα των ημιαγωγών
οφείλεται και σε εμπλουτισμό πρωτονίων όσο και ηλεκτρονίων. Σε υψηλότερες όμως θερμοκρασίες
(> 100 °C), τα μόρια νερού δεν μπορούν να συμπυκνωθούν επομένως ο κύριος μηχανισμός
μεταβολής της αγωγιμότητας θα είναι λόγω του εμπλουτισμού ηλεκτρονίων του ημιαγωγού.iii

2.1.3 Αισθητήρες υγρασίας με βάση τον μηχανισμό ανίχνευσης
Αισθητήρες Ηλεκτρικής Εμπέδησης
Οι αισθητήρες ηλεκτρικής εμπέδησης συνήθως κατασκευάζονται εξαχνώνοντας ένα ευγενές
μέταλλο πάνω σε κάποιο υπόστρωμα (π.χ. πυριτίου) σε μοτίβο πεπλεγμένων ηλεκτροδίων
(intedigitated electrodes IDE’s). Στην επιφάνεια εναποτίθεται το υλικό ανίχνευσης το οποίο μπορεί
να γίνει με διάφορες μεθόδους, όπως με εκτυπωτή ψεκασμού μελάνης (inkjet printing), χημική
εναπόθεση ατμών (chemical vapour deposition CVD), επίστρωση εκ περιστροφής (spin coating),
επίστρωση εμβάπτισης (dip coating) και άλλα.

Εικόνα 5: Κατασκευή Αισθητήρα Υγρασίας. Reprinted: Farahani, Hamid & Wagiran, Rahman & Hamidon,
Mohd Nizar. (2014). Humidity Sensors Principle, Mechanism, and Fabrication Technologies: A Comprehensive
Review. Sensors (Basel, Switzerland). 14. 7881-7939. 10.3390/s140507881.

Οι αισθητήρες ηλεκτρικής εμπέδησης μετράνε την μεταβολή της σχετικής υγρασίας και την
μεταφράζουν σε αλλαγή του ηλεκτρικού σήματος της εμπέδησης. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην
μεταφορά ιόντων υδρογόνου με βάση τους μηχανισμούς που προαναφέρθηκαν είτε μεταξύ
υδροξυλίων είτε μορίων νερού.

Αισθητήρες Χωρητικότητας
Οι αισθητήρες χωρητικότητας μπορούν να κατασκευαστούν είτε με την ίδια μεθοδολογία με τους
αισθητήρες εμπέδησης είτε σε μία διάταξη στοιβαγμένων συστατικών όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 6: Διάταξη Στοιβαγμένων Συστατικών. Reprinted: Farahani, Hamid & Wagiran, Rahman & Hamidon,
Mohd Nizar. (2014). Humidity Sensors Principle, Mechanism, and Fabrication Technologies: A Comprehensive
Review. Sensors (Basel, Switzerland). 14. 7881-7939. 10.3390/s140507881.

Η διάταξη αυτή αποτελείται από δύο ηλεκτρόδια που έχουν τοποθετηθεί πάνω σε ένα υπόστρωμα
και από πάνω εναποτίθεται το υλικό ανίχνευσης. Ως ανώτερο ηλεκτρόδιο τοποθετείται μία
επιφάνεια χρυσού για να προστατεύει το υλικό ανίχνευσης από περιβαλλοντική μόλυνση. Είναι
σημαντικό το στρώμα χρυσού να είναι εξαιρετικά λεπτό και αρκετά πορώδες για να επιτρέπει στα
μόρια νερού να το διαπερνούν. Οι αισθητήρες χωρητικότητας εντοπίζουν τη μεταβολή της σχετικής
υγρασίας και την μεταφράζουν σε αλλαγή στην τιμή της διηλεκτρικής διαπερατότητας. iv

2.2

Δισδιάστατα υλικά

2.2.1 Γενικά
Ως δισδιάστατο χαρακτηρίζεται ένα κρυσταλλικό υλικό το οποίο παρουσιάζει ισχυρούς δεσμούς
κατά μήκος ενός επιπέδου και έχει αμιγώς κλειστή δομή. Οι δομές αυτές ενώνονται με δεσμούς Van
der Waals μεταξύ τους και σχηματίζουν ένα φυλλόμορφο υλικό.

Εικόνα 7: Δομή Γραφενίου. Reprinted: https://en.wikipedia.org/wiki/Graphene

Στο παρελθόν υπήρχε η θεώρηση ότι οι δισδιάστατες δομές δεν είναι θερμικά σταθερές. Το 2004
όμως οι Andre Geim και Konstantin Novoselov στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ κατάφεραν να
απομονώσουν και να χαρακτηρίσουν για πρώτη φορά το γραφένιο και οι ίδιοι βραβεύτηκαν για τα
με βραβείο Νόμπελ το 2010 για τα πρωτοπόρα πειράματα πάνω σε αυτό το δισδιάστατο υλικό. Οι
επιστήμονες κατάφεραν να εξάγουν μονοατομικού πάχους κρυσταλλίτες (γραφένιο) από το γνωστό
φυλλόμορφο υλικό, τον γραφίτη, με την τεχνική της μηχανικής αποφολίδωσης (mechanical
exfoliation) χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία. Το γραφένιο παρουσιάζει μοναδικά
χαρακτηριστικά όσον αφορά την ηλεκτρονιακή του συμπεριφορά. Ένα βασικό του χαρακτηριστικό
είναι το μηδενικό του ενεργειακό του χάσμα το οποίο το καθιστά ημιμέταλλο και έχει ως
αποτέλεσμα η αγωγιμότητα του υλικού αυτού να μην μηδενίζεται ποτέ.

Ζώνες Brillouin Γραφενίου. Reprinted: https://www.uni-muenster.de/Physik.PI/Zacharias/en/research/graphene/
graphene.html

Το γραφένιο πορόλο τις εξαιρετικές του ιδιότητες όπως υψηλή θερμική και ηλεκτρική
αγωγιμότητα, υψηλή απορρόφηση όλου του οπτικού φάσματος, μηχανική δύναμη και ελαστικότητα
δεν είναι κατάλληλο για κάποιες εφαρμογές. Λόγω του μηδενικού χάσματος δεν μπορεί για
παράδειγμα να χρησιμοποιηθεί σε MOSFET καθώς ο λόγος μεγίστου προς το ελάχιστο ρεύμα της
διάταξης είναι πολύ μικρός. Έτσι τα τελευταία χρόνια ερευνώνται και άλλες οικογένειες
δισδιάστατων υλικών όπως τα διχαλκογενίδια στοιχείων μετάπτωσης MX 2 (Transition Metal
Dichalcogenides TMD’s), το εξαγωνικό νιτρίδιο του βορίου (h-BN) και φυσικά τα φωσφορικά
τριχαλκογενίδια στοιχείων μετάπτωσης MPX3.

2.2.2 Κατασκευή δισδιάστατων υλικών
Υπάρχουν δύο μορφές κατασκευής 2D υλικών «από την κορυφή προς τα κάτω» (top-down method)
και «από τη βάση προς τα πάνω» (bottom-up method). Η πρώτη περίπτωση στηρίζεται σε χημική
αντίδραση οργανικών ενώσεων και άλλων μικρών μορίων σε ελεγχόμενη θερμοκρασία πάνω σε
ένα κατάλληλο υπόστρωμα. Τέτοιες μέθοδοι είναι η χημική εναπόθεση ατμών (CVD) ή η χημική
εναπόθεση ατμών σε πλάσμα (PECVD) και η επιταξία μοριακής δέσμης (ΜΒE). Η δεύτερη
περίπτωση έχει να κάνει με αποφολίδωση του αρχικού φυλλόμορφου υλικού είτε με μικρομηχανική
διάσπαση, είτε χημικά με μεθόδους όπως υπερήχους, παρεμβολή κάποιας άλλης ένωσης για
απομάκρυνση των φύλλων και άλλα.

3

Πειραματικό Μέρος
3.1

Θεωρία πειραματικών διατάξεων

3.1.1 Μέθοδοι χαρακτηρισμού
Οπτική μικροσκοπία
Το ανθρώπινο μάτι υπό κανονικές συνθήκες και με αρκετό φως μπορεί να φτάσει διακριτική
ικανότητα έως και 0.2 mm. v Χρησιμοποιώντας όμως ένα οπτικό μικροσκόπιο μπορεί να γίνει

παρατήρηση αντικειμένων σε μικρότερη κλίμακα με τη βοήθεια ενός συστήματος φακών. Τα
βασικά μέρη ενός οπτικού μικροσκοπίου είναι:

Εικόνα 8: Μέρη ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Reprinted:
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_microscope#Components

1. Προσοφθάλμιοι φακοί
2. Στρεπτή πλάκα αντικειμενικών φακών
3. Αντικειμενικοί φακοί
4. Μακρομετρικός κοχλίας εστίασης για μετακίνηση της τραπέζης
5. Μικρομετρικός κοχλίας εστίασης για μετακίνηση της τραπέζης
6. Τράπεζα τοποθέτησης δείγματος
7. Φωτεινή πηγή
8. Διάφραγμα για συγκέντρωση φωτός
9. Μηχανική τράπεζα vi vii

Συνήθως τα οπτικά μικροσκόπια έχουν μεγέθυνση 1000x, 10x οι προσοφθάλμιοι φακοί και 100x ο
αντικειμενικός φακός. Η διακριτική ικανότητα ενός σύγχρονου οπτικού μικροσκοπίου μπορεί να
φτάσει έως και 0.5 μm.

Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης είναι μία μέθοδος απεικόνισης επιφανειών με χρήση δέσμης
ηλεκτρονίων. H διακριτική ικανότητα του οπτικού μικροσκοπίου περιορίζεται από το μήκος
κύματος του φωτός σε θεωρητικές τιμές 200 - 250 nm. viii Επιταχύνοντας όμως ηλεκτρόνια μπορούν
να επιτευχθούν μικρότερα μήκη κύματος και επομένως καλύτερη διακριτική ικανότητα. Τα
σύγχρονα ηλεκτρονικά μικροσκόπια σάρωσης μπορούν να έχουν μεγέθυνση έως και 500,000x και
διακριτική ικανότητα 1 nm.

Εικόνα 9: Μέρη ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Reprinted:
https://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_electron_microscope

Τα βασικά μέρη που το απαρτίζουν είναι:
1. Πηγή ηλεκτρονίων
2. Ηλεκτρομαγνητικοί φακοί εστίασης της δέσμης
3. Βάση τοποθέτησης του δείγματος
4. Σύστημα δημιουργίας κενού
5. Ανιχνευτές για τα σήματα ενδιαφέροντος
6. Συσκευές εξαγωγής των δεδομένων ix

Η διαδικασία δημιουργίας εικόνας με χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης έχει ως
εξής: Η πηγή δημιουργεί μία δέσμη ηλεκτρονίων μέσω θερμιονικής εκπομπής και με ενέργεια που
κυμαίνεται από 0.2 έως 40 keV, η οποία εστιάζεται σε συγκεκριμένα σημεία πάνω στο δείγμα με τη
βοήθεια των ηλεκτρομαγνητικών φακών. Στη συνέχεια καθώς η δέσμη προσπίπτει στην επιφάνεια
του δείγματος προκαλείται ιονισμός λόγω ανελαστικών σκεδάσεων και επομένως παράγονται
δευτερεύοντα ηλεκτρόνια με ενέργειες της τάξεως των 50 eV, τα οποία συλλέγονται από κατάλληλο
αισθητήρα. (1)x Ανάλογα την ποσότητα των δευτερευόντων ηλεκτρονίων που ανιχνεύονται
εμφανίζεται και πιο φωτεινό στην οθόνη το σημείο στο οποίο έχει εστιαστεί η δέσμη. Καθώς η
δέσμη ηλεκτρονίων σαρώνει ένα κομμάτι της επιφάνειας που έχει επιλεχτεί σε παράλληλες
γραμμές δημιουργείται έτσι η ολοκληρωμένη εικόνα του δείγματος. xi Είναι σημαντικό το δείγμα να
βρίσκεται σε κενό καθώς μόρια του αέρα αλληλεπιδρούν με την δέσμη ηλεκτρονίων και
επηρεάζουν την τελική εικόνα.

Μετρήσεις ηλεκτρικής αντίστασης
Ο υπολογισμός της ηλεκτρικής αντίστασης μιας συσκευής πραγματοποιείται μέσω της μελέτης της
καμπύλης της τάσης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος (I – V). Η τυπική διάταξη κυκλώματος
που χρησιμοποιείται είναι η εξής:

Εικόνα 10: Μετρήσεις I-V. Reprinted: https://www.ossila.com/pages/iv-curves-measurement

Έχει τοποθετηθεί ένα βολτόμετρο παράλληλα με τη συσκευή και ένα αμπερόμετρο σε σειρά.
Εφαρμόζοντας μία σειρά από διαφορετικές τιμές διαφοράς δυναμικού και μετρώντας μέσω του
αμπερομέτρου την διερχόμενη ένταση ρεύματος είναι δυνατόν να κατασκευαστεί η καμπύλη I – V.
Αυτή η μέτρηση μπορεί να γίνει και αυτοματοποιημένα χρησιμοποιώντας μία μονάδα μέτρησης –
γέννησης ηλεκτρικών σημάτων (source measure unit SMU), η οποία μετράει την εφαρμοζόμενη
τάση και το διερχόμενο ρεύμα με υψηλή ακρίβεια.xii Χρησιμοποιώντας τον νόμο του Ohm
V =IR , είναι φανερό ότι η κλίση της ευθείας της καμπύλης που προκύπτει θα ισούται με τον
1
λόγο
ή αλλιώς G που είναι η αγωγιμότητα. Ανάλογα αν οι τιμές της τάσης και του ρεύματος
R
είναι ομόσημοι ή ετερόσημοι διακρίνεται αν η συσκευή καταναλώνει ή παράγει ισχύ αντίστοιχα.

Φασματοσκοπία Ηλεκτρικής Εμπέδησης
Η φασματοσκοπία ηλεκτρικής εμπέδησης είναι μία περίπλοκη διαδικασία με την οποία μπορούν να
εξαχθούν συμπεράσματα για την ηλεκτρική συμπεριφορά ενός συστήματος- μίας συσκευής,
μετρώντας την εμπέδησή του για ένα φάσμα συχνοτήτων. Σε κυκλώματα που εφαρμόζεται συνεχές
ρεύμα ισχύει ο νόμος του Ohm όπως προαναφέρθηκε V =IR . Αντίστοιχα σε κυκλώματα που
εφαρμόζεται εναλλασσόμενο ρεύμα η σχέση γίνεται V =IZ , όπου Z η εμπέδηση. Η εμπέδηση
είναι ένας μιγαδικός αριθμός που εκφράζει την αντίσταση του κυκλώματος στη κίνηση των
ηλεκτρονίων και εμπεριέχει συνεισφορές από αντιστάσεις, πυκνωτές και επαγωγείς. (1) xiii Η
εμπέδηση μετράται, εφαρμόζοντας μία εναλλασσόμενη τάση συγκεκριμένης συχνότητας στο
κύκλωμα και μετρώντας το εναλλασσόμενο ρεύμα αντίστοιχα. Εν γένει τα ηλεκτροχημικά
συστήματα δεν παρουσιάζουν γραμμική συμπεριφορά και για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό το
σήμα που εφαρμόζεται να είναι μικρό ώστε να μην υπάρχει παραγωγή αρμονικών.

Εικόνα 11: Γραμμική Προσέγγιση για Ηλεκτροχημικά Συστήματα. Reprinted:
https://www.gamry.com/assets/Uploads/BasicsOfEIS.pdf

Σε συστήματα λοιπόν που μπορούν να θεωρηθούν κατά προσέγγιση γραμμικά, η απόκριση του
ρεύματος σε μία ημιτονοειδή εναλλασσόμενη τάση, είναι επίσης ημιτονοειδής ίδιας συχνότητας
αλλά μετατοπισμένης κατά μία διαφορά φάσης φ.

Εικόνα 12: Μετατόπιση Φάσης. Reprinted: https://www.gamry.com/application-notes/EIS/basics-ofelectrochemical-impedance-spectroscopy/

Η εφαρμοζόμενη τάση είναι της μορφής:
V t =V 0 sin (ωt) με ω=2 πf

και η απόκριση του ρεύματος:
Ι t =Ι 0 sin (ωt +φ)

Και επομένως προκύπτει η εμπέδηση:

Ζ=

Vt
V sin(ωt )
sin(ωt )
= 0
=Z 0
I t Ι 0 sin (ωt +φ)
sin (ωt +φ)

Επομένως η εμπέδηση χαρακτηρίζεται από το μέγεθος της Ζ 0 και την διαφορά φάσης φ. xiv
Για να γίνουν κατανοητά τα δεδομένα που λαμβάνονται από τη φασματοσκοπία ηλεκτρικής
εμπέδησης ενός ηλεκτροχημικού συστήματος είναι χρήσιμο να παρομοιαστούν με ένα ηλεκτρικό
κύκλωμα που αποτελείται από παθητικά στοιχεία, το οποίο ονομάζεται ισοδύναμο κύκλωμα. Τα πιο
κοινά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι η αντίσταση, ο πυκνωτής και το πηνίο ανάλογα την
διαφορά φάσης που παρατηρείται.

Εικόνα 13: Χαρακτηριστικά Παθητικών Στοιχείων. Reprinted:
https://www.gamry.com/assets/Uploads/BasicsOfEIS.pdf

Η εμπέδηση μιας αντίστασης είναι ανεξάρτητη της συχνότητας, δεν έχει φανταστικό μέρος.
Αντίθετα εμπέδηση ενός ιδανικού πυκνωτή και ενός ιδανικού πηνίου έχουν μόνο φανταστικό μέρος,
εξαρτώνται τα μεγέθη τους από την συχνότητα και το ρεύμα έχει διαφορά φάσης με την
εφαρμοζόμενη τάση κατά -90° και +90° αντίστοιχα.
Το πιο κοινό ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα που παρατηρείται σε ηλεκτροχημικά συστήματα είναι
το απλοποιημένο κύκλωμα Randles.

Εικόνα 14: Κύκλωμα Randles. Reprinted: https://www.youtube.com/watch?v=I3uvugRXHG8

Το απλοποιημένο κύκλωμα Randles αποτελείται από μία αντίσταση R1 σε σειρά με έναν πυκνωτή
που είναι συνδεδεμένος παράλληλα με μία δεύτερη αντίσταση R2. Σε υψηλές συχνότητες ο
πυκνωτής λειτουργεί ως βραχυκύκλωμα επομένως το ρεύμα περνάει σχεδόν εξ ολοκλήρου από
εκεί. Αντίθετα σε χαμηλές συχνότητες λειτουργεί ως ανοιχτός διακόπτης επομένως το ρεύμα

περνάει από την δεύτερη αντίσταση. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να παρουσιαστεί γραφικά με δύο
τρόπους. Το γράφημα Nyquist 1 και το γράφημα Bode. 2

Εικόνα 15: Διάγραμμα Nyquist and Διάγραμμα Bode. Reprinted:
https://www.gamry.com/assets/Uploads/BasicsOfEIS.pdf

Στο διάγραμμα Nyquist είναι φανερό ότι σε υψηλές συχνότητες, που ο πυκνωτής λειτουργεί ως
βραχυκύκλωμα, η τιμή της εμπέδησης έχει μηδενικό φανταστικό μέρος επομένως το διάγραμμα
δίνει τη τιμή της ωμικής αντίστασης R1. Όμοια σε χαμηλές συχνότητες που ο πυκνωτής λειτουργεί
ως ανοιχτός διακόπτης το διάγραμμα δίνει επίσης μία πραγματική τιμή για την εμπέδηση που είναι
το άθροισμα των αντιστάσεων R1 και R2. Οι τιμές των αντιστάσεων αυτών γίνονται φανερές και
στο διάγραμμα Bode από τον άξονα της έντασης της εμπέδησης. Ενδιαφέρον ωστόσο έχει η
δεύτερη καμπύλη του διαγράμματος η οποία σε κάθε τιμή συχνότητας δίνει την διαφορά φάσης που
δημιουργείται από το σύστημα. Σε υψηλές και χαμηλές συχνότητες που η διαφορά φάσης είναι
μηδέν το σύστημα έχει συμπεριφορά ωμικής αντίστασης, ενώ μεταβάλλεται ενδιάμεσα λόγω του
πυκνωτή.
Ένα άλλο στοιχείο που χρησιμοποιείται στα ηλεκτροχημικά κυκλώματα είναι το στοιχείο Warburg
και αντιπροσωπεύει την αντίσταση στη μεταφορά μάζας. Είναι ένα γενικευμένο στοιχείο
εμπέδησης που ελέγχει τη διάχυση στο σύστημα και εισάγει μία διαφορά φάσης 45 °. Το στοιχείο
αυτό προκαλεί μία αλλαγή στα παραπάνω διαγράμματα της μορφής:

1Ένα διάγραμμα Nyquist έχει στον άξονα- x το πραγματικό μέρος της εμπέδησης Ζ’ ενώ στον άξονα- y το αντίθετο του
φανταστικού -Ζ’’ και ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά παρουσιάζονται τα δεδομένα από υψηλές συχνότητες σε
χαμηλές. Τα διαγράμματα Nyquist χρησιμοποιούνται στον τομέα της ηλεκτροχημείας καθώς δίνουν άμεσα σημαντικές
πληροφορίες για την ηλεκτρική συμπεριφορά του συστήματος και επίσης έχουν υψηλή ευαισθησία σε μεταβολές.
2Ένα διάγραμμα Bode περιέχει δύο διαγράμματα σε ένα. Στον άξονα- x τοποθετείται η λογαριθμική κλίμακα των
συχνοτήτων, στον έναν άξονα- y ο λογάριθμος της τιμής της εμπέδησης και στον δεύτερο άξονα- y η διαφορά φάσης
φ. Με τα διαγράμματα Bode είναι πιο εύκολο να γίνουν κατανοητά μεμονωμένα στοιχεία ενός κυκλώματος.

Διαγράμματα Nyquist και Bode συμπεριλαμβάνοντας στοιχείο Warburg. Reprinted:

https://www.gamry.com/assets/Uploads/BasicsOfEIS.pdf
Η συμμετοχή του στοιχείου αυτού παρατηρείται σε χαμηλές συχνότητες. Στο διάγραμμα Nyquist
είναι φανερό ότι σε χαμηλές συχνότητες αντί η καμπύλη να επιστρέφει προς μηδενική φανταστική
αντίσταση αλλάζει φορά και δημιουργείται μία ευθεία σε γωνία 45 °. Όμοια και στο διάγραμμα
Bode η ευθεία που είχε δημιουργηθεί προηγουμένως σε χαμηλές συχνότητες πλέον έχει κλίση.
Επειδή ακριβώς τα φαινόμενα διάχυσης παρατηρούνται σε χαμηλές συχνότητες το αντίστοιχο
ισοδύναμο κύκλωμα που προκύπτει είναι:

Ισοδύναμο κύκλωμα Randles με στοιχείο Warburg. Reprinted: https://www.gamry.com/application-

notes/EIS/basics-of-electrochemical-impedance-spectroscopy/
Εν γένει η αντίσταση που τοποθετείται παράλληλα με τον πυκνωτή φαίνεται να αναπαριστά
φαινόμενα όπως κίνηση φορέων και φαινόμενα πόλωσης ενώ η αντίσταση που βρίσκεται σε σειρά
ως η αντίσταση που μπορεί να παρουσιάζει η διάταξη.

3.1.2 Μέθοδοι κατασκευής
Υγρή αποφολίδωση με υπερήχους
Η υγρή αποφολίδωση με υπερήχους είναι μία διαδικασία που χρησιμοποιείται στον τομέα της
νανοτεχνολογίας για την αποφολίδωση δισδιάστατων υλικών. Εφαρμόζονται συνήθως υπέρηχοι
συχνότητας 20 kHz σε μία επιθυμητή τιμή ισχύος σε ένα διάλυμα που περιέχει το υλικό. Τα ηχητικά
κύματα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κύκλων πίεσης στο υγρό με εναλλαγές από υψηλές
πιέσεις (συμπίεση) σε χαμηλές (αραίωση) και τον σχηματισμό μικροσκοπικών φυσαλίδων κενού οι
οποίες κατά την συμπίεση καταρρέουν βίαια δημιουργώντας τοπικά υψηλές θερμοκρασίες
(σπηλαίωση). xv Στόχος είναι να διαχωριστούν τα φύλλα των δισδιάστατων υλικών τα οποία

συνδέονται μεταξύ τους με δυνάμεις Van der Waals και να ομογενοποιηθεί το διάλυμα. Υπάρχουν
δύο διατάξεις που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία αυτή: η ακίδα υπερήχων και το λουτρό
υπερήχων.

Ακίδα υπερήχων

Εικόνα 16: Ακίδα υπερήχων. Reprinted: https://adelab.com.au/ultrasonic/qsonica-q125-sonicator-ultrasonic-celldisrupter

Η ακίδα υπερήχων αποτελείται από μία γεννήτρια η οποία μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα σε
ένα σήμα συγκεκριμένης συχνότητας (π.χ. 20 kHz) και το οποίο στη συνέχεια καταλήγει σε έναν
πιεζοηλεκτρικό μετατροπέα. Ο μετατροπέας λόγω της φύσης των πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων
μετατρέπει το ηλεκτρικό σήμα σε μηχανική δόνηση, η οποία με τη σειρά της μεταφέρεται στην
άκρη της ακίδας. Η ακίδα είναι συνήθως φτιαγμένος από κράματα τιτανίου xvi και η διάμετρός του
επιλέγεται ανάλογα τη ποσότητα του δείγματος είναι επιθυμητό να επεξεργαστεί. Μικρότερες
διάμετροι παρέχουν υπερήχους υψηλής έντασης, αλλά η ενέργεια εστιάζεται σε μια μικρή περιοχή,
αντίθετα μεγαλύτερες διάμετροι ακρών μπορούν να επεξεργαστούν μεγαλύτερους όγκους. Η άκρη
διαστέλλεται και συστέλλεται κατά μήκος και η απόσταση που διανύει είναι ανάλογης της ισχύος
που προσφέρει στο δείγμα. Η ισχύς αυτή ελέγχεται από τον χρήστη με ένα κουμπί ελέγχου του
πλάτους. Έτσι δημιουργούνται οι κύκλοι πίεσης και γίνεται δυνατή η αποφολίδωση του υλικού. xvii

Λουτρό Υπερήχων

Εικόνα 17: Λουτρό υπερήχων. Reprinted: https://www.indiamart.com/proddetail/bath-sonicator9244177612.html

Η αρχή λειτουργίας του λουτρού υπερήχων είναι όμοια με αυτή της ακίδας με τη διαφορά ότι η
μηχανική δόνηση που παράγει το πιεζοηλεκτρικό υλικό δεν μεταφέρεται σε καθετήρα, αλλά στη
βάση ενός λουτρού με νερό στο οποίο τοποθετείται το δείγμα. xviii Τα λουτρά υπερήχων είναι πολύ
πιο οικονομικά από τους καθετήρες και γενικά προτιμώνται για ομογενοποίηση και ανάμιξη του
δείγματος ενώ οι ακίδες προσφέροντας ισχύ σε πιο συγκεντρωμένη περιοχή προτιμώνται για
αποφολίδωση του υλικού. xix

Λιθογραφία
Η λιθογραφία είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται στον τομέα της μικροηλεκτρονικής για
δόμηση υλικών σε μικρές διαστάσεις. Χρησιμοποιούνται κυρίως δύο τεχνικές: η φωτολιθογραφία
και η λιθογραφία δέσμης ηλεκτρονίων. Ανάλογα τις απαιτήσεις τις διάταξης επιλέγεται και η
κατάλληλη μέθοδος. Η φωτολιθογραφία είναι πιο απλή στην εκτέλεση της και μπορεί να παράξει
διατάξεις έως και μερικές δεκάδες νανόμετρα, ενώ η λιθογραφία δέσμης ηλεκτρονίων έως και μία
τάξη μεγέθους μικρότερη με εξαιρετική ακρίβεια αλλά το κόστος είναι υψηλότερο. Η διαδικασία
της φωτολιθογραφίας ή αλλιώς λιθογραφίας- UV στηρίζεται στην έκθεση ενός φωτοευαίσθητου
υλικού, της ρητίνης, σε υπεριώδες φως για τη δημιουργία των επιθυμητών διατάξεων.
Αναλυτικότερα για την διεξαγωγή της διαδικασίας πρέπει αρχικά να γίνει χημική προετοιμασία του
υποστρώματος, πχ καθαρισμός με τη μέθοδο RCA xx και έκθεση σε πλάσμα οξυγόνου για να γίνει η
επιφάνεια υδρόφιλη και στη συνέχεια να εναποτεθεί το χημικό HDMS (hexamethyldisilazane). To
HDMS είναι μία υδρόφοβη ουσία η οποία χρησιμοποιείται για την αποφυγή εισχώρησης του
υδατικού εμφανιστή ενδιάμεσα από την ρητίνη και το υπόστρωμα και επομένως την ανύψωση της
ρητίνης και την διάβρωση του εκτυπωμένου μοτίβου. Στη συνέχεια αφού σταθεροποιηθεί το
HDMS με θερμική εστία τοποθετείται η ρητίνη. Η ρητίνη μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική
ανάλογα την οπτική μάσκα που θα χρησιμοποιηθεί.

Εικόνα 18: Λιθογραφία. Reprinted: https://media.springernature.com/original/springer-static/image/prt%3A97890-481-9751-4%2F16/MediaObjects/978-90-481-9751-4_16_Part_Fig1-342_HTML.gif

Η θετική ρητίνη κατά την έκθεσή της σε υπεριώδες φως γίνεται διαλυτή στον εμφανιστή που θα
εφαρμοστεί στη συνέχεια επομένως απομακρύνεται, ενώ η αρνητική ρητίνη γίνεται πιο ανθεκτική
και επομένως κατά την εφαρμογή του εμφανιστή απομακρύνονται οι περιοχές που δεν έχουν
εκτεθεί στο υπεριώδες φως. Τελικά αφού σταθεροποιηθεί η ρητίνη με χρήση θερμικής εστίας
εφαρμόζεται ο εμφανιστής για να γίνει η χάραξη του τελικού μοτίβου. xxi

Εξάχνωση
Η εξάχνωση μετάλλου με δέσμη ηλεκτρονίων είναι μια μέθοδος με την οποία μπορούν να
κατασκευαστούν λεπτές μεμβράνες και επιστρώσεις υλικών σε κενό με χρήση δέσμης ηλεκτρονίων.

Εικόνα 19: Εξάχνωση. Reprinted: https://en.wikipedia.org/wiki/Electron-beam_physical_vapor_deposition

Σε ένα νήμα συνήθως βολφραμίου W εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού το οποίο οδηγεί σε
θέρμανση Joule και θερμική εκπομπή ηλεκτρονίων. Τα ηλεκτρόνια τα οποία επιταχύνονται με
υψηλή εφαρμοζόμενη τάση, εστιάζονται στο δοχείο που περιέχει το υλικό με ισχυρό μαγνητικό
πεδίο. xxii Είναι σημαντικό να έχει δημιουργηθεί τουλάχιστον 7 x 10-5 Torr κενό για να επιτραπεί η

διέλευση των ηλεκτρονίων από τη πηγή ηλεκτρονίων στο δοχείο με το υλικό. Η τιμές του
δυναμικού που επιταχύνει τα ηλεκτρόνια μπορεί να είναι από 3 έως 40 kV το οποίο αντιστοιχεί στο
ρεύμα της δέσμης ηλεκτρονίων να είναι μερικά Amperes. Ένα ποσοστό της κινητικής ενέργειας
των ηλεκτρονίων (~85%) κατά τη πρόσκρουση στο υλικό μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια και
έτσι προκαλείται η εξάχνωσή του. Το υπόλοιπο ποσοστό της κινητικής ενέργειας της δέσμης
ηλεκτρονίων καταναλώνεται είτε στην παραγωγή ακτίνων- X είτε στη παραγωγή δευτερευόντων
ηλεκτρονίων.xxiii Επομένως εφόσον υπάρχει επαρκείς τιμές κενού και θερμοκρασίας θα
δημιουργηθεί ατμός του υλικού που δέχεται τη δέσμη ηλεκτρονίων και έτσι δημιουργούνται
επιστρώσεις στο δείγμα. Το πάχος της επίστρωσης οποιαδήποτε στιγμή μετράται με έναν
κρύσταλλο χαλαζία ο οποίος έχει τεθεί σε ταλάντωση και λόγω της αύξησης της μάζας του από την
επίστρωση υλικού, μειώνεται η συχνότητα ταλάντωσης. Έτσι μετράται με ακρίβεια η μάζα ανά
μονάδα επιφάνειας και λαμβάνοντας υπόψιν συγκεκριμένες παραμέτρους του υλικού μπορεί να
υπολογιστεί το πάχος που έχει επιστρωθεί. xxiv

Εναπόθεση σταγόνας
Ο τρόπος εναπόθεσης μίας σταγόνας σε μία επιφάνεια μπορεί να διαφέρει ανάλογα την
συμπεριφορά της επιφάνειας ως υδρόφιλη ή ως υδρόφοβη. Ένα μέτρο της συμπεριφοράς αυτής
είναι η γωνία επαφής της επιφάνειας με την εφαπτόμενη ευθεία της σταγόνας στο σημείο επαφής.

Εικόνα 20: Υδρόφοβη και Υδρόφιλη Επιφάνεια. Reprinted: http://www.ramehart.com/contactangle.htm

Αν η γωνία επαφής είναι μικρότερη των 90 ° τότε η επιφάνεια είναι υδρόφιλη. Επομένως
παρουσιάζει υψηλή επιφανειακή ενέργεια και χαρακτηριστικά όπως καλύτερη διαβροχή και
συγκόλληση του υγρού στην επιφάνεια. Αντίθετα αν η γωνία επαφής είναι άνω των 90 ° η
επιφάνεια είναι υδρόφοβη. Οι σταγόνες που δημιουργούνται είναι φανερά δομημένες και η
επιφανειακή ενέργεια χαμηλή. xxv
Στην περίπτωση θέρμανσης μιας υδρόφοβης επιφάνειας και μίας σταγόνας η οποία περιέχει
πτητική στερεή ουσία διασκορπισμένη σε πτητικό διαλύτη παρατηρείται μία οργανωμένη
εναπόθεση του υλικού σε ομόκεντρους κυκλικούς δακτυλίους. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται
“δακτύλιοι του καφέ” καθώς θυμίζει τον λεκέ που αφήνει ο καφές σε μία επιφάνεια. Ο ρυθμός
εξάτμισης του διαλύτη είναι πιο υψηλός στα άκρα της σταγόνας σε σύγκριση με το κέντρο και αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να μεταφέρεται ο διαλύτης και μαζί το μη πτητικό υλικό, στις άκρες τις

σταγόνας. Η οριακή γραμμή της σταγόνας είναι καρφιτσωμένη και δεν μεταφέρεται λόγω
δυνάμεων συνάφειας με το υλικό που στεγνώνει στην άκρη. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα
επειδή η επιφανειακή τάση της σταγόνας που μικραίνει γίνεται αρκετά ισχυρή θέλει να
ελαχιστοποιήσει την ενέργεια. Τα όρια της σταγόνας αποκολλώνται και αυτή μικραίνει απότομα για
να αποκτήσει ξανά σφαιρικό σχήμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκ νέου δημιουργία δακτυλίου του
καφέ.xxvi
Ένας τρόπος να αποφευχθεί αυτό το φαινόμενο είναι να μειωθεί η γωνία επαφής της σταγόνας
μετατρέποντας την επιφάνεια εναπόθεσης σε υδρόφιλη.

3.2

Κατασκευή αισθητήρων με 2D υλικά

3.2.1 Αποφολίδωση του υλικού NiPS3
Η αποφολίδωση του υλικού NiPS3 έγινε χρησιμοποιώντας ακίδα υπερήχων Qsonica Q125. Κάθε
δείγμα περιέχει ~15 mg NiPS3 και 3 mL διαλύτη. Δοκιμάστηκαν διαφορετικοί διαλύτες για το υλικό
αυτό:
•

Νερό- Αιθανόλη(3:2)

•

Χλωροφόρμιο

•

NMP

•

Τολουόλιο

όμως καλύτερη διαλυτότητα παρουσίασαν τα δύο πρώτα.
Για κάθε διαλύτη κατασκευάστηκαν 3 διαφορετικά δείγματα στα οποία εφαρμόστηκε ισχύς 20%,
40% και 60%. Η αποφολίδωση με υπερήχους σε κάθε δείγμα έγινε για μία ώρα. Στα δείγματα που
εφαρμόστηκε 40% και 60% ισχύς επιλέχτηκε κύκλος εργασίας 20’’ ενεργή διαδικασία - 40’’
ανενεργή. Στο δείγμα 20% επιλέχτηκε κύκλος εργασίας 20’’ ενεργή διαδικασία - 40’’ ανενεργή.
Επιπλέον κατασκευάστηκαν δύο ακόμη δείγματα, το ένα με διαλύτη το χλωροφόρμιο που η
αποφολίδωση εφαρμόστηκε και 5 λεπτά και το άλλο με διαλύτη νερό που εφαρμόστηκε
αποφολίδωση για μία ώρα. Οι παράμετροι που επιλέχτηκαν είναι ισχύς 60% και 20’’ ενεργή
διαδικασία - 40’’ ανενεργή και . Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε
λουτρό με νερό και παγάκια για να αποφευχθεί η θέρμανσή τους. Το λουτρό ανανεωνόταν στη
μέση της διαδικασίας.

3.2.2 Κατασκευή ηλεκτροδίων
Λιθογραφία
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κατασκευή των αισθητήρων με την μέθοδο της
λιθογραφίας παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Βήμα

Διαδικασία

Παράμετροι

1

Καθαρισμός αντικειμενοφόρας πλάκας

Χρησιμοποιήθηκαν διαδοχικά
ακετόνη, προπανόλη και νερό

2

Διεργασία με πλάσμα οξυγόνου

2’ σε ισχύ 90 Watt και κενό 300 mTorr

3

Εναπόθεση του χημικού HMDS

Περιστροφική επίστρωση σε 5000 στροφές το

τα

χημικά:

λεπτό για 30’’
4

Σταθεροποίηση του χημικού HMDS

Τοποθέτηση σε θερμικό πιάτο στους 107.5 °C
για <πόσο?>

5

Τοποθέτηση ρητίνης

Περιστροφική επίστρωση αρνητικής ρητίνης
ΑΖ2020 σε 4000 στροφές το λεπτό για 30’’

6

Σταθεροποίηση της ρητίνης

Τοποθέτηση σε θερμικό πιάτο στους 107.5 °C
για 1’ και 30’’

7

Έκθεση σε υπεριώδες φως

Έκθεση για 8’’ με ισχύ ανά τετραγωνικό
εκατοστό 9 mWatt/cm2

8

Πολυμερισμός –
αρνητικής ρητίνης

9

Εμφάνιση του μοτίβου

ενεργοποήση

της Τοποθέτηση σε θερμικό πιάτο στους 107.5 °C
για 1’
Εμφανιστής MIF 826 για 25’’

Εξάχνωση:
Για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της εξάχνωσης χρυσού είναι σημαντικό να δημιουργηθεί
κενό 7 x 10-7 Torr το οποίο γίνεται δυνατό με μηχανική και στη συνέχεια κρυογονική αντλία.
Πρώτα το δείγμα εκτέθηκε σε χρώμιο Cr για να δημιουργηθεί ένα στρώμα 2 nm καθώς ενισχύει τη
καλή πρόσδεση του χρυσού Au στο υπόστρωμα. Στη συνέχεια έγινε η εξάχνωση χρυσού και
δημιουργήθηκε ένα στρώμα 200 nm.

3.2.3 Συναρμολόγηση / Εναπόθεση υλικού
Για να γίνει η τελική συναρμολόγηση του αισθητήρα υγρασίας είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί ξανά
υγρή αποφολίδωση με υπερήχους επειδή το υλικό δεν είναι σταθερό και οι φολίδες κολλάνε ξανά
μεταξύ τους. Επομένως υποβλήθηκε το κάθε δείγμα σε αποφολίδωση με ακίδα υπερήχων για 30
λεπτά. Οι παράμετροι που εφαρμόστηκαν ήταν οι ίδιες ανά δείγμα που είχαν εφαρμοστεί εξαρχής.
Στη συνέχεια λόγω του γεγονότος ότι είχε κολλήσει υλικό στα τοιχώματα του δείγματος το κάθε
δείγμα τοποθετήθηκε σε λουτρό υπερήχων για περίπου 30’’. Για την εναπόθεση του υλικού στα
ηλεκτρόδια χρησιμοποιήθηκαν πιπέτες Pasteur με την κάθε σταγόνα να έχει όγκο 50 μL. Για τα
δείγματα με διαλύτη Νερό – Αιθανόλη (3:2), εναποτέθηκε μία σταγόνα υλικού, ενώ στα δείγματα
με διαλύτη το χλωροφόρμιο εναποτέθηκαν 5 σταγόνες υλικού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι
στα ηλεκτρόδια στα οποία έγινε η εναπόθεση υλικού με διαλύτη Νερό – Αιθανόλη (3:2), είχε
εφαρμοστεί στα ηλεκτρόδια πλάσμα οξυγόνου για να αποφευχθεί κατά την θέρμανση το φαινόμενο
των δακτυλίων καφέ. Τέλος ο κάθε αισθητήρας τοποθετήθηκε σε θερμικό πιάτο στους 70 °C για 5
λεπτά ώστε να εξατμιστεί ο διαλύτης και να παραμείνει στην επιφάνεια των ηλεκτροδίων μόνο το
δισδιάστατο υλικό.

Εικόνα 21: Αισθητήρες NiPS3

3.3

Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός

3.3.1 Μετρήσεις συνεχούς ρεύματος
Οι μετρήσεις συνεχούς ρεύματος έγιναν με χρήση μιας μονάδας μέτρησης – γέννησης ηλεκτρικών
σημάτων (source measure unit SMU) Keithley 2604B. Εφαρμόζοντας τάση από 0 έως 1 Volt με
βήμα 0.05 Volts πάρθηκαν 10 τιμές για κάθε μέτρηση της έντασης του ρεύματος. Μία σημαντική
παράμετρος που εφαρμόστηκε είναι ότι περιορίστηκε η ένταση του ρεύματος που θα μπορούσε να
περάσει σε 0.01 Ampere.

Εικόνα 22: Σταθμός ανίχνευσης I-V

3.3.2 Μετρήσεις φασματοσκοπίας ηλεκτρικής εμπέδησης

Εικόνα 23: Διάταξη φασματοσκοπίας ηλεκτρικής εμπέδησης.

Για τη μέτρηση φασματοσκοπίας ηλεκτρικής εμπέδησης χρησιμοποιήθηκαν δύο σύμφωνοι
ενισχυτές (Lock–in Amplifiers), Stanford Research Systems SR865A , 4 MHz DSP. Όπως φαίνεται
και στο παραπάνω σχήμα ο πρώτος δίνει μία αρχική διαφορά φάσης στο σύστημα και ταυτόχρονα
μετράει και τη διαφορά δυναμικού (μέτρο και διαφορά φάσης) στα άκρα του δείγματος, ενώ ο
δεύτερος μετράει το ρεύμα που περνά από το δείγμα. Τα δύο μεγέθη – τάση και ρεύμα- έχουν ως
σημείο αναφοράς την αρχική τάση που δίνει ο πρώτος σύμφωνος ενισχυτής και έτσι υπολογίζεται
η διαφορά φάσης μεταξύ τους.

4

Συζήτηση αποτελεσμάτων
4.1

Συσχέτιση μεγέθους φολίδων με την προετοιμασία του υλικού

4.1.1 Εξάρτηση με χρόνο αποφολίδωσης
Για να γίνει εμφανής η εξάρτηση του μεγέθους των φολίδων από τον χρόνο συγκρίνουμε δύο
δείγματα, με διαλύτη το χλωροφόρμιο, όπου στο πρώτο εφαρμόστηκε υγρή αποφολίδωση
υπερήχων για 5 λεπτά και στο δεύτερο για 1 ώρα κάτω από τις ίδιες συνθήκες (ισχύς 60%, κύκλος
εργασίας 20’’ ενεργό - 40’’ ανενεργό).

Δείγμα Χλωροφορμίου 60% - Υγρή αποφολίδωση 5
λεπτά – x5,000

Δείγμα Χλωροφορμίου 60% - Υγρή αποφολίδωση 1
ώρα – x5,000

Δείγμα Χλωροφορμίου 60% - Υγρή αποφολίδωση 5
λεπτά – x500

Δείγμα Χλωροφορμίου 60% - Υγρή αποφολίδωση 1
ώρα – x500

Είναι φανερό ότι το μέγεθος των φολίδων στις οποίες είχε εφαρμοστεί υγρή αποφολίδωση για 5
λεπτά είναι σαφώς μεγαλύτερο από αυτών που είχε εφαρμοστεί για μία ώρα. Αξιοσημείωτη είναι η
παρατήρηση ότι μετά από κάποιο χρόνο δεν παρατηρείται ιδιαίτερη διαφορά στο μέγεθος των
φολίδων και φτάνουν ένα οριακό μέγεθος ανάλογα την ισχύ που εφαρμόζεται. Αυτό συμβαίνει διότι
ανάλογα την ισχύ που εφαρμόζεται, προκύπτει και ανάλογη επιτάχυνση της ακίδας και επομένως η
δύναμη που χρειάζεται να εφαρμοστεί στο υλικό για να μεταβληθεί το μέγεθός του εξαρτάται
άμεσα από τη μάζα του. Έτσι η μάζα θα φτάσει κάποια στιγμή σε μία οριακή τιμή που η δύναμη
που εφαρμόζεται δεν είναι αρκετή για να οδηγήσει σε περαιτέρω σμίκρυνση των φολίδων. Μία
ακόμη σημαντική παρατήρηση είναι το γεγονός ότι το εναιώρημα του δείγματος των 5 λεπτών ήταν
σταθερό για μία εβδομάδα σε αντίθεση με το δείγμα της μίας ώρας που μετά από ένα διάστημα
μερικών ωρών, η καθίζηση ήταν φανερή.

4.1.2 Εξάρτηση με ισχύ υπερήχων
Με σκοπό να ελεγχθεί η εξάρτηση του μεγέθους των φολίδων από την ισχύ των υπερήχων που
εφαρμόζεται δημιουργήθηκαν 3 δείγματα για κάθε διαλύτη και εφαρμόστηκαν αντίστοιχα
διαφορετικές τιμές ισχύος: 20%, 40% και 60%.
Τα δείγματα με διαλύτη νερό- αιθανόλη (3:2) έδωσαν τις παρακάτω εικόνες

Δείγμα Νερού- Αιθανόλης 20% –
x5,000

Δείγμα Νερού- Αιθανόλης 40% –
x5,000

Δείγμα Νερού- Αιθανόλης 60% –
x5,000

Δείγμα Νερού- Αιθανόλης 20% –
x500

Δείγμα Νερού- Αιθανόλης 40% –
x500

Δείγμα Νερού- Αιθανόλης 60% –
x500

Αντίστοιχα τα δείγματα με διαλύτη το χλωροφόρμιο:

Δείγμα Χλωροφορμίου 20% x5,000

Δείγμα Χλωροφορμίου 40% x5,000

Δείγμα Χλωροφορμίου 60% x5,000

Δείγμα Χλωροφορμίου 20% - x500

Δείγμα Χλωροφορμίου 40% - x500

Δείγμα Χλωροφορμίου 60% - x500

Εν γένει παρατηρείται σμίκρυνση των φολίδων καθώς αυξάνεται η εφαρμοζόμενη ισχύς. Αυτό είναι
λογικό διότι καθώς αυξάνεται η ισχύς, αυξάνεται και η επιτάχυνση που αποκτά η άκρη της ακίδας
και επομένως ασκείται μεγαλύτερη δύναμη και θα μπορεί το υλικό να σπάσει σε μικρότερα
κομμάτια.

4.1.3 Εξάρτηση με διαλύτη
Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση μεταξύ δειγμάτων με διαφορετικούς διαλύτες αλλά ίδιες συνθήκες
υπό τις οποίες έγινε η αποφολίδωση του υλικού. Συγκρίνεται το δείγμα Νερού – Αιθανόλης (3:2),
το δείγμα Χλωροφορμίου και το δείγμα Νερού. Στα τρία δείγματα εφαρμόστηκε ισχύς 60% με
κύκλο εργασίας 20’’ ενεργό - 40’’ ανενεργό. Μερικές αντιπροσωπευτικές εικόνες παρουσιάζονται
παρακάτω:

Δείγμα Χλωροφορμίου 60% –
x5,000

Δείγμα Νερού- Αιθανόλης 60% x5,000

Δείγμα Νερού 60% - x5,000

Δείγμα Χλωροφορμίου 60% – x500

Δείγμα Νερού- Αιθανόλης 60% x500

Δείγμα Νερού 60% - x500

Παρατηρείται ότι τα δείγματα με διαλύτη νερό – αιθανόλη (3:2) και νερό παρουσιάζουν φολίδες
μικρότερης επιφάνειας σε σχέση με το δείγμα με διαλύτη χλωροφόρμιο. Το αποτέλεσμα δεν
συσχετίζεται με κάποια εμφανή παράμετρο του διαλύτη και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

4.2

Ηλεκτρική συμπεριφορά σε σχέση με το μέγεθος των φολίδων

4.2.1 Αποτελέσματα μετρήσεων συνεχούς ρεύματος
Αισθητήρας Χλωροφορμίου 40%
6e−08

Ένταση ρεύματος
Γραμμική Προσαρμογή

Ένταση ρεύματος

5e−08

4e−08

3e−08

2e−08

1e−08

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Τάση

Μετρήσεις I-V Αισθητήρα
Χλωροφορμίου 20%

Μετρήσεις I-V Αισθητήρα
Χλωροφορμίου 40%

Μετρήσεις I-V Αισθητήρα
Χλωροφορμίου 60%

Αισθητήρας Νερού - Αιθανόλης 60%
1,4e−07

Ένταση ρεύματος
Γραμμική Προσαρμογή

Ένταση ρεύματος

1,2e−07
1e−07
8e−08
6e−08
4e−08
2e−08
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Τάση

Μετρήσεις I-V Αισθητήρα Νερού – Μετρήσεις I-V Αισθητήρα Νερού – Μετρήσεις I-V Αισθητήρα Νερού –
Αιθανόλης (3:2) 20%
Αιθανόλης (3:2) 40%
Αιθανόλης (3:2) 60%

Υπολογισμός αντίστασης
Αισθητήρας

Αντίσταση (Ω)

Αισθητήρας

Αντίσταση (Ω)

Χλωροφόρμιο 20%

8,47E+08

Νερό – Αιθανόλη 20%

5,80E+08

Χλωροφόρμιο 40%

2,14E+07

Νερό – Αιθανόλη 40%

1,69E+08

Χλωροφόρμιο 60%

8,88E+09

Νερό – Αιθανόλη 60%

8,50E+06

Είναι δύσκολο να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα και ο λόγος αποδίδεται στο γεγονός ότι η εναπόθεση
του υλικού με τη μέθοδο εναπόθεσης σταγόνας δεν είναι συστηματικός και επαναλήψιμος με
αποτέλεσμα να είναι διαφορετική η εναπόθεση σε κάθε αισθητήρα είτε σε πάχος, θέση και
ποσότητα. Επομένως είναι σημαντικό να αναζητηθεί νέος τρόπος εναπόθεσης παραδείγματος χάρη
με τη μέθοδο επίστρωσης εκ περιστροφής (spin coating) ή επίστρωσης εμβάπτισης (dip coating)
κ.λ.π. Μία παρατήρηση είναι το γεγονός ότι οι δύο αισθητήρες χλωροφορμίου 40% και νερού -

αιθανόλης 60% αφού είχε γίνει η αρχική εναπόθεση, προέκυψαν βραχυκυκλωμένοι. Επομένως
αφαιρέθηκε το υλικό, διορθώθηκαν και έγινε εκ νέου η εναπόθεση του υλικού και ίσως είναι ο
λόγος που οι συγκεκριμένοι δύο αισθητήρες παρουσιάζουν μία μη – γραμμικότητα στις μετρήσεις
τάσης – έντασης ρεύματος.

4.2.2 Αποτελέσματα μετρήσεων φασματοσκοπίας ηλεκτρικής εμπέδησης
Διαγράμματα Nyquist

Διάγραμμα NyquistΑισθητήρα
Χλωροφορμίου 20%

Διάγραμμα Nyquist Αισθητήρα
Χλωροφορμίου 40%

Διάγραμμα Nyquist Αισθητήρα
Χλωροφορμίου 60%

Διάγραμμα Nyquist Αισθητήρα
Νερού – Αιθανόλης (3:2) 20%

Διάγραμμα Nyquist Αισθητήρα
Νερού – Αιθανόλης (3:2) 40%

Διάγραμμα Nyquist Αισθητήρα
Νερού – Αιθανόλης (3:2) 60%

Διαγράμματα Bode

Διάγραμμα Bode Αισθητήρα
Χλωροφορμίου 20%

Διάγραμμα Bode Αισθητήρα
Χλωροφορμίου 40%

Διάγραμμα Bode Αισθητήρα
Χλωροφορμίου 60%

Διάγραμμα Bode Αισθητήρα Νερού Διάγραμμα Bode Αισθητήρα Νερού Διάγραμμα Bode Αισθητήρα Νερού
– Αιθανόλης (3:2) 20%
– Αιθανόλης (3:2) 40%
– Αιθανόλης (3:2) 60%

Τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει δεν είναι σωστά κανονικοποιημένα και χρειάζεται
περαιτέρω διερεύνηση και διόρθωση.

5

Συμπεράσματα- Επίλογος

Συνοψίζοντας την εργασία αυτή αρχικά μελετήθηκε η αποφολίδωση του φυλλόμορφου υλικού
NiPS3. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος υγρής αποφολίδωσης με υπερήχους και μεταβλήθηκαν οι
παράμετροι του χρόνου, της ισχύος και του διαλύτη που χρησιμοποιήθηκε. Παρατηρήθηκε αρχικά
ότι το μέγεθος τον φολίδων έχουν εξάρτηση από τον χρόνο και μετά από ένα χρονικό διάστημα
φτάνουν σε κάποιο οριακό μέγεθος. Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι το μέγεθος των φολίδων
εξαρτάται και από τη προσφερόμενη ισχύ. Όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς που προσφέρεται τόσο
μικρότερες φολίδες παρατηρούνται. Τέλος όσον αφορά την εξάρτηση του μεγέθους των φολίδων
φαίνεται να εξαρτάται και από την επιλογή του διαλύτη αλλά δεν μπορεί να γίνει συσχέτιση με
κάποια εμφανή παράμετρο και το θέμα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Δοκιμάζοντας την

αποφολίδωση του υλικού σε διαφορετικούς διαλύτες δεν παρατηρήθηκε κάποιο με σταθερό
εναιώρημα παρά μόνο το δείγμα του χλωροφορμίου 60% με αποφολίδωση για 5 λεπτά και το
δείγμα νερού – αιθανόλης 60% για μία ώρα, τα οποία παρέμειναν για περίπου μία εβδομάδα. Στα
υπόλοιπα εντός μερικών ωρών η καθίζηση ήταν εμφανής. Το υλικό δεν είναι σταθερό και μετά από
κάποιο χρονικό διάστημα οι φολίδες κολλάνε ξανά μεταξύ τους. Γι’ αυτόν τον λόγο πριν από την
εναπόθεση του υλικού στους αισθητήρες είναι σημαντικό να γίνεται εκ νέου αποφολίδωση για
κάποιο χρόνο.
Όσον αφορά την απόκριση των αισθητήρων στην φασματοσκοπία ηλεκτρικής εμπέδησης είναι
σημαντικό να γίνει διόρθωση της βαθμονόμησης του συστήματος και να παρθούν μετρήσεις σε
χαμηλότερες συχνότητες.
Μελλοντικά θα να γίνει εκ νέου η φασματοσκοπία ηλεκτρικής εμπέδησης συναρτήσει της σχετικής
υγρασίας και θερμοκρασίας σε διορθωμένο πρόγραμμα βαθμονόμησης του συστήματος και θα
μελετηθούν χαρακτηριστικοί παράμετροι των αισθητήρων υγρασίας, όπως η ευαισθησία, οι χρόνοι
απόκρισης και αποκατάστασης και η επιλεξιμότητα. Είναι σημαντικό να βρεθεί επίσης ένας πιο
συστηματικός τρόπος εναπόθεσης του υλικού στον αισθητήρα καθώς η εναπόθεση σταγόνας είναι
μία δύσκολα ελεγχόμενη διαδικασία και περιπλέκει τις παραμέτρους της μελέτης. Τέλος θα
αναζητηθεί η σύνδεση των τελικών επιδόσεων των αισθητήρων με τα δομικά χαρακτηριστικά που
έχουν μελετηθεί σε αυτήν την εργασία.
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