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1

Περίληψη και κίνητρο εργασίας

Νανοκρύσταλλοι ημιαγωγών είναι ημιαγώγιμα κρυσταλλικά στερεά με φυσικές διαστάσεις μερικών
με κάποια δεκάδες νανόμετρα. Σε αυτή την κλίμακα εμφανίζονται ενδιαφέρουσες κβαντικές
ιδιότητες όπως ο κβαντικός περιορισμός που επιτρέπει την ρύθμιση του ενεργειακού χάσματος από
το μέγεθος των νανοκρυστάλλων. Παράλληλα λόγω του κβαντικού περιορισμού, οι νανοκρύσταλλοι
ημιαγωγών εμφανίζουν βελτιωμένες οπτικές ιδιότητες, όπως μεγάλοι συντελεστές απορρόφησης
και υψηλές κβαντικές αποδόσεις εκπομπής. Ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
νανοκρύσταλλοι που παρασκευάζονται με μεθόδους κολλοειδούς χημείας, όπως οι νανοκρύσταλλοι
περοβσκιτών που χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη. Οι

ημιαγώγιμοι νανοκρύσταλλοι

περοβσκιτών έχουν προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των
εντυπωσιακών ιδιοτήτων εκπομπής φωτός. Εμφανίζουν υψηλές κβαντικές αποδόσεις φωταύγειας
που σε συνδυασμό με το στενό φασματικό εύρος εκπομπής, τους καθιστά ελκυστικούς για χρήση
σε εφαρμογές φωτισμού, οθόνες κλπ.
Με δεδομένες τις ξεχωριστές τους οπτικές ιδιότητες, επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τους
νανοκρυστάλλους

περοβσκιτών

για

την

δημιουργία

οπτικών

μικρό-κοιλοτήτων

(ΜΚ),

κατασκευασμένες μέσω της μεθόδου επίστρωσης από περιστροφή (spin-coating). Οι ΜΚ
αποτελούνται από δυο ειδικά σχεδιασμένα διηλεκτρικά κάτοπτρα (Distributed Bragg Reflectors,
DRBs) από πολυμερή, τα οποία ενδιάμεσα τους περιέχουν επίστρωση από τους νανοκρυστάλους με
συγκεκριμένο πάχος. Επιλέξαμε πολυμερή διηλεκτρικά εξαιτίας του χαμηλού κόστους επεξεργασίας
τους, καθώς και της προσαρμοστικότητας τους λόγω των ελαστικών ιδιοτήτων τους. Τα κάτοπτρα
είναι σχεδιασμένα στο να ανακλούν στο πράσινο του ορατού φάσματος, στο οποίο εμφανίζεται η
φωτοφωταύγεια των νανοκρυστάλλων περοβσκιτών που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία. Τα δύο
κάτοπτρα δημιουργούν μια οπτική κοιλότητα που παγιδεύει το ηλεκτρικό πεδίο ανάμεσα τους,
δημιουργώντας ένα φωτονικό χάσμα που οδηγεί στην ενίσχυση της φωτοφωταύγειας και την
διαφοροποίηση χαρακτηριστικών της, όπως την μείωση του φασματικού εύρους και την αύξηση του
ρυθμού της. Στην εργασία, γίνεται χρήση φασματοσκοπίας φωταύγειας, ανάκλασης και
διαπερατότητας με σκοπό την μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων των κατόπτρων DBR και των
ολοκληρωμένων μικροκυλοτήτων, ενώ αρκετές από τις οπτικές τους ιδιότητες επιβεβαιώνονται
περαιτέρω μέσω προσομοιώσεων.
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2
2.1

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Νανοκρύσταλλοι Ημιαγωγών

Στερεά τα οποία έχουν έστω μια από τις διαστάσεις τους μικρότερες των 100 nm, ορίζονται ως
νανοκρύσταλλοι. Σε αυτή την κλίμακα το φυσικό μέγεθος των νανοκρυστάλλων πλησιάζει το
μέγεθος των κυματοσυναρτήσεων των φορέων φορτίου (ηλεκτρονίων και οπών) και την κβάντωση
της ενέργειας ηλεκτρονίων και οπών (κβαντικός περιορισμός) όπως εμφανίζεται στο Σχήμα 1(α).
Μέσω ελεγχόμενων αλλαγών του μεγέθους, του σχήματος, ή ακόμη και μέσα από αλλαγές στη
σύνθεση των νανοκρυστάλλων δίδεται η δυνατότητα να ρυθμιστεί το ενεργειακό χάσμα, η
ηλεκτρονική δομή και οι οπτικές ιδιότητες τέτοιων υλικών (Σχήμα 1(β)). Επιπρόσθετα η αυξημένη
αλληλεπικάλυψη των κυματοσυναρτήσεων ηλεκτρονίων και οπών μέσα στον νανοκρύσταλλο
οδηγεί σε βελτιωμένες οπτικές ιδιότητες, όπως μεγάλοι συντελεστές οπτικής απορρόφησης και
υψηλές κβαντικές αποδόσεις εκπομπής. Οι παραπάνω ιδιότητες καθιστούν τους νανοκρυστάλλους
ελκυστικούς για πληθώρα εφαρμογών που συμπεριλαμβάνουν οπτοηλεκτρονικές διατάξεις
εκπομπής και απορρόφησης φωτός (φωτοβολταϊκά, λέιζερ, LEDs, φωτοανιχνευτές κτλ.), βιοϊατρικές
εφαρμογές απεικόνισης, χρήση σε μπαταρίες κλπ.11

Σχήμα 1 : (α) Ενεργειακό χάσμα νανοκρυστάλλων και η εξάρτηση από το μέγεθός τους. Όσο
αυξάνεται το μέγεθος της τελείας το ενεργειακό χάσμα μειώνεται 1 (β) Αντίστοιχη μεταβολή
εμφανίζεται στο φάσμα εκπομπής ακτινοβολίας. Όσο αυξάνεται το μέγεθος των νανοκρυστάλλων,
παρατηρείται μετατόπιση της φωταύγειας σε μεγαλύτερα μήκη κύματος. 2
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2.1.1. Κολλοειδείς νανοκρύσταλλοι
Οι κολλοειδείς νανοκρύσταλλοι κατασκευάζονται μέσω σχετικά απλών διαδικασιών κολλοειδούς
χημείας, δημιουργώντας νανοσωματίδια διεσπαρμένα σε οργανικούς διαλύτες. Η ποιο διαδομένη
μέθοδος κολλοειδούς σύνθεσης νανοκρυστάλλων είναι η μέθοδος “ζεστής έγχυσης” (hot-injection),
κατά την οποία η σύνθεση των νανοκρυστάλλων επιτυγχάνεται με την αντίδραση των κατάλληλων
χημικών πρόδρομων ουσιών που είναι τυπικά οργανομεταλλικές ουσίες ή ανόργανα άλατα, μαζί με
επιφανειοδραστικές ουσίες (ligands) μέσα σε ένα οργανικό διάλυμα, όπως παρουσιάζεται στο
Σχήμα 2. 11
Κατά την διάρκεια της σύνθεσης τους , οι κολλοειδείς νανοκρύσταλλοι περνούν μέσα από τρία
βασικά στάδια:
i.

Tην πυρηνοποίηση (nucleation) από το αρχικό διάλυμα,

ii.

Tην ανάπτυξη (growth) του προσχηματισμένου πυρήνα,

iii.

Tην απομόνωση (isolation) των σωματιδίων που φτάνουν το επιθυμητό μέγεθος
από το μείγμα αντίδρασης

Σχήμα 2: (α) Στάδια κολλοειδούς σύνθεσης νανοκρυστάλλων, (β) Διάταξη κολλοειδούς σύνθεσης11
Στην μέθοδο της ζεστής έγχυσης, οι πρόδρομες ουσίες μαζί με τα επιφανειοδραστικά μόρια
εγχέονται μέσα σε ζεστό διαλύτη, προκαλώντας απότομη πτώση της θερμοκρασίας που σταματά
την αντίδραση όταν αυτό είναι επιθυμητό. Ο διαχωρισμός μεταξύ των σταδίων πυρηνοποίησης και
ανάπτυξης μπορεί να επιτευχθεί και μετά από σταθερή θέρμανση του δείγματος αντίδρασης. 3 Οι
νανοκρύσταλλοι που παράγονται με αυτήν την μέθοδο σε υγροποιημένη μορφή παρέχουν το
πλεονέκτημα εύκολης επεξεργασίας και εναπόθεσης σε διάφορα υποστρώματα, μέσα από
μεθόδους διαλυμάτων (dip-coated, spin-coated κτλ.) ή ακόμη και τύπωσης (inkjet-printed).
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Το Σχήμα 3 παρουσιάζει εικόνες υψηλής ανάλυσης από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (TEM)
και σάρωσης (SEM), επιδεικνύοντας τον υψηλό βαθμό ομοιομορφίας του σχήματος και μεγέθους
νανοκρυστάλλων που μπορεί σήμερα να επιτευχθεί μέσω κολλοειδούς χημείας.

Σχήμα 3: Εικόνες από νανοκρύσταλλο με την χρήση ενός μικροσκοπίου ηλεκτρονίων 4

2.1.2 Δομή και ιδιότητες νανοκρυστάλλων περοβσκιτών
Οι νανοκρύσταλλοι περοβσκιτών έχουν κρυσταλλική δομή αντίστοιχη του οξειδίου 𝐶𝑎𝑇𝑖𝑂3 με
γενικό χημικό τύπο 𝛢𝑃𝑏𝛸3 με PbX3 οκτάεδρα να δημιουργούν την κύρια δομή (κελιά) και τα
κατιόντα Α να βρίσκονται στα κενά αυτών των κελιών (Σχήμα 4). Τα Α και Β αντιπροσωπεύουν δύο
κατιόντα διαφορετικού μεγέθους, όπου Α μπορεί να είναι ένα από τα methylammonium
(MA,CH3NH3+), cesium (Cs+), ή formamidinium (FA, CH(NH2)2+), Β είναι Pb και το Χ ένα ανιόν από την
ομάδα των αλογόνων( Cl-,Br-,I-).
Οι νανοκρύσταλλοι περοβσκιτών κατηγοριοποιούνται σε δύο κατηγορίες με βάση τα στοιχεία τους.
Η πρώτη κατηγορία είναι οι ανόργανοι περοβσκίτες, οι οποίοι στη θέση του κατιόντος έχουν το Cs+,
ενώ στη δεύτερη κατηγορία των υβριδικών ανόργανων/οργανικών περοβσκιτών, την θέση του
κατιόντος καταλαμβάνουν τα οργανικά μόρια FA+ ή MA+.5
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Σχήμα 4: Κρυσταλλική δομή περοβσκιτών τύπου 𝛢𝑃𝑏𝛸3 6,7
Από την κατηγορία των ανόργανων περοβσκιτών ξεχωρίζει αυτή με τον χημικό τύπο 𝐶𝑠𝑃𝑏𝛸3 , λόγω
της σταθερότητας που επιδεικνύουν σε συνθήκες περιβάλλοντος αλλά και των πολύ μεγάλων
κβαντικών συντελεστών εκπομπής που εμφανίζουν, οι οποίοι προσεγγίζουν το 100% στο πράσινο.
Παράλληλα μέσω από σχετικά απλές χημικές διεργασίες που επιτρέπουν την ανταλλαγή ιόντων
(ανιόντων και κατιόντων), υπάρχει η δυνατότητα να μεταβληθεί εύκολα η χημική τους σύνθεση,
προσφέροντας φωταύγεια σε όλο το ορατό φάσμα όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.

Σχήμα 5: Κολλοειδής νανοκρύσταλλοι CsPbX3 (X=Cl- /Br-/ I-),επιδεικνύοντας την δυνατότητα επιλογής
του ενεργειακού χάσματος και καλύπτοντας όλο το ορατό φάσμα με βάση το μέγεθος και την
σύνθεση τον νανοκρυστάλλων. α)κολλοειδή διαλύματα σε τολουόλη που διεγείρονται κάτω από
UV lamp (λ = 365nm),(b)φάσματα PL, (c) Οπτική απορρόφηση σε σύγκριση με φάσματα PL, (d)
χρόνο- εξαρτημένη φωτοφωταύγεια (TR-PL).8,5
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Στο ίδιο σχήμα είναι εμφανές το στενό φασματικό εύρος της φωταύγειας (~10-40 nm, καθώς επίσης
οι υψηλές κβαντικές αποδόσεις μέχρι 90%. Οι κολλοειδείς νανοκρύσταλλοι 𝐶𝑠𝑃𝑏𝛸3 αυτών των
οπτικών ιδιοτήτων και της χημικής τους αντοχής έχουν επιλεγεί για την ενεργό περιοχή αποδοτικών
φωτοδιόδων εκπομπής φωτός (LEDs), που αφορούν ιδιαίτερα την περιοχή του μπλε-πράσινου (450530 nm).9,10,11
2.2

Φωτονικοί Κρύσταλλοι

Οι φωτονικοί κρύσταλλοι είναι δομές που διαθέτουν φωτονικά απαγορευμένα χάσματα, αντίστοιχα
με τα ενεργειακά χάσματα των ημιαγωγών για τις ηλεκτρονικές τους καταστάσεις. Φωτονικοί
κρύσταλλοι έχουν ευρέως χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο τις κατευθυντικότητας του εκπεμπόμενου
φωτός, για επίτευξη υψηλής απόδοσης εκπομπής, lasing, για χρήση σε συνδυασμό με οπτικές ίνες
και νανοϋλικά11,12. Η δημιουργία ενός φωτονικού χάσματος στηρίζεται τυπικά στην περιοδική
μεταβολή του δείκτη διάθλασης. Κατά τη διάδοσή δέσμης φωτός με ενέργεια μέσα στο φωτονικό
χάσμα, το ηλεκτρικό πεδίο του φωτός αλληλοεπιδρά με την περιοδική αλλαγή του δείκτη διάθλασης
που προκαλεί ανάκλαση, αποτρέποντας την διάδοση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος στην
κατεύθυνση της περιοδικότητας. Η ιδέα των φωτονικών κρυστάλλων εισήχθη για πρώτη φορά από
τον Λόρδο Rayleigh το 1888, όταν διερευνήθηκαν μονοδιάστατες (1D) νανοδομές

13,

καθώς

παρατηρώντας ένα κρυσταλλικό ορυκτό, του τράβηξε τη προσοχή του η εναλλαγή του χρώματος
ανάλογα με τη γωνία παρατήρησης. Διάφορες μορφές φωτονικών κρυστάλλων μπορούν να
βρεθούν στη φύση ,όπως για παράδειγμα των μαλακίων abalone και των πεταλούδων Morpho
όπως απεικονίζονται στο Σχήμα 6.

Σχήμα 6: Φωτονικός κρύσταλλος που υπάρχει στη φύση και αποτελεί (α) το κέλυφος ενός
μαλακίου abalone14 και β) τα φτερά μιας πεταλούδας Morpho.15
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Το οπτικό

αυτό

φαινόμενο με τους ιδιαίτερους χρωματισμούς, είναι αποτέλεσμα των

εναλλασσόμενων στρωμάτων υλικών που είναι περιοδικά προς τη μία (Σχήμα 6(α)) ή και στις δύο
(Σχήμα 6(β)) κατευθύνσεις, συνθέτοντας έτσι έναν μονοδιάστατο (1D) ή δισδιάστατο (2D) φωτονικό
κρύσταλλο. Οι φωτονικοί κρύσταλλοι χωρίζονται ανάλογα με την διάσταση της περιοδικότητας σε
μονοδιάστατους (1D), δισδιάστατους (2D) και τρισδιάστατους (3D) κρυστάλλους όπως φαίνεται στο
Σχήμα 7. Οι μονοδιάστατοι κρύσταλλοι είναι οι πιο διαδομένοι λόγω κυρίως της ευκολίας
κατασκευής τους. Κατά την διάδοση δέσμης φωτός στον άξονα z, μήκους κύματος που εμπίπτει στο
φωτονικό χάσμα, η δέσμη ανακλάται. Καθώς η γωνιά του προσπίπτοντος φωτός αλλάζει , αλλάζει
και η περιοδικότητα του κρυστάλλου προκαλώντας την μετακίνηση του φωτονικού χάσματος σε
μικρότερα μήκη κύματος.

Σχήμα 7: Φωτονικοί κρύσταλλοι σε (α) 1D (β)2D (γ) 3D, διαστάσεις

2.2.1 Κάτοπτρα DBR
Η πιο γνωστή μορφή μονοδιάστατων φωτονικών κρυστάλλων είναι αυτή των κατόπτρων Bragg ή
πιο γνωστά διαδεδομένα ως Distributed Bragg Reflectors (DBRs). Τα κάτοπτρα αυτά μελετήθηκαν
πρώτα από τους Άγγλους Φυσικούς William Henry Bragg και το γιο του Sir William Lawrence Bragg
(1912) από οπού πήραν και το όνομα τους. Τα κάτοπτρα DBRs αποτελούνται από εναλλασσόμενα
στρώματα, τυπικά δύο διαφορετικών διηλεκτρικών υλικών με διαφορετικό δείκτη διάθλασης τα
οποία εναλλάσσονται περιοδικά σε μια κατεύθυνση. Κάθε στρώμα προκαλεί μερική ανάκλαση του
οπτικού κύματος. Αν το μήκος κύματος του φωτός γίνει ίσο με το τετραπλάσιο του οπτικού πάχους
καθενός από τα στρώματα του DBR, οι μερικές ανακλάσεις υπόκεινται σε ενισχυτική συμβολή και
δημιουργείται ένας ανακλαστήρας (φωτονικό χάσμα) υψηλής ποιότητας. Η διαδικασία της
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ενισχυτικής συμβολής απεικονίζεται σχηματικά στο Σχήμα 8(α). Το φωτονικό χάσμα (stopband)
που δημιουργείται έχει συγκεκριμένο κέντρο και εύρος φάσματος που εξαρτάται από τον δείκτη
διάθλασης, το πάχος των στρωμάτων και την διεύθυνση πρόσπτωσης του φωτός, όπως συζητούμε
παρακάτω.

Σχήμα 8:(a) Σχηματική απεικόνιση της ενισχυτικής συμβολής ανακλώμενων ακτινών ενός
κάτοπτρου DBR με εναλλασσόμενα στρώματα διηλεκτρικών με μεγάλο (nH) και μικρό (nL) δείκτη
διάθλασης16 (b) φάσμα ανακλαστικότητας κάτοπτρου DBR16 (c) ανακλαστικότητα κάτοπτρων DBR
ως συνάρτηση του αριθμού ζευγών στρωμάτων.
To χαρακτηριστικό φάσμα ανακλαστικότητας ενός κατόπτρου DBR παρουσιάζεται στο Σχήμα 8(β)
και χαρακτηρίζεται από το εύρος φάσματος στο οποίο συμβαίνει η ανάκλαση του προσπίπτοντος
φωτός (ΔλDBR) γνωστό ως DBR stopband. Μήκη κύματος φωτός που δεν εμπίπτουν μέσα στο εύρος
αυτό, διαπερνούν το DBR χωρίς σημαντική αλληλεπίδραση. Η μέγιστη τιμή ανακλαστικότητας ενός
κατόπτρου DBR εξαρτάται από τον αριθμό των ζευγών στρωμάτων καθώς και των δεικτών
διάθλασης του κάθε υλικού, όπως δίνεται από την πιο κάτω Εξίσωση,
𝑛

𝑅𝐷𝐵𝑅 = 1 − 4( 𝐿 )𝑁
𝑛𝐻

(2.1)

όπου Ν ο αριθμός των ζευγών στρωμάτων και nΗ/nL ο μεγαλύτερος/μικρότερος δείκτης διάθλασης
των δύο τύπων στρωμάτων. Το Σχήμα 8(γ) απεικονίζει την επίδραση της αύξησης του αριθμού των
ζευγών από 5 σε 20 ζεύγη, με την μέγιστη τιμή ανακλαστικότητας να φτάνει σχεδόν στο 100%. Όπως
προκύπτει από την Εξίσωση 2.1 , η διαφορά στον δείκτη διάθλασης μεταξύ των υλικών που
χρησιμοποιούνται για την δημιουργία των DBRs, έχει εξίσου σημαντική επίδραση με τον αριθμό των
ζευγών στρωμάτων, καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά αυτή ( 𝛥𝑛 = 𝑛𝐻 − 𝑛𝐿 ), τόσο λιγότερα
ζεύγη χρειάζονται για την μέγιστη ανακλαστικότητα κάνοντας έτσι την κατασκευή ενός καλού
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κάτοπτρου Bragg ευκολότερη . Το εύρος ανακλαστικότητας που ορίζει το DBR stopband δίδεται από
τον τύπο:
𝛥𝜆𝐷𝐵𝑅 =

4𝜆𝐷𝐵𝑅
𝜋

sin−1 (𝑛

𝛥𝑛
𝐻 +𝑛𝐿

)

(2.2)

Όπου λDBR είναι το μήκος κύματος του κέντρου του stopband. To εύρος του DBR καθορίζεται κυρίως
από την διαφορά στον δείκτη διάθλασης των στρωμάτων διηλεκτρικού που θα επιλέγουν για την
δημιουργία τους. 15, 18, 17

Σχήμα 9: Φάσματα ανακλαστικότητας κατόπτρων DBR συναρτήσει της εξωτερικής γωνίας
πρόσπτωσης του φωτός.

Όπως όλοι οι φωτονικοί κρύσταλλοι, έτσι και τα κάτοπτρα DBR εμφανίζουν μια γωνιακή εξάρτηση
του κέντρου του stopband (λDBR) από την εξωτερική γωνία πρόσπτωσης Θext. που δίδεται από:

𝑚𝜆𝑃𝐵𝐺 = 2𝐷√𝑛𝑒𝑓𝑓 2 − sin2 (𝛩𝑒𝑥𝑡. ) (2.3)

Όπου D, είναι η περίοδος εναλλαγής των δυο διηλεκτρικών στρωμάτων (𝑑𝐻 + 𝑑𝐿 ) , 𝑛𝑒𝑓𝑓 =
√𝑛ℎ2 𝑑

𝑑ℎ

ℎ +𝑑𝑙

+ 𝑛𝑙2 𝑑

𝑑𝑙

ℎ +𝑑𝑙

είναι η μέση τιμή του δείκτη διάθλασης των δυο στρωμάτων και m είναι ένας

ακέραιος αριθμός . Με βάση το νομό του Snell , η εξωτερική γωνιά πρόσπτωσης Θext. ορίζεται από
τις σχέσεις:
η𝑒𝑥𝑡 sin Θ𝑒𝑥𝑡 = η𝐿 sin Θ𝐿 = η𝐻 sin Θ𝐻
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(2.4)

Καθώς η εξωτερική γωνιά πρόσπτωσης αυξάνεται, η θέση του DBR stopband μετατοπίζεται προς
μικρότερα μήκη κύματος όπως προκύπτει από τις παραπάνω εξισώσεις και απεικονίζεται στα
φάσματα στο Σχήμα 9. 16,17
Η κατασκευή DBR κατόπτρων, βασίζεται κυρίως στην επιταξιακή εναπόθεση ανόργανων
κρυσταλλικών ημιαγωγών ή διηλεκτρικών υλικών. Το πλεονέκτημα αυτών των μεθόδων είναι ότι
μπορούν να αναπτυχθούν στρώματα διηλεκτρικών με πολύ καλό έλεγχο του πάχους και της
καθαρότητας των υλικών και άρα να κατασκευαστούν υψηλής ποιότητας DBR κατόπτρων. Ωστόσο
η κατασκευή τους απαιτεί επιταξιακές μεθόδους που είναι σχετικά χρονοβόρες και έχουν υψηλό
κόστος καθώς απαιτούν τυπικά υψηλό κενό και θερμοκρασία εναπόθεσης. Στην εργασία αυτή
ακολουθήθηκε μια διαφορετική προσέγγιση, που έχει να κάνει με την χρήση πολυμερών υλικών με
διαφορετικό δείκτη διάθλασης για την κατασκευή των κατόπτρων DBRs. Η κατασκευή τους μπορεί
να επιτευχθεί με την χρήση απλών μεθόδων εναπόθεσης, όπως για παράδειγμα spin-coating ή dipcoating. Για την δημιουργία πολυμερικών κάτοπτρων DBRs, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση
υλικών τα οποία δεν είναι διαλυτά το ένα με το άλλο (orthogonal solvents), επιτρέποντας έτσι την
εναπόθεση διάφορων στρωμάτων υλικού, χωρίς αυτό να επηρεάζει τα προηγούμενα. Η ευκολία
επεξεργασίας και κατασκευής αυτών των διηλεκτρικών κατόπτρων σε συνδυασμό με τις
ικανοποιητικές οπτικές και μηχανικές ιδιότητες αποτέλεσαν το κίνητρο της χρήσης τέτοιων
κατόπτρων. Στον Πίνακας 1, παρουσιάζονται μερικά από τα πιο διαδεδομένα πολυμερή υλικά που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πολυμερών κάτοπτρων DBRs, μαζί με τον δείκτη διάθλασης
του κάθε υλικού. Παρουσιάζεται επίσης η διαφορά στο δείκτη διάθλασης (Δn) για το κάθε
πολυμερές ως προς το πολυμερές polyvinylcarbazole (PVK) , που έχει τον υψηλότερο δείκτη
διάθλασης από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα για αυτόν τον σκοπό πολυμερή.16,19
Πολυμερές

Δείκτης Διάθλασης

Δn

CA

1.46

0.22

PPO

1.57

0.09

PVA

1.5

0.18

PS

1.59

0.08

PVK

1.68

-

PTFE

1.33

0.35

Πίνακας 1: Τυπικά πολυμερή και ο δείκτης διάθλασής τους, που έχουν χρησιμοποιηθεί ως
διηλεκτρικά στρώματα για DBRs. Δn είναι η διαφορά του δείκτη διάθλασης ως προς το PVK.
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Όπως έχει προαναφερθεί, σημαντικός παράγοντας για την κατασκευή κατόπτρων DBR, είναι η
χρήση ζευγών στρωμάτων με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά στον δείκτη διάθλασης. Παρόλο
που το polytetrafluoroethylene (PTFE) , έχει το μικρότερο δείκτη διάθλασης από τα τυπικά πολυμερή
σε χρήση για DBRs, προσφέροντας έτσι την μεγαλύτερη διαφορά Δn =0.35 , εντούτοις η μικρή
διαλυτότητά του σε συνήθης οργανικούς διαλύτες, καθιστά την χρήση του δύσκολη για περαιτέρω
επεξεργασία. Επομένως στην παρούσα μελέτη , έχουν επιλεχθεί το PVK και το cellulose acetate
(CA) για την δημιουργία των DBRs, προσφέροντας την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη διαφορά στους
δείκτες διάθλασης (Δn = 0.22).
2.3

Εισαγωγή σε Οπτικές Μικροκοιλότητες

Η απλούστερη μορφή μιας οπτικής μικροκοιλότητας είναι η κοιλότητα τύπου Fabry-Perot η οποία
παρουσιάζεται στο Σχήμα 10(α). Τέτοιου είδους μονοδιάστατες οπτικές μικροκοιλότητες
δημιουργούνται από δυο κάτοπτρα (μεταλλικά ή/και DBR) στο διάμεσο των οποίων υπάρχει ένα
οπτικό μέσο (υμένια νανοκρυστάλλων περοβσκιτών για την περίπτωση των κοιλοτήτων που
μελετήσαμε). Φως που προσπίπτει στην μικροκοιλότητα παγιδεύεται ανάμεσα στα δύο κάτοπτρα
μέσω πολλαπλών ανακλάσεων, αναγκάζοντας το ηλεκτρομαγνητικό κύμα να εκτελεί πολλαπλές
διαδρομές εντός της οπτικής κοιλότητας, αυξάνοντας έτσι το ενεργό πάχος του οπτικού μέσου της
κοιλότητας. Η οριακή θέση των κατόπτρων οδηγεί στη δημιουργία στάσιμων κυμάτων, όπως αυτά
που παρουσιάζονται στο Σχήμα 11. Για μια μικροκοιλότητα τύπου Fabry-Perot που περιέχει οπτικό
μέσο με δείκτη διάθλασης n και πάχος L, η συνθήκη σχηματισμού των στάσιμων κυμάτων ορίζει ότι
στο οπτικό μέσο χωρούν ημι-ακέραια πολλαπλάσια του μήκους κύματος λο συντονισμού της
κοιλότητας:
𝜆

𝐿 = 𝑚 ∗ 2𝑛𝜊

(2.5)

Με την εξέλιξη των μικροκοιλοτήτων, διαφορετικές τοπολογίες και πιο πολύπλοκες γεωμετρίες
οπτικών μικροκοιλοτήτων έχουν δημιουργηθεί, μερικές από τις οποίες εμφανίζονται στο Σχήμα
10(b)-(d). Συγκεκριμένα στο Σχήμα 10(b) απεικονίζεται μια κυλινδρική κοιλότητα (microdisk), οπού
ο περιορισμός του φωτός, επιτυγχάνεται λόγω ολικής εσωτερικής ανάκλασης που οφείλεται στην
μεγάλης διαφοράς στον δείκτη διάθλασης του αέρα που περιβάλει την οπτική κοιλότητα και του
ενεργού υλικού. Το κυκλικό σχήμα της οπτικής κοιλότητας, επιτρέπει στο φως να περιορίζεται στην
περιφέρεια του δίσκου, σχηματίζοντας Whispering gallery resonances (WG). 17,20 Στο Σχήμα 10(c),
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παρουσιάζεται οπτική κοιλότητα βασισμένη σε ένα δισδιάστο φωτονικό κρύσταλλο, του οποίου η
περιοδικότητα διαταράσσεται από ένα ελεγχόμενο ελάττωμα που εισάγεται στο κέντρο της
συστοιχίας προκαλώντας τον περιορισμό του φωτός σε αυτό χώρο, λόγο του φωτονικού χάσματος
που υπάρχει στο xy-επίπεδο. Τέλος στο Σχήμα 10(d) απεικονίζεται μια νέα, αρκετά πολύπλοκη
κατηγορία οπτικών μικροκοιλοτήτων για την παραγωγή πλασμονικού λέιζερ.

Σχήμα 10: Διαφορετικά είδη οπτικών μικροκοιλοτήτων με (a) οπτικός ταλαντωτής FabryPerrot 24 (b) Micro-disk ταλαντωτής20 (c) δυσδιάστατος φωτονικός κρύσταλλος με ελάττωμα
στο κέντρο24 και (d) Laser τύπου Fabry-Perrot /πλασμονίων25
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Σχήμα 11: Δημιουργία στάσιμων κυμάτων σε οπτική κοιλότητα.

Ξαναγυρνώντας στην συζήτηση των μικροκοιλοτήτων Fabry-Perot, σε συνθήκες συντονισμού, το
φάσμα ανακλαστικότητας διαφέρει φασματικά από αυτό ενός απλού κατόπτρου DBR, καθώς
παρουσιάζεται ένα χαρακτηριστικό βύθισμα (dip) περίπου στο κέντρο του ολικού stopband της
κοιλότητας. Στο Σχήμα 12 απεικονίζεται μια μικροκοιλότητα Fabry-Perrot με κάτοπτρα DBR με το
χαρακτηριστικό φάσμα ανακλαστικότητας που περιέχει το βύθισμα που ορίζει τον συντονισμό
(cavity mode) της μικροκοιλότητας.

Σχήμα 12: (a) Δομή οπτική μικροκοιλότητας Fabry-Perrot με κάτοπτρα DBR (b) Ενδεικτικό φάσμα
ανακλαστηκότητας της μικροκοιλότητας.
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Στην

παρούσα εργασία μελετώνται οπτικές μικροκοιλότητες Fabry-Perot βασισμένες σε

νανοκρυστάλλους περοβσκιτών και DBR/μεταλλικά κάτοπτρα DBR. Οι μικροκοιλότητες
κατασκευάζονται με στόχο την ρύθμιση του συντονισμού στην φασματική περιοχή της φωταύγειας
των νανοκρυστάλλων. Σε τέτοιες συνθήκες, το φασματικό τμήμα της φωταύγειας που είναι
συντονισμένο με το cavity mode μπορεί να διαφύγει της κοιλότητας αφού υποστεί διαδοχικές
ανακλάσεις και ενισχυθεί λόγω του παγιδευμένου οπτικού πεδίου. Ο στόχος είναι να υπάρξει
σημαντική ενίσχυση και αύξηση του ρυθμού αποδιέγερσης της φωτοφωταύγειας που θα μπορούσε
να οδηγήσει σε εμφάνιση αναστροφής πληθυσμού και lasing.

Η ικανότητα και τα χαρακτηριστικά του συντονισμού και των απωλειών μιας οπτικής
μικροκοιλότητας ορίζονται τυπικά από τους παρακάτω παράγοντες/παραμέτρους:
(i) Παράγοντας Ποιότητας Q (Q-factor)
Ο παράγοντας Q έχει την ίδια φυσική σημασία με τον αντίστοιχο παράγοντα που περιγράφει τον
συντονισμό ηλεκτρικού κυκλώματος RLC. Αντιπροσωπεύει τον ρυθμό με τον οποίο η αποθηκευμένη
ενέργεια σε μια οπτική κοιλότητα φτάνει στο 1 / e της αρχικής της τιμής, λόγω διαφόρων απωλειών.
O παράγοντας Q ορίζεται ως:
𝑄=

𝜔𝜊
𝛥𝜔0

=

𝜆0
𝛥𝜆0

(2.6)

Όπου ωο/λο η συχνότητα/μήκος κύματος του συντονισμού (cavity mode) της μικροκοιλότητας και
Δωc /Δ λο το συχνοτικό εύρος (FWHM) του συντονισμού.
Σε μια ιδανική οπτική κοιλότητα, το Q είναι άπειρο, πρακτικά όμως αυτό είναι αδύνατο. Οι
μηχανισμοί απώλειας σε μια οπτική μικροκοιλότητα προέρχονται κυρίως από: (α) Απώλειες λόγω
σκέδασης, κυρίως στα κάτοπτρα της κοιλότητας (β) Απώλειες λόγω απορρόφησης, κυρίως από το
ενεργό μέσο της κοιλότητας. Εμπειρικά ο συντελεστής Q μπορεί να προκύψει και από τις
ανακλαστικότητες των κατόπτρων που χρησιμοποιούνται:
Q≅

𝜋(𝑅1 𝑅2 )1/4
1−(𝑅1𝑅2 )1/2

(2.7)

Οπού 𝑅1 και 𝑅2 είναι οι μέγιστες τιμές ανακλαστικότητας του φωτός για συγκεκριμένο μήκος
κύματος. 17
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(ii) Φασματική Απόσταση Γειτονικών Τρόπων Ταλάντωσης (FSR)
Για μια μικροκοιλότητα η απόσταση μεταξύ γειτονικών ρυθμών ταλάντωσης (FSR) της κοιλότητας
είναι ίδια, όπως εμφανίζεται στο Σχήμα 13.

Σχήμα 13: Τρόποι ταλάντωσης σε μία οπτική
μικροκοιλότητα Fabry-Perrot.

Το FSR είναι μέγεθος αντιστρόφως ανάλογο του μεγέθους (L) της μικροκοιλότητας και δίδεται από
την σχέση:
FSR =

𝜆0 2
2𝑛L

(2.8)

Σε μια ιδανική μικροκοιλότητα μόνο ένας τρόπος ταλάντωσης εμπίπτει στο το εύρος εκπομπής του
ενεργού υλικού, για μεγιστοποίηση της σύζευξης.
(iii) Συντελεστής Purcell
Ο συντελεστής Purcell περιγράφει τον χρόνο αποδιέγερσης της φωταύγειας που τροποποιείται
(μειώνεται) ως προς τον αντίστοιχο χρόνο στον ελεύθερο χώρο, λόγω της σύζευξης της φωταύγειας
με τον τρόπο ταλάντωσης της μικροκοιλότητας. Ουσιαστικά ο συντελεστής Purcell εκφράζει τον
ρυθμό ενίσχυσης της αυθόρμητης εκπομπής ενός οπτικού μέσου που βρίσκετε σε συντονισμό με
𝑄
μια οπτική κοιλότητα. Ο συντελεστής αυτός, είναι ανάλογος του ∝ ⁄𝑉 , επομένως για να
𝑒𝑓𝑓
πέτυχουμε σημαντική ενίσχυση της αυθόρμητης εκπομπής απαιτούνται οπτικές μικροκοιλότητες με
μεγάλο παράγοντα Q και μικρό όγκο περιορισμού, 𝑉𝑒𝑓𝑓 .
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3
3.1

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Προσομοίωση της ανακλαστικότητας DBRs και Μικροκοιλοτήτων

Η οπτική συμπεριφορά των μικροκυλοτήτων και κατ’ επέκταση κατόπτρων DBRs, μελετήθηκαν με
βάση το υπολογιστικό μοντέλο Transfer Matrix που μας δόθηκε η πρόσβαση στον κώδικα από
συνεργάτες. Κατά την προσομοίωση, αναλύεται η διάδοση του προσπίπτων ηλεκτρομαγνητικού
κύματος σε ένα σύστημα με πολλαπλά στρώματα διαφορετικών υλικών, λαβαίνοντας υπόψη τις
κύριες παραμέτρους οι οποίες επηρεάζουν την ανακλαστικότητα/διαθλαστικότητα των
DBRs/μικροκοιλοτήτων, όπως το δείκτη διάθλασης, τον αριθμό και

πάχος των διηλεκτρικών

στρωμάτων καθώς και την γωνιά πρόπτωσης του φωτός. Συγκεκριμένα το μοντέλο χρησιμοποιήθηκε
για μία συγκριτική μελέτη με τα πειραματικά αποτελέσματα για να υπολογιστούν:
(i) H ανακλαστικότητα των DBRs/ μικροκοιλοτήτων ως συνάρτηση του αριθμού των ζευγών των
στρωμάτων διηλεκτρικού
(ii) H ανακλαστικότητα των DBRs/ μικροκοιλοτήτων ως συνάρτηση του πάχους των στρωμάτων

3.2

Επίστρωση υμενίων με περιστροφή (spin-coating)

Η μέθοδος spin-coating είναι μια ευρέως διαδεδομένη τεχνική για την εναπόθεση λεπτών υμενίων
σε υπόστρωμα. Η βασική λειτουργία της μεθόδου βασίζεται στην κεντρομόλο δύναμη που
δημιουργείται κατά την περιστροφή και στην επιφανειακή τάση του υγρού υλικού που
χρησιμοποιείται, αλλά και την ροή του αέρα που συνεισφέρει στην γρήγορη εξάτμιση του διαλύτη.
Οι δυνάμεις αυτές είναι υπεύθυνες για την ομοιόμορφη επικάλυψη του υποστρώματος με υλικό.
Κατά τη περιστροφή, γίνεται η εναπόθεση το διαλύματος το οποίο απλώνεται ομοιόμορφα στο
υπόστρωμα, με τον διαλύτη να εξατμίζεται, δημιουργώντας ένα λεπτό στρώμα, με το πάχος να
κυμαίνεται από μερικά νανομέτρα μέχρι και μικρόμετρα, ανάλογα με την ταχύτητα περιστροφής
κατά την εναπόθεση, το ρυθμό με τον οποίο ο διαλύτης εξατμίζεται, την ποσότητα του διαλύματος
που εναποτίθεται, καθώς και την συγκέντρωση του διαλύματος που χρησιμοποιείται.
Η τεχνική εναπόθεσης υλικών με περιστροφή χωρίζεται σε 3 μέρη που αφορούν την αρχική
εναπόθεση (1), την ομοιογενή εξάπλωση του υλικού κατά την περιστροφή (2) , την εξάτμιση του
διαλύτη (3), όπως περιγράφεται σχηματικά στο Σχήμα 14. Η εναπόθεση του υλικού μπορεί να γίνει
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με δυο διαφορετικούς τρόπους, είτε με τη στατική εναπόθεση, όπου το υπόστρωμα είναι ακίνητο
(Static spin coating), είτε κατά την περιστροφή του υποστρώματος (Dynamic spin coating).21

Σχήμα 14: (1) Αρχική εναπόθεση του διαλύματος, (2) ομοιογενής εξάπλωση του υλικού κατά την
περιστροφή και (3) εξάτμιση του διαλύτη21

Τα κύρια πλεονεκτήματα της τεχνικής εναπόθεσης κατά την περιστροφή, είναι η ελαχιστοποίηση
του χρόνου που απαιτείται για την κατασκευή λεπτών στρωμάτων σε σύγκριση με άλλες τεχνικές,
το χαμηλό κόστος και ο υψηλός βαθμός στην αναπαραγωγή των στρωμάτων. Το πάχος του
στρώματος που εναποτίθεται, προκύπτει εμπειρικά ότι είναι αντιστρόφως ανάλογο της
τετραγωνικής ρίζας της ταχύτητας περιστροφής ω:
𝑡∝

1
√𝜔

(3.1)

Όπου ω, είναι η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής. Επομένως εάν τετραπλασιαστεί η ταχύτητα , τότε
το πάχος του υμενίου, υποδιπλασιάζεται. Το ακριβές πάχος ενός στρώματος, εξαρτάται από τη
συγκέντρωση του υλικού και τον ρυθμό εξάτμισης του διαλύτη, ο οποίο με τη σειρά του εξαρτάται
από το ιξώδες του διαλύτη, την πίεση ατμών, τη θερμοκρασία και την τοπική υγρασία. Το Σχήμα 15,
παρουσιάζει την εναπόθεση πολυμερικού υλικού με spin-coating για την κατασκευή κατόπτρου DBR
στα πλαίσια της εργασίας αυτής.
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Σχήμα 15: Εναπόθεση cellulose acetate για την κατασκευή
πολυμερικών DBR στην εργασία.
3.3. Οπτική Απορρόφηση
Η οπτική διαπερατότητα των δειγμάτων μελετήθηκε χρησιμοποιώντας το φασματοφωτόμετρο της
Perkin Elmer Lambda 1050. Το Σχήμα 17 παρουσιάζει τα κύρια μέρη του οργάνου6,22:
1. Πηγές φωτός αλογόνου βολφραμίου και δευτερίου: Η πηγή βολφραμίου-αλογόνου
χρησιμοποιείται για την ορατή και σχεδόν υπέρυθρη περιοχή (300-3250nm) και η πηγή
δευτερίου χρησιμοποιείται για την περιοχή UV (200-320nm).
2. Μονοχρωμάτορας διπλού φράγματος περίθλασης: Ο Μονοχρωμάτορας είναι μια οπτική
συσκευή που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των μηκών κύματος μιας δέσμης
προσπίπτοντος φωτός με ένα διαχωριστή μήκους κύματος. Σε αυτή την περίπτωση το ρόλο
του διαχωριστή μήκους κύματος παίρνει το διπλό φράγμα περίθλασης σε μια διαμόρφωση
Fastie-Ebert , μετατρέποντας μια πολυχρωματική δέσμη φωτός σε μονοχρωματική(Σχήμα
16).

Σχήμα 16: Σχηματικό διάγραμμα του μονοχρωμάτορα
PerkinElmer.
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3. Κοινή μάσκα δέσμης(Common Beam Mask): Επιτρέπει ακριβή ρύθμιση του ύψους της
δέσμης ώστε να ταιριάζει με δείγματα διαφορετικών διαστάσεων.
4. Common Depolarizer Beam: Διορθώνει την πόλωση που προέρχεται από τα όργανα.
5. Σχηματιστής συχνότητας Chopper : Μετατρέπει το οπτικό σήμα από συνεχές DC σε
εναλλασσόμενο AC σε μια συγκεκριμένη συχνότητα με στόχο την παραγωγή σημάτων με
αναφορά το λόγο του σήματος ως προς τον θόρυβο (signal-tο-nοise ratio).
6. Θέση που τοποθετούμε τα δείγματα που θέλουμε να μελετήσουμε.
7. Πόρτα που βοηθά στην εύκολη τοποθέτηση δειγμάτων.
8. Ανιχνευτές υψηλής ευαισθησίας και φωτοπολλαπλασιαστές :
a.

PMT (ανίχνευση ~250-850 nm)

b. InGaAs (ανίχνευση ~850-1700nm)
c.

PbS (ανίχνευση ~1700-3000nm)

9. Δεύτερη περιοχή δειγματοληψίας
10. Φακοί και κάτοπτρα (για εστίαση της δέσμης)

Σχήμα 17: Φασματοφωτόμετρο Perkin Elmer Lambda 1050.22

Στο Σχήμα 17 υπάρχουν δύο θέσεις στον αριθμό 6, οπού τοποθετείται το δείγμα αναφοράς, στην
περίπτωση μας ένα boron silicate glass υπόστρωμα και στη δεύτερη θέση το δείγμα που θα μετρηθεί
κάθε φορά. Οπτικές δέσμες από τις πηγές του οργάνου διέρχονται από τις δυο θέσεις σχεδόν
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ταυτόχρονα, πραγματοποιώντας μια διαφορική μέτρηση. Το σύστημα επιστρέφει τιμές για την
οπτική πυκνότητα (Optical Density,OD) ή την απορρόφηση των καταστάσεων που σχετίζεται με την
διαπερατότητα από τον νόμο του Beer’s Lambert ως:
𝛵 = 𝛪𝛵 /𝛪0 = 10−𝑂𝐷

(3.2)

Όπου Ι0 η προσπίπτουσα ένταση του φωτός. Ακολούθως τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για
να γίνει η γραφική της διαπερατότητας(%) ως συνάρτηση του μήκους κύματος. Από τη γραφική αυτή
χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα για τον υπολογισμό της ανακλαστικότητας των κατόπτρων υπό
μελέτη. Μπορεί να θεωρηθεί με καλή ακρίβεια ότι η απορροφητικότητα των υλικών που
χρησιμοποιήθηκαν στα κάτοπτρα είναι αμελητέα στη φασματική περιοχή που μελετούμε, οπότε η
ανακλαστικότητα προκύπτει από τον τύπο:
𝐴+𝑅+𝑇 ≈𝑅+𝑇 = 1

(3.3)

Συνεπώς ένα γράφημα της ανακλαστικότητας ως συνάρτηση του μήκους κύματος θα έδινε τα ίδια
δεδομένα με αντεστραμμένα τα μέγιστα/ελάχιστα σύμφωνα με την Εξίσωση (3.3). Δηλαδή κάθε
μέγιστο/ελάχιστο στο φάσμα ανακλαστικότητας αντιστοιχεί σε ελάχιστο/μέγιστο του φάσματος
διαπερατότητας. 4,6,9,23
3.4 Χαρακτηρισμός των Κατόπτρων DBRs μέσω γωνιακής μεταβολής (angle-resolved)
Στην ενότητα 2.2.1 αναφέρθηκε ότι οι οπτικές ιδιότητες των DBRs έχουν άμεση εξάρτηση από την
γωνία πρόσπτωσης καθώς και τις οπτικές ιδιότητες των οπτικών μικροκοιλοτήτων στις οποίες
χρησιμοποιούνται. Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάστηκε η μέθοδος συλλογής δεδομένων
ανακλαστικότητας/διαπερατότητας για κάθετη πρόσπτωση φωτός. Σε αυτό το τμήμα,
παρουσιάζεται η μέθοδος συλλογής δεδομένων για γωνιακή παρατήρηση DBRs και οπτικών
μικροκοιλοτήτων που δημιουργούνται από συνδυασμό κατόπτρου DBR και κατόπτρου με
αλουμινίου. Οι πειραματικές διατάξεις που χρησιμοποιήθηκαν αναπαρίστανται σχηματικά στο
Σχήμα 18 και αφορούν μετρήσεις διαπερατότητας, ανακλαστικότητας και φωτοφωταύγειας
συναρτήσει της γωνίας πρόσπτωσης, με χρήση γωνιομέτρου που κατασκευάστηκε στο εργαστήριο.
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Σχήμα 18: Σχηματική αναπαράσταση για τις πειραματικές διατάξεις μέτρησης α)
διαπερατότητας, β) φωτοφωταύγειας γ) ανακλαστικότητας συναρτήσει της
γωνίας πρόσπτωσης. Τα βέλη υποδεικνύουν την κατεύθυνση του φωτός 19

Σχήμα 19: Πειραματική διάταξη για μέτρηση ανακλαστικότητας, διαπερατότητας και
φωτοφωταύγειας συναρτήσει της γωνίας πρόσπτωσης.
Προτού γίνει οποιαδήποτε μέτρηση η διάταξη πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη. Τόσο οι
φακοί που χρησιμοποιούνται για εστίαση του φωτός όσο και τα μέσα εκπομπής και ανίχνευσης της
δέσμης πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα πάνω στο δείγμα. Γι’ αυτό το πρώτο όργανο που
ευθυγραμμίζετε είναι η βάση του δείγματος. Είναι σημαντικό και οι τρείς χωρικές συντεταγμένες
του δείγματος να έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε στις μηδέν μοίρες η αρχική δέσμη να είναι κάθετη
αλλά και κατά την περιστροφή η δέσμη να είναι όσο το δυνατόν σταθερή στο ίδιο μέρος του
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δείγματος. Επίσης πριν ξεκινήσει η διαδικασία των μετρήσεων, αποθηκεύεται το φάσμα της λάμπας
για να προσδιοριστεί το υπόβαθρο και να κανονικοποιήθουν οι τιμές που θα παρθούν στη συνέχεια.
Η όλη διαδικασία του πειράματος και ο ορισμός του υποβάθρου γίνεται χωρίς παρεμβολές από
άλλες πηγές φωτός πέραν αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στη διάταξη.
Για την μέτρηση ανακλαστικότητας, η πηγή λευκού φωτός που χρησιμοποιήθηκε (λάμπα αλογόνου)
τοποθετείται στον ένα βραχίονα και η δέσμη εστιάζεται στη επιφάνια του DBR σε σημείο με
διάμετρο ~1 mm, ενώ το ανακλώμενο φως, ανιχνεύεται μέσο μιας οπτικής ίνας με διάμετρο 600 μm
η οποία είναι τοποθετημένη στο δεύτερο βραχίονα του γωνιομέτρου σε γωνία εκτροπής ίση με την
προσπίπτουσα γωνία. Για την διασπορά και ανίχνευση του ανακλώμενου σήματος χρησιμοποιείται
ένα φασματοσκόπιο Ocean Optics με ενσωματωμένη CCD κάμερα, με δυνατότητα ανίχνευσης στο
εύρος 200 nm με 870 nm. Το γωνιόμετρο προσφέρει την δυνατότητα διεξαγωγής οπτικών
μετρήσεων σε γωνίες που κυμαίνονται από -90<θ<90 ανά 0.5 μοίρες.
Για την μελέτη γωνιακής εξάρτησης της φωτοφωταύγειας, στην θέση της πηγής χρησιμοποιήθηκε
ένα λέιζερ με μήκος κύματος στα 405 nm και ισχύ στο εύρος 1-55 mW, με δυνατότητα αυξομείωσής
της μέσο λογισμικού. Η συγκεκριμένη πηγή χρησιμοποιήθηκε ώστε να μην αλληλοεπιδρά με τα
κάτοπτρα DBR. Η διέγερση της μικροκοιλότητας γίνεται κάθετα ως προς την επιφάνεια, με τον ο
βραχίονα που περιέχει το φασματοσκόπιο και ανιχνευτή να δίνει την δυνατότητα συλλογής της
φωτοφωταύγειας , σε διαφορετικές γωνίες.
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4
4.1

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Προετοιμασία υποστρωμάτων και κατασκευή κατόπτρων DBR

Κατά την κατασκευή των κατόπτρων DBR χρησιμοποιήθηκαν τα πολυμερή polyvinyl carbazole (PVK)
με δείκτη διάθλασης n=1,68 και Cellulose Acetate (CA) με δείκτη διάθλασης n=1,46 με τη χημική
τους σύσταση να παρουσιάζετε στο Σχήμα 20.

Σχήμα 20: Χημική σύσταση (α) Cellular Acetate (CA) 26(β) polyvinyl carbazole (PVK).27
Για το PVK χρησιμοποιήθηκε τολουόλιο ως διαλύτης, ενώ οι συγκεντρώσεις που μελετήθηκαν
κυμαίνονταν από 20 mg/ml μέχρι 37 mg/ml. Σε αντιστοιχία, ο διαλύτης που χρησιμοποιήθηκε για το
CA ήταν η ακετόνη ενώ οι συγκεντρώσεις που μελετήθηκαν κυμαίνονταν από 10 mg/ml μέχρι 20
mg/ml. Η επιλογή των υλικών έγινε με γνώμονα την σχετικά μεγάλη διαφορά στο δείκτη διάθλασης
και το σχετικά χαμηλό κόστος αγοράς τους. Το υπόστρωμα κατά την εναπόθεση ήταν boron silicate
glass , ενώ η κατασκευή των κατόπτρων έγινε με την χρήση της τεχνικής επίστρωσης με
περιστροφή(spin-coating). Για τη βελτιστοποίηση της κατασκευής, η τεχνική συνδυάστηκε με
θερμική ανόπτηση των κατόπτρων (thermal annealing).
Η προετοιμασία του υποστρώματος υπήρξε εξίσου σημαντική καθώς το υπόστρωμα αποτελεί την
βάση των κατόπτρων. Δομικές ή χημικές ατέλειες όπως ακαθαρσίες, σκόνες, ρωγμές κλπ. στο
υπόστρωμα μπορεί να δημιουργήσουν μη ελεγχόμενες κοιλότητες ανάμεσα στο πρώτο υμένιο και
το υπόστρωμα με αποτέλεσμα να αλλοιώνονται όλα τα υπόλοιπα ανακλαστικά στρώματα και να
παρουσιάζονται σκεδάσεις οι οποίες μειώνουν την ανακλαστικότητα του τελικού DBR. Για αυτόν τον
λόγο τα υποστρώματα καθαρίστηκαν σχολαστικά με χρήση διαδοχικά n-Butyl, ακετόνης και ΙΡΑ.
Κατόπιν τα δείγματα βυθίστηκαν σε νιτρικό οξύ , όπου τυχόν εναπομείναντα υπολείμματα
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αφαιρούνταν και παράλληλα μετατρέπεται η επιφάνεια του γυαλιού σε υδρόφιλη βοηθώντας στην
ομοιογενή εξάπλωση του υλικού πάνω τους. Τέλος, τα δείγματα ξεπλένονται με απιονισμένο νερό
και στεγνώνονται με τη βοήθεια συμπιεσμένου αέρα.
4.2

Παραμετρική μελέτη των κατόπτρων DBRs

Κατά την παραμετρική μελέτη των κατόπτρων DBRs , έγινε πειραματική μελέτη της εξάρτησης των
οπτικών χαρακτηριστικών των κατόπτρων DBR από τις ακόλουθες διαφορετικές μεταβλητές
I.

Περιστροφική ταχύτητα εναπόθεσης

II.

Αριθμός των ζευγών διηλεκτρικών στρωμάτων

III.

Συγκέντρωση για κάθε ένα από τα πολυμερικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν (CA, PVK).

Σε κάθε μέρος των πειραμάτων διατηρήθηκαν σταθερές όλες οι μεταβλητές εκτός από την υπό
εξέταση μεταβλητή. Οι πειραματικές μετρήσεις αφορούν κάθετη πρόσπτωση φωτός στα κάτοπτρα
και έγιναν με χρήση του φασματοφωτομέτρου PerkinElmer Lambda 1050. Τα οπτικά φάσματα κάθε
πειραματικής μέτρησης και της αντίστοιχης προσομοίωσης αναλύθηκαν μέσω του προγράμματος
OriginPro 2016. Σε κάθε μέτρηση, μετρήθηκε η οπτική πυκνότητα και από εκεί υπολογίστηκε η επί
της εκατό τιμή της διαπερατότητας , σύμφωνα με την Εξίσωση (3.2). Στόχος της παραμετροποίησης
είναι η κατανόηση της συμπεριφοράς των κατόπτρων DBRs γύρω από την φασματική περιοχή των
520 nm στην οποία εκπέμπουν οι νανοκρύσταλλοι περοβσκιτών, CsPbBr3 που χρησιμοποιήθηκαν.
Με αυτό τον τρόπο καταφέραμε να βελτιστοποιήσουμε τα κάτοπτρα ως προς την ανακλαστικότητα,
ομοιογένεια καθώς και αναπαραγωγιμότητα των χαρακτηριστικών τους, που αποτελεί το πρώτο
σημαντικό βήμα για την δημιουργία αποδοτικών οπτικών μικροκοιλοτήτων.
(i) Εξάρτηση χαρακτηριστικών DBR από την γωνιακή ταχύτητα εναπόθεσης (πάχους στρωμάτων)
Στην πρώτη μελέτη, το πάχος των υλικών που εναποτίθεται στο υπόστρωμα και συνεπώς και το
μήκος κύματος που ανακλούν ελέγχεται με βάση την ταχύτητα περιστροφής του δείγματος. Η
ταχύτητα μεταβάλλεται από 4500 rpm μέχρι τις 6000 rpm, την μέγιστο που μπορεί να φτάσει το
spin-coater που χρησιμοποιήθηκε. Η ελάχιστη τιμή της ταχύτητας ορίστηκε στις 4500 rpm, καθώς
παρατηρήθηκε ότι σε χαμηλότερες ταχύτητες υπάρχει πρόβλημα ανομοιομορφίας στα κάτοπτρα
DBR. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής εμφανίζονται στο Σχήμα 21 και αφορούν τέσσερα
κάτοπτρα κατασκευασμένα σε 4500, 5000, 5500, και 6000 rpm, με τις συγκεντρώσεις του CA και PVK
σταθερές στα 13 mg/ml και 21 mg/ml αντίστοιχα και τον αριθμό των ζευγών στρωμάτων ίσο με Ν=8.
Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει στο Σχήμα 21(α) τα κάτοπτρα εμφανίζουν φωτονικό χάσμα
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(stopband) που παρουσιάζεται ως μείωση (βύθισμα) του φάσματος διαπερατότητας, το οποίο
αντιστοιχεί σε μια αντίστοιχη αύξηση (κορυφή) ανακλαστικότητας. H σημαντικότερη παρατήρηση
είναι η γραμμική σχέση που εμφανίζει το κέντρο του DBR stopband (λDBR) με τον αριθμό στροφών
περιστροφής, όπως παρατηρείται στο Σχήμα 21(γ). Συγκεκριμένα μια αύξηση των στροφών
περιστροφής μετατοπίζει το stopband προς το μπλε κατά περίπου 40 nm ανά 500 rpm (κλίση
γραφήματος α ≈ -40 nm/500 rpm = - 0.08 nm/rpm). Η γραμμική αυτή εξάρτηση συμφωνεί ποιοτικά
με την σχέση (2.3) που εκφράζει ότι το κέντρο του DBR stopband (λDBR) μετατοπίζεται προς
μεγαλύτερες τιμές καθώς η περίοδος εναλλαγής των δυο διηλεκτρικών στρωμάτων (𝑑𝐻 + 𝑑𝐿 )
αυξάνει ή ισοδύναμα οι στροφές εναπόθεσης μειώνονται.

Σχήμα 21: (α) Γράφημα διαπερατότητας ως συνάρτησης του μήκους κύματος για
κάτοπτρα που κατασκευάζονται σε διαφορετικές γωνιακές ταχύτητες εναπόθεσης (spin
coating), (β) Σύγκριση του πειραματικού φάσματος ανακλαστικότητας με το φάσμα της
προσομοίωσης για ταχύτητα εναπόθεσης 4500 rpm, (γ) Γράφημα του πάχους κάθε
ζεύγους και της ταχύτητας περιστροφής ως συνάρτηση του μήκους κύματος του
κέντρου του stopband.
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Επιπρόσθετα στο Σχήμα 21(γ) παρουσιάζετε το γράφημα που δείχνει την εξάρτηση του πάχους κάθε
ζεύγους ,της ταχύτητας, και της μέγιστης ανακλαστικότητας, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζετε η πολύ
καλή συμφωνία πειράματος-προσημείωσης. Ουσιαστικά για μεγαλύτερες ταχύτητες δημιουργούμε
στρώματα μικρότερου πάχους(thickness) και γι’ αυτό παρατηρείται χαρακτηριστική μετατόπιση
προς το μπλε(blue shift). Το πάχος για κάθε στρώμα ανάλογα με το πολυμερές υλικό καθορίζετε από
την Εξίσωση (4.5) και για κάθε ζεύγος από την Εξίσωση (4.6).
𝜆

𝜆

𝑃𝐵𝐺
𝑃𝐵𝐺
𝑡𝑃𝑉𝐾 = 4∗𝑛
,𝑡𝑐𝑎 = 4∗𝑛
𝐻

𝑙𝑜𝑤

𝑡𝑝𝑎𝑖𝑟 = 𝑡𝑃𝑉𝐾 + 𝑡𝑐𝑎

(4.5)

(4.6)

Η αριθμητική τιμή για το πάχος σε κάθε περίπτωση παρουσιάζεται στον Πίνακας 2. Επίσης είναι
προφανές ότι το υλικό με τον μικρότερο δείκτη διάθλασης έχει μεγαλύτερο πάχος ανά μερικά
νανόμετρα από αυτό με τον μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης.
Speed(rpm)

λPBG( nm)

PVK layer

CA layer

thickness

thickness

Pair thickness

4500

547

81.39

93.66

175.05

5000

506

75.30

86.64

161.94

5500

461

68.60

78.94

147.54

6000

424

63.09

72.60

135.69

Πίνακας 2: Αναλυτικότερη αναπαράσταση του πάχους κάθε στρώματος των πολυμερών υλικών.
Στο Σχήμα 21(β) παρουσιάζεται η σύγκριση μεταξύ του πειραματικού φάσματος διαπερατότητας
και της προσομοίωσης. Υπάρχει ποιοτική συμφωνία όσο αφορά τα χαρακτηριστικά του stopband
του DBR. H κύρια ασυμφωνία εμφανίζεται κοντά στα 350 nm, όπου υπάρχει σημαντική οπτική
απορρόφηση από το PVK και η πειραματική διαπερατότητα μειώνεται σημαντικά. Η απορρόφηση
αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη στο μοντέλο της προσομοίωσης, προκαλώντας την ασυμφωνία.
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Σχήμα 22:(α) – (δ) Φωτογραφίες DBRs που κατασκευαστήκαν , χρησιμοποιώντας
διαφορετικές ταχύτητες εναπόθεσης με αποτέλεσμα την μετατόπιση του κέντρου του
DBR stopband μήκος στα 490nm , 525nm, 565nm και 620 nm αντίστοιχα.
To Σχήμα 22, παρουσιάζει μερικά από τα DBRs που κατασκευαστήκαν κατά την παραμετρική μελέτη
των πολυμερικών DBRs, επιδεικνύοντάς υψηλό βαθμό ανακλαστικότητας, ομοιομορφίας και την
δυνατότητα να καλύψουμε ένα μεγάλο εύρος του ορατού φάσματος αλλάζοντας συστηματικά την
γωνιακή ταχύτητα εναπόθεσης (λ/4 πάχη των διηλεκτρικών ζευγών).
Αναλύοντας το εύρος του stopband των κάτοπτρων DBRs (𝛥𝜆𝐷𝐵𝑅 ), παρατηρείται μια σταδιακή
μείωση από τα ~70 nm στα ~60 nm πειραματικά και από τα ~105 nm στα ~85 nm από την
προσομοίωση καθώς αυξάνεται η γωνιακή ταχύτητα εναπόθεσης ή ισοδύναμα μειώνεται το πάχος
την ζευγών διηλεκτρικών στρωμάτων όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 23(α). Η θεωρητική εξήγηση
των δεδομένων μας προέρχεται από την Εξίσωση (2.2), που το εύρος της ανάκλασης του κατόπτρου
DBR(𝛥𝜆𝐷𝐵𝑅 ), είναι ανάλογο με το κέντρο του DBR stopband (λDBR ). Δηλαδή όσο αυξάνετε το λDBR
θα αυξάνετε και το εύρος του stopband των κάτοπτρων DBRs (𝛥𝜆𝐷𝐵𝑅 ) γεγονός που φέρνει σε
συμφωνία τη θεωρία μαζί με τη προσομοίωση και τη πειραματική μέτρηση. 18
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Σχήμα 23: (α) Γράφημα του εύρους(ΔλDBR )συναρτήσει της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής (β)
Γράφημα ανακλαστικότητας συναρτήσει της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής.

Στο Σχήμα 23(β) εμφανίζεται η εξάρτηση της μέγιστης ανακλαστικότητας του DBR συναρτήσει της
γωνιακής ταχύτητας εναπόθεσης ή ισοδύναμα του πάχους την ζευγών διηλεκτρικών στρωμάτων.
Σύμφωνα με την Εξίσωση (2.1 ) η μέγιστη ανακλαστικότητα εξαρτάται μόνο από την διαφορά του
δείκτη διάθλασης και των αριθμό των ζευγών. Στην πραγματικότητα, αυτό που φαίνεται ως αύξηση
της πειραματικής ανακλαστικότητας είναι ότι για μικρότερα πάχη, το DBR stopband προσεγγίζει την
φασματική περιοχή που απορροφά το πολυμερές PVK, αυξάνοντας τεχνητά την ανακλαστικότητα.
Στην ουσία αυτή που αυξάνεται είναι η απορροφητικότητα του κατόπτρου μειώνοντας τις τιμές της
διαπερατότητας. Αυτό επιβεβαιώνεται από την σύγκριση με τα δεδομένα της προσομοίωσης στα
οποία δεν φαίνεται κάποια εξάρτηση σε συμφωνία με την Εξίσωση (2.1).
(ii) Εξάρτηση χαρακτηριστικών DBR από την συγκέντρωση των πολυμερικών υλικών
(α) Μεταβολή στη συγκέντρωση του Cellulose Acetate (CA)
Κατά την μεταβολή της συγκέντρωσης του πολυμερούς CA κατασκευάστηκαν διαφορετικά
δείγματα για τις συγκεντρώσεις 10, 14, 17 και 20 mg/ml, τα φάσματα διαπερατότητας των οποίων
παρουσιάζονται στο Σχήμα 24. Για κάθε κάτοπτρο DBR που κατασκευάστηκε η συγκέντρωση του
PVK διατηρήθηκε σταθερή στα 37 mg/ml, η ταχύτητα εναπόθεσης στα 5500 rpm και ο αριθμός των
εναλλασσόμενων στρωμάτων ανά ζεύγος ήταν Ν=8 pairs. Οι τιμές στις συγκεντρώσεις επιλέχθηκαν
εμπειρικά και σε συσχέτιση με τις συγκεντρώσεις του PVK. Τα βασικά κριτήρια ήταν η παραμονή
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του stopband στο ορατό φάσμα, όσο πιο κοντά στη περιοχή εκπομπής των νανοκρυστάλλων που
χρησιμοποιήθηκαν (520nm) και η κατασκευή αποδοτικών και ομοιογενών κατόπτρων.

Σχήμα 24:(α) Γράφημα διαπερατότητας για διαφορετικές συγκεντρώσεις του CA, (β) Μήκος
κύματος της μέγιστης ανάκλασης συνάρτηση της συγκέντρωσης του CA , (γ) Μέγιστη ανάκλαση
συνάρτηση συγκέντρωσης του CA
Παρατηρείται μια μετατόπιση του κέντρου του DBR stopband προς το κόκκινο (red shift) αυξάνοντας
την συγκέντρωση του CA, λόγο της αύξησης του πάχους του στρώματος CA. Με την σειρά που
παρουσιάζονται στο Σχήμα 24(β) από μικρές προς μεγάλες συγκεντρώσεις του CA, το βήμα
μετατόπισης είναι 116 nm, 127 nm, και 63 nm, γεγονός που φανερώνει ότι υπάρχει μεγάλη
ευαισθησία στην κατασκευή των DBRs στη συγκέντρωση του CA, λόγο και της αλλαγής στο ιξώδες
υλικού. Επιπρόσθετα για μεγαλύτερες τιμές της συγκέντρωσης

παρατηρείται μείωση της

ανακλαστικότητας του κατόπτρου, όπως εμφανίζεται στο Σχήμα 24(γ). Αυτό συμβαίνει γιατί η
αύξηση της συγκέντρωσης, έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός παχύρευστου διαλύματος που
δεν μπορεί να εναποτεθεί το ίδιο ομοιόμορφα στο υπόστρωμα. Οι ανομοιομορφίες στην επιφάνια
ενός στρώματος ή η κακή διασπορά αυτού στο υπόστρωμα δημιουργούν φαινόμενα οπτικής
σκέδασης τα οποία με την σειρά τους είναι υπεύθυνα για την μειωμένη ανακλαστικότητα και την

~ 34 ~

μη δημιουργική συμβολή σε συγκεκριμένα μήκη κύματος. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι για
συγκεντρώσεις 20 mg/ml και 17 mg/ml παρατηρούνται και δεύτερης τάξης ανακλάσεις λίγο πριν το
σημείο που απορροφά το PVK( ~350nm), όπως φαίνεται στο Σχήμα 24(α).
(β) Μεταβολή στη συγκέντρωση του Polyvinylcarbazole (PVK)
Κατά την διακύμανση της συγκέντρωσης του PVK κατασκευάστηκαν διαφορετικά δείγματα με
συγκεντρώσεις 20,25,30 και 37 mg/ml, με τα φάσματα να παρουσιάζονται στο Σχήμα 25(α). Για
κάθε κάτοπτρο DBR που κατασκευάστηκε η συγκέντρωση του CA διατηρήθηκε σταθερή στα 14
mg/ml, η ταχύτητα εναπόθεσης στα 5500 rpm και ο αριθμός των εναλλασσόμενων στρωμάτων ανά
ζεύγος ήταν Ν=8 pairs. Οι τιμές στις συγκεντρώσεις επιλέχθηκαν εμπειρικά και σε συσχέτιση με τις
συγκεντρώσεις του CA, με κριτήρια όμοια με αυτά που αναφέρθηκαν στην παραμετρική της
συγκέντρωσης του CA.
Στο Σχήμα 25(β) παρατηρείται ότι αντίθετα με το πείραμα αλλαγής της συγκέντρωσης του CA, η
ανακλαστικότητα καθώς μεταβάλλεται η συγκέντρωση του PVK δείχνει μια μικρή αυξητική τάση.
Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το PVK μπορεί να εναποτίθεται ομοιόμορφα ακόμη και για
παχύρευστα διαλύματα, διατηρώντας τις καλές ιδιότητες του να στοιβάζεται πάνω στα υποκείμενα
στρώματα CA. Το DBR stopband μετατοπίζεται προς το κόκκινο (red shift) με την αύξηση της
συγκέντρωση του PVK, λόγο της αύξησης του πάχους των στρωμάτων PVK. Με την σειρά που
παρουσιάζονται στο Σχήμα 25(γ) από μικρές προς μεγάλες συγκεντρώσεις PVK, το βήμα
μετατόπισης του DBR stopband είναι 30 nm, 44 nm, και 60 nm. Συνολικά, παρατηρείται ότι
διακύμανση στην συγκέντρωση του PVK έχει μικρότερη επίδραση στα χαρακτηριστικά του
κατόπτρου σε σχέση με την διακύμανση στην συγκέντρωση του CA.
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Σχήμα 25: (α) Γράφημα διαπερατότητας για τέσσερεις διαφορετικές συγκεντρώσεις του
PVK, (β) Γράφημα των μέγιστων σημείων ανακλαστικότητας συνάρτηση συγκέντρωσης του
Σχήμα 22
PVK, (γ) Γράφημα του μήκους κύματος συνάρτηση της συγκέντρωσης του PVK.

(iii) Εξάρτηση χαρακτηριστικών DBR από το αριθμό των ζευγών διηλεκτρικών στρωμάτων
Μελετήθηκε η διαπερατότητα κατόπτρων DBR με ζεύγη πολυμερικών στρωμάτων από 3 έως 15, με
τα αποτελέσματα να παρουσιάζονται στο Σχήμα 26(α). Κατά την μελέτη, οι υπόλοιπες μεταβλητές
της κατασκευής των DBR, διατηρήθηκαν σταθερές με την συγκέντρωση του CA στα 14 mg/ml, τη
συγκέντρωση του PVK στα 37 mg/ml και την γωνιακή ταχύτητα εναπόθεσης στα 6000 rpm. Όπως
είναι αναμενόμενο, με την αύξηση του αριθμού των ζευγών παρατηρείται δραστική μείωση στην
διαπερατότητα λόγω αύξησης της ανακλαστικότητας στο φωτονικό χάσμα των κάτοπτρων DBR. Τα
αντίστοιχα αποτέλεσμα της προσομοίωσης, παρουσιάζονται στο Σχήμα 26(β) επιδεικνύοντας
παρόμοια συμπεριφορά. Η αύξηση της ανακλαστικότητας με τον αριθμό των ζευγών ορίζεται από
την Εξίσωση (2.1). Ποιοτικά η αύξηση οφείλεται στο μεγαλύτερο αριθμό ανακλαστικών επιφανειών
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στα κάτοπτρα και άρα ακτινών φωτός που συμβάλουν ενισχυτικά, ενισχύοντας την ανακλαστική
ικανότητα του DBR.

Σχήμα 26:(α) Γράφημα διαπερατότητας συναρτήσει του αριθμού των ζευγών διηλεκτρικών
στρωμάτων στα κάτοπτρα DBR που κατασκευάστηκα, (β) Γράφημα προσομοίωσης της
διαπερατότητας για διαφορετικό αριθμό ζευγών, (γ)Γράφημα του μήκους κύματος μέγιστης
ανακλαστικότητας ως συνάρτηση του αριθμού των ζευγών, (δ) Γράφημα μέγιστης
ανακλαστικότητας ως συνάρτηση του αριθμού των ζευγών.
Παρατηρούμε επίσης στο Σχήμα 26(γ) ότι με την αύξηση του αριθμού των ζευγών, εμφανίζεται μια
μικρή, της τάξης των 25 nm συνολικά, αλλά συστηματική μετατόπιση του DBR stopband προς το
κόκκινο. Το φαινόμενο είναι πιο αισθητό στα πρώτα 10 ζεύγη πολυμερικών στρωμάτων με τάση για
κορεσμό σε μεγαλύτερο αριθμό ζευγών και πιθανότατα οφείλεται στην παγίδευση διαλύτη στα
στρώματα CA (ακετόνη) αλλά κυρίως στα στρώματα PVK (τολουόλη) , λόγο του υψηλοτέρου σημείου
βρασμού της τελευταίας. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων χρησιμοποιήθηκε η
τεχνική τις θερμικής ανόπτησης μετά από την εναπόθεση κάθε ζεύγους που παρουσιάζετε στην
συνέχεια.
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Με την βοήθεια τις θερμικής ανόπτησης, επιτυγχάνεται ποιο αποτελεσματική εξάτμιση του διαλυτή
των πολυμερών, βελτιώνοντας την ομοιογένεια στο πάχος των ζευγών. Μετά από την εναπόθεση
κάθε ζεύγους, το δείγμα θερμαίνονταν στους 70 0C για 1 λεπτό. Η θερμοκρασία είναι σημαντικό να
παραμείνει σε σχετικά χαμηλό έμπεδο, για αποφυγή αλληλοεισχώρησης και μείξης των στρωμάτων
του κατόπτρου. Η θερμική επεξεργασία έχει ως αποτέλεσμα τον υποδιπλασιασμό στην μετατόπιση
του DBR stopband με την αύξηση του αριθμού των ζευγών όπως παρατηρείται στα Σχήμα 27(α) και
(γ).

Σχήμα 27: (α) Γράφημα διαπερατότητας συναρτήσει διαφορετικού αριθμό ζευγών στρωμάτων
που υπόκεινται σε θερμική ανόπτηση, (β) Γράφημα μέγιστης ανακλαστικότητας ως συνάρτηση
του αριθμού των ζευγών, (γ) Γράφημα του μήκους κύματος μέγιστης ανακλαστηκότητας ως
συνάρτηση του αριθμού των ζευγών.
Επιπρόσθετα , η χρησιμοποίηση τις θερμικής ανόπτησης επιτρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των
ζευγών στρωμάτων εναπόθεσης χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η θέση του DBR stopband. H
απότομη αύξηση της ανακλαστικότητας από ~0.4 (Ν=5) σε ~0.9 (Ν=15) (Σχήμα 27(β))δικαιολογείται
από την πολυωνυμική εξάρτησή της από τον αριθμό των ζευγών όπως εκφράζεται από την Εξίσωση
(2.1). Η περεταίρω αύξηση του αριθμού των ζευγών σε 25 ζεύγη, επιφέρει σημαντικά μικρότερη
αύξηση της ανακλαστικότητας με τάσεις κορεσμού, με μέγιστη τιμή το 0.95. Οι μικρές απώλειες σε
σχέση με την ιδανική τιμή του 1 για την ανακλαστικότητα προέρχεται από ατέλειες του κατόπτρου
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που εντοπίζονται κυρίως στις διεπαφές μεταξύ των πολυμερών υλικών προκαλώντας σκέδαση του
φωτός. Συνοψίζοντας, με την μέθοδο της θερμική ανόπτησης, επιτεύχθηκαν μεγάλες τιμές
ανακλαστικότητας ως αποτέλεσμα της περαιτέρω αύξησης του αριθμού των ζευγών του κατόπτρου
DBR, ενώ μειώθηκε σημαντικά η φασματική μετατόπιση του φωτονίου χάσματος.
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4.3 Χαρακτηρισμός Κατόπτρων DBRs και Οπτικών Μικροκοιλοτήτων μέσω γωνιακής μεταβολής
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται πειράματα για την μελέτη της γωνιακής εξάρτηση της
ανακλαστικότητας, της διαπερατότητας και της φωτοφωταύγειας πολυμερικών κατόπτρων DBR
αλλά και ολοκληρωμένων οπτικών μικροκοιλοτήτων. Αρχικά συζητούνται οι μετρήσεις
ανακλαστικότητας-διαπερατότητας για πολυμερικό κάτοπτρο DBR ,που κατασκευάστηκε με
γωνιακή ταχύτητα εναπόθεσης στα 6000 rpm, συγκέντρωση του CA στα 14 mg/ml, συγκέντρωση του
PVK στα 37 mg/ml και με αριθμό εναλλασσόμενων στρωμάτων ανά ζεύγος Ν=20 pairs, που
λαμβάνονται για γωνίες πρόσπτωσης στο εύρος 6 με 35 μοιρών με βήμα μέτρησης 2 μοίρες, τόσο

Σχήμα 28: Φάσματα ανακλαστικότητας/διαπερατότητας κατόπτρων DBR σε διαφορετικές
γωνίες πρόσπτωσης στο εύρος 6 έως 35 μοιρών (Contour plot).

για θετικές όσο και αρνητικές γωνίες πρόσπτωσης. Τα αποτελέσματα σε μορφή contour plot στο
παρουσιάζονται στο Σχήμα 28.
Τα σημεία με έντονο κόκκινο αναπαριστούν σημεία μέγιστης έντασης φωτός, ενώ το βαθύ μπλε
ελάχιστης. Τονίζεται ότι τα φάσματα ανακλαστικότητας και διαπερατότητας έχουν απόλυτα
συμμετρική μορφή για θετικές και για αρνητικές γωνίες πρόσπτωσης γεγονός που επιβεβαιώνει την
ομοιογένεια των δειγμάτων που μελετήθηκαν. Επιπλέον, παρατηρείται η αναμενόμενη μετατόπιση
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του DBR stopband προς το μπλε, η οποία εκφράζεται από την Εξίσωση 2.3. Για παράδειγμα στις 6
μοίρες η μέγιστη ανακλαστικότητα εμφανίζεται γύρω από τα 530 nm, ενώ στις 35 μοίρες η τιμή
μετατοπίζεται στα 500 nm. H άλλη σημαντική παρατήρηση αφορά την αναμενόμενη
συμπληρωματικότητα των φασμάτων ανακλαστικότητας και διαπερατότητας, π.χ. όταν η
διαπερατότητα αποκτά μεγάλες τιμές η ανακλαστικότητα μειώνεται σημαντικά.
Στο Σχήμα 29 παρουσιάζεται η αντίστοιχη γωνιακή εξάρτηση της ανακλαστικότητας για μια οπτική
μικροκοιλότητα με την δομή: πολυμερικό DBR – υμένιο νανοκρυστάλλων CsPbBr3 – κάτοπτρο
αλουμινίου. Αύξηση της γωνίας πρόσπτωσης μετατοπίζει τον
οπτικό τρόπο ταλάντωσης της μικροκοιλότητας (resonant cavity mode) προς το μπλε, σε συμφωνία
με τα δεδομένα γωνιακής εξάρτησης του κατόπτρου DBR.

Σχήμα 29: Ανακλαστικότητα οπτικής μικροκοιλότητας νανοκρυστάλλων CsPbBr3 ως
συνάρτηση της γωνίας πρόσπτωσης (α) Contour plot, (β) Φάσματα. Η διακεκομμένη
γραμμή καταδεικνύει το κέντρο εκπομπής των νανοκρυστάλλων. (γ) Γράφημα
ανακλαστικότητας και φωτοφωταύγειας της μικροκοιλότητας για γωνία πρόσπτωσης 5
μοιρών.
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Η διακεκομμένη γραμμή στο Σχήμα 29(β) επιδεικνύει το μήκος κύματος στο οποίο μεγιστοποιείται
η φωταύγεια των νανοκρυστάλλων CsPbBr3 (~520nm). Στο Σχήμα 29(γ) μπορεί να παρατηρηθεί η
διαμόρφωση της φωτοφωταύγειας από την ανακλαστικότητα της μικροκοιλότητας. Γίνεται φανερό
ότι τα τοπικά μέγιστα της φωτοφωταύγειας συμπίπτουν φασματικά με τοπικά ελάχιστα της
ανακλαστικότητας, όπως αναμένεται. Η φωτοφωταύγεια της μικροκοιλότητας μελετάται περαιτέρω
μέσω σύγκρισης με τα οπτικά χαρακτηριστικά μιας μη-συμπληρωμένης, ανοιχτής μικροκοιλότητας
(open cavity) η οποία δεν περιέχει το κάτοπτρο αλουμινίου. Το Σχήμα 30 περιέχει την σύγκριση της
γωνιακής εξάρτησης εκπομπής από τις δύο δομές για γωνίες στο εύρος -30 με 30 μοίρες με βήμα
μέτρησης 2 μοίρες και ισχύ του λέιζερ διέγερσης ίση με 30 mW.

Σχήμα 30:(α) Γωνιακή εξάρτηση φασμάτων φωτοφωταύγειας από συμπληρωμένη και
ανοιχτή οπτική μικροκοιλότητα που περιέχει νανοκρυστάλλους CsPbBr3 ( Contour plots),
(β) Γωνιακή κατανομή της φωτοφωταύγειας των δύο μικροκοιλοτήτων στο εύρος -30 με
30 μοίρες.
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Η ανοιχτή μικροκοιλότητα δεν εμφανίζει γωνιακή εξάρτηση της φωτοφωταύγειας από την γωνία
πρόσπτωσης του λέιζερ διέγερσης (Σχήμα 30(α)), ενώ η γωνιακή κατανομή της φωτοφωταύγειας
είναι σχεδόν ομοιόμορφη στο υπό εξέταση εύρος (Σχήμα 30(β)). Σε αντίθεση, για την ολοκληρωμένη
μικροκοιλότητα η φωτοφωταύγεια διαμορφώνεται σημαντικά από την γωνία πρόσπτωσης του
λέιζερ, καθώς διαδοχικά ελάχιστα ή μέγιστα της ανακλαστικότητας της

μικροκοιλότητας

συντονίζονται με την εκπομπή των νανοκρυστάλλων. Επιπρόσθετα η γωνιακή κατανομή της
φωτοφωταύγειας εμφανίζει προτιμητέες διευθύνσεις στις οποίες η ένταση μεγιστοποιείται (Σχήμα
30(β)) ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με την οπτική μικροκοιλότητα με αποτέλεσμα την
εμφάνιση κατευθυντικότητας της φωτοφωταύγειας των περοβσκιτών.
Σε μια τελευταία παρατήρηση, για σταθερή γωνία ανίχνευσης της φωταύγειας (9 μοίρες), η ανοιχτή
μικροκοιλότητα εμφανίζει φωτοφωταύγεια με σχήμα παρόμοιο με αυτό της φωταύγειας των
νανοκρυστάλλων όταν εναποτίθενται σε ένα υπόστρωμα, χωρίς παρουσία κατόπτρων (Σχήμα 31).
Από την άλλη, το φάσμα φωτοφωταύγειας της ολοκληρωμένης μικροκοιλότητας φέρει εμφανείς
διακυμάνσεις οι οποίες αποδίδονται στην αλληλεπίδραση του εκπεμπόμενου φωτός με τους
οπτικούς τρόπους ταλάντωσης της μικροκοιλότητας.

Σχήμα 31: Σύγκριση του φάσματος φωτοφωταύγειας για ανίχνευση στις 9
μοίρες από μια ανοικτή και μια ολοκληρωμένη οπτική μικροκοιλότητα.
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4.3

Μεταβολή Μήκους Οπτικής Μικροκοιλότητας μέσω Διαμήκους Πίεσης

Στο τελευταίο μέρος της εργασίας, η μεταβαλλόμενη ποσότητα ήταν το μήκος οπτικής
μικροκοιλότητας με την δομή πολυμερικό DBR – υμένιο νανοκρυστάλλων CsPbBr3 – κάτοπτρο
αλουμινίου, κρατώντας σταθερή την γωνία πρόσπτωσης της οπτικής διέγερσης στις 10 μοίρες.
Συμπιέζοντας τις εξωτερικές βάσεις όπου είναι τοποθετημένη η μικροκοιλότητα έτσι ώστε να
μεταβάλλετε η διαμήκους πίεση

που

ασκείται μεταξύ του κατόπτρου αλουμίνιου και του

κάτοπτρου DBR και να επιτυγχάνεται έτσι συμπίεση του μήκους του ενεργού μέσου δηλαδή του
υμενίου των νανοκρυστάλλων και άρα μια συνολική μείωση στο μήκος της μικροκοιλότητας όπως
σχηματικά παρουσιάζεται στο Σχήμα 32.

Σχήμα 32: Σχηματική απεικόνιση της μεταβολής του μήκους L του ενεργού
μέσου της οπτικής μικροκοιλότητας κάτω από μεταβολή της πίεσης.
Η μείωση του μήκους L του ενεργού μέσου για μια μικροκοιλότητα τύπου Fabry-Perot επηρεάζει
την συνθήκη σχηματισμού των στάσιμων κυμάτων που ορίζει η Εξίσωση (2.5) και μετατοπίζει το
μήκος κύματος λο συντονισμού της κοιλότητας προς το μπλε. Στο Σχήμα 33(α) και (β), για ακραίες
τιμές της εφαρμοζόμενης πίεσης παρατηρείται απουσία συντονισμού, ενώ για τις ενδιάμεσες τιμές
εμφανίζετε συντονισμός, απόρροια της ικανοποίησης της Εξίσωσης (2.5).
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Στο Σχήμα 33(γ) παρουσιάζεται για μια συγκεκριμένη τιμή σχετικά υψηλής πίεσης, η συμβατότητα
του φάσματος φωτοφωταύγειας με το φάσμα ανακλαστικότητας που αναμένεται σε κατάσταση
συντονισμού της μικροκοιλότητας. Περαιτέρω αύξηση της πίεσης οδηγεί την κοιλότητα εκτός
συντονισμού με την φωτοφωταύγεια των νανοκρυστάλλων, μειώνοντας την σχετική διαμόρφωση
στα φάσματα ανακλαστικότητας και φωτοφωταύγειας, όπως παρατηρείται στο Σχήμα 33(γ).

Σχήμα 33: (α) Φάσματα ανακλαστικότητας για διαφορετικές τιμές πίεσης στην μικροκοιλότητα. (β)
Φάσματα φωτοφωταύγειας για διαφορετικές τιμές πίεσης στην μικροκοιλότητα. Σύγκριση
ανακλαστικότητας/φωτοφωταύγειας υπό πίεση που προκαλεί (γ) συντονισμό της μικροκοιλότητας
(δ) απουσία συντονισμού.

Κατά τον υπολογισμό του πάχους για κάθε μια από τις διαφορετικές τιμές πίεσης υπολογίστηκε το
ενεργό πάχος της μικροκοιλότητας μέσα από τον υπολογισμό του FSR. Ο υπολογισμός του FSR έγινε
με την μέτρηση των διαδοχικών τρόπων της καμπύλης ανακλαστηκότητας σε αντιστοιχία με τους
τρόπους ταλάντωσης που παρουσιάζονται στη καμπύλη φωταύγειας (Σχήμα 34(α)).Το ενεργό πάχος
αποτελεί το άθροισμα του πάχους του ενεργού υλικού συν το πάχος της εισχώρησης στο κάτοπτρο
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DBR όπως παρουσιάζετε στο Σχήμα 1Σχήμα 34 (γ). Κατά την μεταβολή της πίεσης το ενεργό πάχος
μειώθηκε κατά 1,4 μm(Σχήμα 34(β)).

Σχήμα 34 (α) Υπολογισμός του FSR, (β) Γράφημα του ενεργού πάχους της ΜΚ ως συνάρτηση της
εφαρμοζόμενης πίεσης, (γ) Σχηματική απεικόνιση του ενεργού πάχους
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5

Συμπεράσματα

Ανακεφαλαιώνοντας, η παρούσα εργασία αφορά δύο πειραματικά μέρη. Στο πρώτο μέρος
πραγματοποιείται παραμετρική μελέτη των πολυμερικών κατόπτρων DBR για να μελετηθεί η
επίδραση μιας σειράς μεταβλητών με σκοπό την κατασκευή αποδοτικότερων κατόπτρων DBRs. Στο
δεύτερο μέρος η εργασία εστιάζεται στον οπτικό χαρακτηρισμό μικροκοιλοτήτων που αποτελούνται
από ένα πολυμερικό DBR, ένα κάτοπτρο αλουμινίου και υμένιο νανοκρυστάλλων CsPbBr3 ως το
ενεργό οπτικό μέσο.
Στο πρώτο μέρος έγινε πειραματική μελέτης της εξάρτησης των οπτικών χαρακτηριστικών των
κατόπτρων DBR από τις ακόλουθες διαφορετικές μεταβλητές (α) Περιστροφική ταχύτητα
εναπόθεσης, (β) Αριθμός των ζευγών διηλεκτρικών στρωμάτων, (γ) Συγκέντρωση για κάθε ένα από
τα πολυμερικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν (CA, PVK). Αύξηση της ταχύτητας εναπόθεσης οδηγεί
στην δημιουργία λεπτότερων στρωμάτων και την μετατόπιση του DBR stopband προς το μπλε σε
συμφωνία με την αναμενόμενη από την θεωρία συμπεριφορά. Κατά την αύξηση στη συγκέντρωση
του CA παρατηρήθηκε σημαντική μετατόπιση του DBR stopband προς κόκκινο, καθώς τα στρώματα
που εναποτίθενται γίνονται προοδευτικά παχύτερα. Συγχρόνως η χρήση ποιο παχύρευστων
διαλυμάτων μεγαλύτερης συγκέντρωσης έχει ως αποτέλεσμα την μείωσης της ομοιογένεια και
ανακλαστικότητας του DBR. Κατά την αύξηση στη συγκέντρωση του PVK, προκαλείται και πάλι η
αναμενόμενη μετατόπιση προς το κόκκινο ωστόσο δεν προκύπτουν θέματα ομοιομορφίας των
κατόπτρων ενώ εμφανίζεται μια μικρή αύξηση στην ανακλαστικότητα. Τέλος κατά την μελέτη της
επίδρασης του αριθμού των ζευγών των πολυμερικών στρωμάτων των DBR, παρατηρήθηκε
μετατόπιση προς το κόκκινο ως αποτέλεσμα της δημιουργίας παχύτερων από τα αναμενόμενα
στρωμάτων λόγω παγίδευση διαλύτη, καθώς επίσης ανομοιογένεια των DBR και αδυναμία
εναπόθεσης μεγάλου αριθμού ζευγών. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω, πραγματοποιήθηκε
επεξεργασία θερμικής ανόπτησης στα επόμενα κάτοπτρα. Η ανόπτηση έδωσε την δυνατότητα
εναπόθεσης αρκετά ποιο ομοιογενών στρωμάτων και μεγαλύτερων αριθμών ζευγών μέσω της
αποτελεσματική εξάτμισης παγιδευμένου διαλύτη στα στρώματα των κατόπτρων.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και με γνώμονα την αντιστοιχία που πρέπει να έχει το μήκος
κύματος του μέγιστο ανακλαστηκότητας με το μήκος κύματος εκπομπής των νανοκρυστάλων
περοβσκητών καταλήξαμε στα επιθυμητά χαρακτηριστικά του βελτιστοποιημένου κατόπτρου DBR
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τα οποία είναι: ταχύτητα περιστροφής στα 6000rpm, συγκέντρωση του CA ίση με 14 mg/ml,
συγκέντρωση του PVK ίση με 37 mg/ml και αριθμό ζευγών διηλεκτρικών στρωμάτων ίσο με 20.
Στο δεύτερο μέρος η μελέτη επικεντρώθηκε στη γωνιακή εξάρτηση της ανακλαστικότητας του DBR
και της ανακλαστικότητας και φωτοφωταύγειας μικροκοιλοτήτων που αποτελούνται από ένα
πολυμερικό DBR, ένα κάτοπτρο αλουμινίου και υμένιο νανοκρυστάλλων CsPbBr3 ως το ενεργό
οπτικό μέσο. Ως δείγμα αναφοράς χρησιμοποιήθηκε ανοιχτή μικροκοιλότητα που δεν περιέχει το
κάτοπτρο αλουμινίου. Η μεταβολή της γωνίας πρόσπτωσης για τον πολυμερικό DBR βρέθηκε ότι
οδηγεί στην αναμενόμενη φασματική μετατόπιση της ανακλαστικότητας και διαπερατότητας του
κατόπτρου. Από την άλλη, μεταβολή της γωνίας πρόσπτωσης της πηγής διέγερσης οδηγεί σε
μετατόπιση των οπτικών τρόπων ταλάντωσης των μικροκοιλοτήτων, παρέχοντας την δυνατότητα να
συντονιστούν με την φωτοφωταύγεια των νανοκρυστάλλων. Ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης
με τους οπτικούς τρόπου ταλάντωσης της μικροκοιλότητας, παρατηρείται σημαντική αύξηση της
κατευθυντικότητας και φασματική διαμόρφωση της φωτοφωταύγειας των νανοκρυστάλων
περοβσκιτών. Στο δείγμα αναφοράς της ανοιχτής μικροκοιλότητας, όπως είναι αναμενόμενο δεν
παρατηρούνται τα φαινόμενα συντονισμού. Τέλος μέσω απλής εφαρμογής πίεσης στα άκρα των
ολοκληρωμένων μικροκοιλοτήτων δύναται η δυνατότητα μεταβολής του μήκους της οπτικής
μικροκοιλότητας και αλλαγής των συνθηκών συντονισμού με την φωταύγεια των νανοκρυστάλλων
περοβσκιτών.
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