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Περίληψη

Η διπλωματική αυτή εργασία ασχολείται με την οπτική φασματοσκοπία νανοκρυστάλλων υ-

βριδικών περοβσκιτών FAPbI3. Η ενσωμάτωση του μεγαλύτερου formamidinium (FA)

στη θέση του μεθυλαμμώνιο MA ή του καίσιου Cs, δύο υλικά τα οποία έχουν μελετηθεί

έντονα τον τελευταίο καιρό, αποδίδει ένα μιρκότερο ενεργειακό χάσμα ενώ ταυτόχρονα

διατηρεί την τρισδιάστατη κρυσταλλική δομή του περοβσκίτη. Στη παρούσα εργασία, έγινε

μελέτη των χαρακτηριστικών της εσωτερικής κβαντικής απόδοσης φωτοφωταύγειας των

νανοκρυστάλλων FAPbI3 σε λεπτά υμένια. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται η ει-

σαγωγή μίας τεχνικής για υπολογισμό της κβαντικής απόδοσης και στη συνέχεια η μέλετη

της κβαντικής απόδοσης σε διάφορα λεπτά υμένια συναρτήση της θερμοκρασίας ανόπτη-

σης (Annealing). Στο δεύτερο μέρος της εργασίας έγινε συνδιασμός των μετρήσεων της

κβαντικής απόδοσης με μετρήσεις της χρονικής εξάρτησης της φωτοφωταύγειας για την

εκτίμηση του χρόνου ζωής της ακτινοβολούσας αποδιέγερσης φορέων φορτίου.

Στο πρώτο μέρος μελετήθηκε η ακρίβεια της προϋπάρχουσας διάταξης στον υπολογισμό

της κβαντικής απόδοσης με χρήση σφαίρας ολοκλήρωσης, όπου και φάνηκε η αδυναμία ανα-

παραγωγής των ίδιων αποτελεσμάτων. Κρίθηκε απαραίτητη η αναβάθμιση του συστήματος

για ακριβείς μετρήσεις και έτσι έγινε εισαγωγή φράγματος (baffle), καινούργιου holder
δείγματος και η επαναεπίστρωση της σφαίρας με ανακλαστικό υλικό. Η αναβαθμισμένη

διάταξη πέτυχε την μείωση της τυπικής απόκλισεις των μετρήσεων περίπου 4 φορές και

έδωσε αναπαραγώγιμα αποτελέσματα. Στη συνέχεια φάνηκε η σταθερή αύξηση της κβα-

ντικής απόδοσης ώς συνάρτηση της θερμοκρασίας ανόπτησης, για θερμοκρασίες 60
◦C και

90
◦C, επίσης βρέθηκαν τιμές κβαντικής απόδοσης μέχρι και 26%.

Στο δεύτερο τμήμα της εργασίας φάνηκε πώς ο μέσος χρόνος ζωής των φορέων φορτίου

αυξανόταν συναρτήση της θερμοκρασίας ανόπτησης. Σε συνδιασμό με την αύξηση της

κβαντικής απόδοσης, βρέθηκε ποιά είναι η ακτινοβολούσα διεργασία και οι χρόνοι ζωής

από την ενίσχυση της σε σχέση με της μή ακτινοβολούσες.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Κίνητρο διπλωματικής εργασίας

Νανοκρύσταλλοι περοβσκιτών αλογονούχου μολύβδου έχουν πρόσφατα εμφανιστεί ώς υλι-

κά με εξαιρετικές οπτικές ιδιότητες λόγω της ευραίας ρύθμισης στο ορατό, μικρού έυρους,

έντονη, ψηλής κβαντικής απόδοσης φωτοφωταύγεια με πολλές υποσχέσεις για χρήση σε

οπτοηλεκτρονικές εφαρμογές [1],[2]. Τέτοιες ελκιστικές ιδιότητες προέρχονται από την α-

νεκτική σε ατέλειες, ηλεκτρονική δομή των μακροσκοπικών κρυστάλλων περοβσκιτών [3].

Αυτές οι ιδιότητες είναι επιπλέων ενισχυμένες λόγω της νανοκλίμακας που βρίσκονται οι

κρυστάλλοι, αποδίδοντας αυξημένη ενέργεια δέσμευσης των εξιτονίων και αποτελεσματι-

κή ρύθμιση του ενεργειακού χάσματος στο ορατό φάσμα φωτός μέσω της σύνθεσης του

περοβσκίτη και του κβαντικού περιορισμού.

Το μεγαλύτερο μέρος της αρχικής επιτυχίας βασιζόταν σε οργανικούς νανοκρύσταλ-

λους CsPbX3 και MAPbX3 με το X = Cl,Br, I, ωστόσο το CsPbI3 με εκπομπή

στο ερυθρό φαίνεται να υποφέρει από δομική αστάθεια [4]. Νανοκρυστάλλοι CsPbI3
έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε λέιζερ υψηλής απόδοσης [5],[6], φωτοδιόδοους [7],[8] και

single− dot emitters [9], επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητες τετοιων νανοκρυστάλλων για

οπτικές εφαρμογές. Πολύ πρόσφατα σταθεροί νανοκρύσταλλοι FAPbI3 συντέθηκαν ε-

πιτυχώς. Αυτοί οι νανοκρύσταλλοι παρουσιάζουν μεγαλύτερη χημική ανθεκτικότητα από

τους νανοκρυστάλλους CsPbI3 ενώ μπορούν να επιδείξουν εξίσου εντυπωσιακά χαρακτη-

ριστικά φωτοφωταύγειας στη ερυθρή και κοντά στην υπέρυθρη ακτινοβολία [10]. Σκοπός

της διπλωματικής είναι να συμβάλει στη ανεξερεύνητη φωτοφυσική στερεά κατάσταση του

καινούργιου υλικού ναναοκρυστάλλων FAPbI3
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Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό Υπόβαθρο

2.1 Κολλοειδείς νανοκρύσταλλοι

Οι νανοκρυστάλλοι περοβσκιτών που μελετώνται σε αυτή την εργασία έχουν κατασκευαστεί

με μεθόδους κολλοειδούς χημείας. Κολλοειδές, στη χημεία, χαρακτηρίζεται το ομογενές

μείγμα το οποίο περιέχει μια ουσία μικροσκοπικών σωματιδίων με διαστάσεις 1-1000nm
ομοιόμορφα διασκορπισμένα μέσα σε μια άλλη ουσία (οργανικό διαλύτη) και παραμένουν

μη αναμίξιμα. Σε αντίθεση με ένα διάλυμα, του οποίου η διαλυμένη ουσία και ο διαλύτης

συνιστούν μόνο μία φάση, ένα κολλοειδές έχει την διακριτή φάση (τα διασκορπισμένα

σωματίδια) και μια συνεχή φάση (το μέσο της διασποράς), επίσης σε σχέση με τα διαλύματα,

τα κολλοειδή εμφανίζουν σκέδαση στο φως [11].

Κολλοειδής νανοκρύσταλλοι είναι μια νέα κατηγορία οπτικών νανουλικών που ουσιαστι-

κά αποτελούν μια νέα μορφή ύλης που μπορεί να θεωρηθεί ως ¨τεχνητά άτομα’ λόγω των

ιδιοτήτων που παρουσιάζουν. Τα τελευταία χρόνια έτυχαν μεγάλου ενδιαφέροντος καθώς

παρουσιάζουν μοναδικές ιδιότητες εξαιτίας του μικρού τους μεγέθους. ΄Εχουν τουλάχιστον

μια χωρική τους διάσταση κάτω από 100nm, και απαρτίζονται από τα άτομα σε μονοκρυ-

σταλλική ή πολυκρυσταλλική διάταξη. Ο κβαντικός περιορισμός (αναφέρεται αναλυτικά στη

συνέχεια) που υπάρχει σε αυτές τις νανοδομές δίνει στους νανοκρύσταλους ιδιότητες πολύ

διαφορετικές από αυτές ενός μακροσκοπικού κρυστάλου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν

για ενίσχυση των οπτικών, ηλεκτρονικών και μαγνητικών τους ιδιοτήτων[12], [13].

Σύνθεση

Μια τυπική διαδικασία σύνθεσης κολλοειδών νανοκρυστάλλων αποτελείται από 3 βασικά

συστατικά: πρόδρομες ουσίες, επιφανειοδραστικές ουσίες και ένα διαλύτη. Ο διαλύτης

χρησιμεύει ώς το διάλυμα στο οποίο θα λάβει χώρο η σύνθεση των νανοκρυστάλλων και

ελέγχει την ταχύτητα της αντίδρασης, οι πρόδρομες ουσίες εμπεριέχουν τα στοιχεία που

δομούν τον κρύσταλλικό πυρήνα (core) των νανοκρυστάλλων και οι επιφανειοδραστικές

ουσίες χαμηλώνουν την επιφανειακή τάση του υγρού και παθητικοποιούν την επιφάνεια

των νανοκρυστάλλων για να εμποδίσουν τη συσσωμάτωσή τους.

Η διαδικασία σύνθεσης ακολουθεί γενικά τρία στάδια: την πυρηνοποίηση, την ανάπτυ-

ξη και την απομόνωση. Το πρώτο στάδιο της πυρηνοποίησης γίνεται με την θέρμανση

του μέσου αντίδρασης (διαλύτης) σε μια υψηλή θερμοκρασία (∼300◦C) και τις πρόδρομες

ουσίες να εκχύονται στον διαλύτη και να μετασχηματίζονται σε ατομικά ή μοριακά είδη

(μονομερή). Αυτά σε ένα δεύτερο στάδιο σχηματίζουν τους νανοκρυστάλλους των οπο-

ίων η ανάπτυξη καθορίζεται από την θερμοκρασία του διαλύματος, την συγκέντρωση των

πρόδρομων ουσιών και την συγκέντρωση και είδος των επιφανειοδραστικών ουσιών.[14]
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Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Υπόβαθρο 3

Κβαντικός Περιορισμός και ηλεκτρονικές καταστάσεις

Η εξάρτηση των οπτικών ιδιοτήτων από το μέγεθος των νανοκρυστάλλων είναι συνέπεια

της επίδρασης κβαντικού περιορισμού. Η αρχή απροσδιοριστίας του Heisenberg μας λέει

πώς αν περιορίσουμε ένα σωματίδιο σε ένα μήκος ∆x στο χ άξονα, τότε εισάγετε μια

αβεβαιότητα στη ορμή του σωματιδίου, όπου:

∆x∆p ≥ h̄

2
(2.1)

Συνεπώς μεγάλη ακρίβεια στην θέση ισοδυναμεί με μικρή ακρίβεια στη ορμή και το αντίθε-

το. Σωματίδια εντός ενός νανοκρύσταλλου υπακούν στην ίδια αρχή. Η αντικατάσταση του

∆p με
√

2mE όπου m η ενεργός μάζα του σωματιδίου μας περιορίζει την απροσδιοριστία

της θέσης σε:

∆x ≥ h̄√
8mE

(2.2)

Αν θεωρήσουμε πως η ενέργεια του σωματιδίου είναι ίση με τη θερμική ενέργεια
kT
2 όπου

k η σταθερά του Boltzmann και T η θερμοκρασία σε Kelvin, καταλήγουμε στη σχέση:

∆x ∼ h̄

2
√
mkT

(2.3)

Αυτό ισοδυναμεί με το μήκος κύματος de Broglie για τους φορείς φορτίου (ηλεκτρόνια,

οπές) ενός νανοκρύσταλλου σε θερμοκρασία Τ. ΄Οταν το μήκος του νανοκρύσταλλου σε

μία ή περισσότερες χωρικές διαστάσεις είναι συγκρίσιμο με το μήκος κύματος de Broglie
τότε παρουσιάζεται περιορισμός της κυματοσυνάρτησης των φορέων στο εσωτερικό του

νανοκρύσταλλου, αυτό το φαινόμενο ορίζεται ώς ο κβαντικός περιορισμός [15]. ΄Ενας κα-

λύτερος τρόπος καθορισμού του κβαντικού περιορισμού σε ημιαγωγούς είναι με τη χρήση

της ακτίνας Bohr των εξιτονίων (ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής που δεσμεύεται από αλληλεπι-

δράσεις Coulomb), η οποία ορίζεται ως η μέση απόσταση μεταξύ του ηλεκτρονίου και της

οπής. Φαινόμενα κβαντικού περιορισμού σε αυτή την περίπτωση γίνονται σημαντικά όταν

η ακτίνα Bohr του εξιτονίου γίνει συγκρίσιμη με μία ή περισσότερς από τις χωρικές δια-

στάσεις του ημιαγωγού. Ο κβαντικός περιορισμός μπορεί να υπάρχει σε 1,2, και 3 χωρικές

διαστάσεις, με την τελευταία περίπτωση να αναφέρεται σε νανοδομές γνωστές ως κβαντικές

τελείες (Quantum Dots). Τα φυσικά όρια του νανοκρύσταλλου λειτουργούν ώς πηγάδια

δυναμικού και προκαλούν κβάντωση των ιδιοτιμών της ενέργειας. Ο κβαντικός περιορισμός

προκαλεί ισχυρή εξάρτηση της πυκνότητας επιτρεπόμενων ενεργειακών καταστάσεων των

φορέων από το μέγεθος του νανοκρύσταλλου. Αυτή η διακριτοποίηση των ενεργειακών κα-

ταστάσεων των φορέων φορτίου έρχεται σε αντίθεση με τις ζώνες ενέργειας που υπάρχουν

στους μακροσκοπικούς ημιαγωγούς. Επίσης, το μέγεθος των νανοκρυστάλλων καθορίζει

άμεσα το ενεργειακό χάσμα. Αλλαγή στο ενεργειακό χάσμα και κατα συνέπεια στις τιμές

της ενέργειας των φωτονίων που μπορούν απορροφηθούν και να εκπεμφθούν μπορεί να

επιτευχθεί με αύξηση ή μείωση του μεγέθους των νανοκρυστάλλων, συγκεκριμένα μείωση

(αύξηση) του μεγέθους μεγαλώνει (μειώνει) το ενεργειακό χάσμα, Σχήμα 2.1. Το σχήμα

των νανοκρυστάλλων είναι μια άλλη παράμετρος κρίσιμης σημασίας για τον έλεγχο των ι-

διοτήτων τους αφού η κίνηση των φορέων φορτίου μπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριμένες

κατευθύνσεις.
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Σχήμα 2.1: Ενεργειακές καταστάσεις ημιαγωγών σε σύγκριση με το μέγεθός τους. Σε

μακροσκοπικούς ημιαγωγούς οι ενεργειακές καταστάσεις προσεγγίζουν συνεχές ζώνη σε

αντίθεση με τις κβαντικές τελείες όπου οι καταστάσεις είναι διακριτές και το ενεργειακό

χάσμα μεγαλώνει όσο το μέγεθος της τελείας μικραίνει.

Παρόλο που τα φυσικά όρια του νανοκρύσταλλου δεν λειτουργούν ώς πηγάδια με άπειρο

δυναμικό, μπορεί ο κβαντικός περιορισμός να προσεγγιστεί στην απλούστερη προσέγγι-

ση με το απειρόβαθο κβαντικό πηγάδι δυναμικού. Βρίσκοντας τις λύσεις της εξίσωσης

Schrödinger σε 1,2 και 3 διαστάσης για το απειρόβαθο πηγάδι δυναμικού οδηγούμαστε σε

χρήσιμα ποιοτικά αποτελέσματα. Παράδειγμα είναι η εξάρτιση των ιδιοτιμών τις ενέργειας

από ένα ή περισσότερους κβαντικούς αριθμούς σε συγκεκριμένες τιμές κυματοδιανυσμάτων

k, η εξάρτηση από το τετράγωνο του πλάτους του πηγαδιού που προσεγγίζει αρκετά καλά

πειραματικά δεδομένα εξάρτησης του ενεργειακού χάσματος τελειών από το μέγεθός τους

που αντιστοιχεί στο μέγεθος των νανοκρυστάλλων. Παρακάτω παρουσιάζονται οι ιδοτιμές

τις ενέργειας για 1,2 και 3 διαστάσεις αντίστοιχα [16].

E =
h̄2

2m
k2 =

h̄2π2

2mL2
n2, n = 1, 2, 3... (2.4)

E =
h̄2

2m
(k2x + k2y) =

h̄2π2

2m
(
n2x
L2
x

+
n2y
L2
y

), ni = 1, 2, 3... (2.5)

E =
h̄2

2m
(k2x + k2y + k2z) =

h̄2π2

2m
(
n2x
L2
x

+
n2y
L2
y

+
n2z
L2
z

), ni = 1, 2, 3... (2.6)

Σε συστήματα ημιαγωγών η ενέργεια ενός φορέα είναι το άθροισμα της ενέργειας που

αντιστοιχεί στη ανάλογη διάσταση του συστήματος και του ενεργειακού χάσματος του

μακροσκοπικού ημιαγωγού. Αναλόγος το ενεργειακό χάσμα του νανοκρύσταλου είναι το

άθροισμα του ενεργειακού χάσματος του μακροσκοπικού ημιαγωγού και της θεμελειώδης

κατάστασης του πηγαδιού. Από τις εξισώσεις έυκολα μπορεί να φανεί η εξάρτηση του

ενεργειακού χάσματος από το μέγεθος του νανοκρύσταλλου.

Η πυκνότητα καταστάσεων ονομάζεται ο αριθμός ενεργειακών καταστάσεων ανά μονάδα

ενέργειας, δηλαδή

g(E) =
dN

dE
(2.7)
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Οι ενεργειακές καταστάσεις αντιστοιχούν σε σημεία στον χώρο των ορμών όπου κάθε

σημείο αναπαριστά διαφορετικές τιμές της ορμής που πέρνει το σωματίδιο. Ο χώρος των

ορμών θα είναι κβαντωμένος, λόγου της κβάντωσης των επιτρεπόμενων ενεργειών. Κάθε

σημείο χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς που αντιστοιχούν στη διαστατικότητα

του συστήματος. Η πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων μπορεί να βρεθεί από τη σχέση:

g(E) =
dN

dE
=
dN

dk

dk

dE
(2.8)

Βρίσκοντας τον αριθμό των καταστάσεων στο χώρο των ορμών για κάθε διαστατικότη-

τα [17], μπορούμε να υπολογίσουμε την πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων. Οι κβα-

ντικές τελείες και απομονωμένα άτομα είναι συστήματα 0 διαστάσεων, δηλαδή, σωματίδια

περιορισμένα και στις 3 διαστάσης. Ιδανικά θα έχουν διακριτή κατανομή ενεργειακών κα-

ταστάσεων, δηλαδή πυκνότητα καταστάσεων που περιγράφεται από την κατανομή δ του

Dirac. Παρακάτω παρουσιάζονται οι πυκνότητες ενεργειακών καταστάσεων για 0,1,2 και

3 διαστάσης αντίστοιχα:

g(E) = 2(δ(E) (2.9)

g(E) =
mL

πh̄
√

2mE
(2.10)

g(E) =
L2m

2πh̄2
(2.11)

g(E) =
L3m

2π2h̄3

√
2mE (2.12)

Από τις πιο πάνω εξισώσεις δημιουργείται το Σχήμα 2.2, και δείχνει την αλλαγή στη

πυκνότητα των καταστάσεων μακροσκοπικού ημιαγωγού που υπόκειται σε κβαντικό περιο-

ρισμό 1,2 και 3 διαστάσεων.

Σχήμα 2.2: Πυκνότητα καταστάσεων συναρτήση της ενέργειας για κβαντικό περιορισμό σε

0,1,2 και 3 διαστάσεις. Φαίνεται η διακριτοποίηση των ενεργειακών καταστάσεων καθώς

αυξάνονται οι διαστάσης που δέχονται κβαντικό περιορισμό.
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2.2 Εισαγωγή στους Υβριδικούς Περοβσκίτες

Περοβσκίτης αναφέρεται στη κρυσταλλική δομή ενός ορυκτού είδους οξειδίου που απο-

τελείται από τιτανικό ασβέστιο, με τον χημικό τύπο CaTiO3. Το ορυκτό ανακαλύφθηκε

από τον Gustav Rose (1839) στα Ουράλια ΄Ορη και το όνομά του το πήρε από τον Ρώσσο

ορυκτολόγο Λεβ Περόβσκι (1792-1856). Αργότερα η λέξη περοβκίτης χρησιμοποιήθηκε

για να περιγράψει όποιο υλικό έχει την ίδια κρυσταλλική δομή με το οξείδιο του τιτανικού

ασβεστίου (CaTiO3) [18].

2.2.1 Σύνθεση και δομή υβριδικών περοβσκιτών

Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες στο κρυσταλλικό σύστημα των περοβσκιτών. Οι πε-

ροβσκίτες του οξειδίου (ABO3) και οι περοβσκίτες αλογονιδίου (ABX3). Οι περοβσκίτες

αλογονιδίου αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη οικογένεια περοβσκιτών και είναι πρακτικό να

τους διαχωρίσουμε στους αλκαλικούς περοβσκίτες αλογονιδίου και στους οργανικούς-

μεταλλικούς περοβσκίτες αλογονιδίου. Με τους τελευταίους να έχουν προσελκύσει το

περισσότερο ενδιαφέρον λόγω των καλών τους οπτοηλεκτρονικών ιδιοτήτων, οι οποίοι και

μελετώνται σε αυτή την εργασία Σχήμα 2.3.

Σχήμα 2.3: Κρυσταλλικά συστήματα των περοβσκιτών

Η γενική φόρμουλα της κρυσταλλική δομής ένος οργανικού-μεταλλικού (υβριδικού) πε-

ροβσκίτη είναι η στοιχειομετρία ABX3, όπου A,B και X είναι άτομα ή χημικά στοιχεία.

Το A είναι το μεγάλο κατιόν, το B είναι το μικρότερο κατιόν και X είναι ανιόν, με τουλάχι-

στον ένα από τα A, B και X είναι οργανικά. Με την επιλογή των κατάλληλων υλικών για

τα συστατικά Α, Β και Χ είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σταθερά υλικά με εκπληκτικές

ιδιότητες στη μετατροπή του φωτός σε ηλεκτρική ενέργεια. Τυπικά, το A κατιόν είναι

μονοσθενές και οργανικό, συνήθως μεθυλαμμώνιο CH3NH
+
3 , για συντομία (MA+

) ή for-
mamidinium CH(NH2)

+
2 για συντομία (FA+

). Το B είναι δισθενές μέταλο, συνήθως

(Ge2+, Sn2+, και Pb2+), και το X ανιόν αλογονιδίου συνήθως (Cl−, Br−, ή I−). Η ι-

δανική δομή κυβικής συμμετρίας του κρυστάλλου υβριδικού περοβσκίτη έχει το Β-κατιόν

να περιβάλλεται από 6 ανιόντα που σχηματίζουν ένα οκτάεδρον (ΒΧ6) και το Α κατιόν να

περιβάλλεται από 12 ανιόντα που σχηματίζουν ένα κυβικό οκτάεδρο με κύριο ρόλο του Α
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κατιόντος την ουδετεροποίηση του φορτίου [19]. Η κρυσταλλική δομή του 3D περοβσκίτη

απεικονίζεται στο Σχήμα 2.4

Σχήμα 2.4: Κρυστάλλινη δομή του τρισδιάστατου πλέγματος περοβσκίτη

Τα οκταεδρικά (ΒΧ6) διατηρούνται σε ένα σταθερό 3-D πλέγμα μέσω του οργανικού

ατόμου Α. Γενικά, υπάρχει μια πολική ομοιοπολική αλληλεπίδραση μεταξύ του κατιόντος

Β και του ανιόντος Χ που σχηματίζει ένα σταθερό οκτάεδρο. ΄Ετσι, το διασυνδεδεμένο

οκτάεδρο ΒΧ6 σχηματίζει το πλαίσιο για τον κρύσταλλο περοβσκίτη και το άτομο Α συμ-

βάλλει στη σταθερότητα αυτού του πλαισίου Η γεωμετρία του πλέγματος επιτρέπει μόνο

μια γωνία να μοιραστεί μεταξύ δύο γειτονικών οκταεδρών, έτσι, όπως φαίνεται στο Σχήμα

2.5, παραμόρφωση και περιστροφή του πλέγματος, μπορούν να γίνουν εύκολα.

Σχήμα 2.5: Παραμορφωμένη κρυσταλλική δομή του τρισδιάστατου πλέγματος

Οι σχετικές απαιτήσεις μεγέθους ιόντων για σταθερότητα της κυβικής δομής είναι αρκετά

αυστηρές. ΄Ενας λεγόμενος συντελεστής ανοχής t του Goldschmidt έχει οριστεί, για να

περιγράψει τα όρια για τα ιοντικά μεγέθη κάθε συστατικού ο οποίος εμφανίζεται στην εξ.

2.13.

t =
RB +RX√
2(RA +Rx

(2.13)
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΄Οπου τα RA, RB και RX είναι οι ιονικές ακτίνες των Α, Β και Χ, αντιστοίχως και ο

συντελεστής ανοχής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0.9-1.1 για ύπαρξη κυβικού πλέγματος.

Η γωνία, σε κυβική δομή, του Β-Χ-Β είναι 180
◦
και όταν συμβαίνει παραμόρφωση ή πε-

ριστροφή, αυτή γωνία είναι μικρότερη των 180
◦
. Τα πειράματα έδειξαν ότι ο περοβσκίτης

δείχνει ότι η κυβική δομή ευνοείται σε υψηλές θερμοκρασίες. ΄Επίσης υπάρχει ένας πιο

αυστηρός περιορισμός στο μέγεθος του Α κατιόντος. Καθώς το άτομο Α καταλαμβάνει

το διάστημα μεταξύ των διασυνδεδεμένων οκτάεδρων, σε περίπτωση που αυτό είναι πολύ

μικρό ή μεγάλο, συμβαίνει σοβαρή παραμόρφωση στο πλέγμα προκαλώντας το να επεκταθεί

ή να συρρικνωθεί [20].

Πολλές φυσικές ιδιότητες των περοβσκιτών εξαρτώνται από τις λεπτομέρειες αυτών των

παραμορφώσεων οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για πολλές από τις εφαρμογές τους. Για

παράδειγμα αλλάζοντας το μήκος του Β-Χ δεσμού είναι σημαντικό στο καθορισμό του

ενεργειακού χάσματος. Σε πρόσφατες δημοσιεύσεις δείχθηκε πώς αύξηση του μεγέθους

του Α κατιόντος οδηγεί σε μείωση του ενεργειακού χάσματος [21] και το φέρνει πιό κοντά

στο ιδανικό ενεργειακό χάσμα των 1.1-1.4eV .

Σχήμα 2.6: Αλλαγή στο ενεργειακό χάσμα υβριδικών περοβσκιτών με αλλαγή στα Α, Β

και Χ ιόντα.

2.3 Διέγερση και επανασύνδεση φορέων

Γενικά στους ημιαγωγούς, οι δύο όροι, ζώνη αγωγιμότητας (conduction band) και ζώνη

σθένους (valence band) είναι ευρέως διαδεδομένοι. Το σύνολο των συνεχών ενεργεια-

κών σταθμών οι οποίες καταλαμβάνονται πλήρως από τα ηλεκτρόνια σθένους των ατόμων

του κρυστάλλου σε θερμοκρασία ίση με μηδέν ονομάζονται ζώνες σθένους. Ζώνες αγω-

γιμότητας είναι το σύνολο των ενεργειακών σταθμών οι οποίες δεν καταλαμβάνονται από

κανένα ηλεκτρόνιο σε θερμοκρασία ίση με μηδέν. Μεταξύ της χαμηλότερης (ενεργειακά)

ζώνης αγωγιμότητας και της υψηλότερης ζώνης σθένους υπάρχει μια περιοχή, στην οποία

απαγορεύεται η ύπαρξη ενεργειακών σταθμών και ονομάζεται ενεργειακό χάσμα.
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Σχήμα 2.7: Ενεργειακό χάσμα και η δημιουργία οπής κατα την διέγερση ηλεκτρονίου

΄Οταν ένα ηλεκτρόνιο από τη ζώνη σθένους διεγερθεί στη ζώνη αγωγιμότητας, αφήνει

πίσω του μια κενή θέση η οποία λειτουργεί ως σωματίδιο που φέρει θετικό φορτίο και

είναι γνωστό ως οπή (hole). Τα διεγερμένα ηλεκτρόνια και οπές είναι φορτισμένα και

μπορούν να κινηθούν στον κρύσταλλο και αποτελούν τους φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος

στον ημιαγωγό. Η αποδιέγερση των ηλεκτρονίων από τη ζώνη αγωγιμότητας στη ζώνη

σθένους και η επανασύνδεση τους με μία οπή μπορεί να γίνει με ακτινοβολούσα ή μη

ακτινοβολούσα διεργασία. Ακτινοβολούσα διεργασία είναι όταν η απώλεια ενέργειας του

ηλεκτρονίου δίνεται υπό μορφή ενός φωτονίου.

2.3.1 Απορρόφηση

Η απορρόφηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ε-

νέργειας από τα φωτόνια στην ύλη, συγκεκριμένα στα ηλεκτρόνια της ύλης. Τα φωτόνια

φέρουν ενέργεια E = hv, και η διέγερση των ηλεκτρονίων από την ζώνη σθένους με

ενέργεια E1 στη ζώνη αγωγιμότητας με ενέργεια Ef πραγματοποιείται με μόνη αναγκαία

συνθήκη η ενέργεια του φωτονίου να είναι τουλάχιστον όση και του ενεργειακού χάσματος.

Τελικά η ενέγεια του ηλεκτρονίου στη νέα κατάσταση θα είναι E1 + hv. Δεδομένου ότι

υπάρχει μια συνεχής κατανομή ενεργειακών καταστάσεων εντός των ζωνών σθένους και

αγωγιμότητας οι μεταβάσεις μεταξύ τους θα είναι δυνατές σε ένα συνεχές φάσμα συχνο-

τήτων.

Σχήμα 2.8: Διαδικασία απορρόφησης μεταξύ ζώνης σθένους και αγωγιμότητας.
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2.3.2 Εξιτόνια

Η απορρόφηση ενός φωτονίου από ένα ηλεκτρόνιο στη ζώνη σθένους δίνει ένα ηλεκτρόνιο

στη ζώνη αγωγιμότητας και μια οπή στη ζώνη σθένους. Τα δύο αντίθετου φορτίου σω-

ματίδια δημιουργούνται στο ίδιο σημείο του χώρου και αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο

μέσω της ελκτικής ηλεκτρικής δύναμης Coulomb. Αυτή η αλληλεπίδραση μεγαλώνει την

πιθανότητα δημιουργίας ενός ζεύγους οπής ηλεκτρονίου και κατά συνέπεια αυξάνεται ο

ρυθμός οπτικής μετάβασης. Επιπλέον, εάν ικανοποιούνται οι κατάλληλες συνθήκες, μπορεί

να σχηματιστεί ένα δεσμευμένο ζεύγος ηλεκτρονίων-οπών. Αυτό το ουδέτερο δέσμιο ζε-

ύγος ονομάζεται εξιτόνιο (exciton). Επομένως, η ύπαρξη εξιτονίων συνδέεται άμεσα με τις

οπτικές διαδικασίες σε ένα υλικό όπως η απορρόφηση και η εκπομπή. Τα εξιτόνια έχουν

ενδιαφέρουσες οπτικές ιδιότητες και είναι σημαντικές για οπτοηλεκτρονικές εφαρμογές.

Υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες εξιτονίων, τα εξιτόνια Wannier-Mott και τα εξιτόνια

Frenkel. Τα εξιτόνια Wannier-Mott παρατηρούνται κυρίως σε κρυσταλλικούς ανόργανους

ημιαγωγούς και τα εξιτόνια Frenkel σε μονωτές και μοριακούς κρυστάλλους. Οι δύο τύποι

εξιτόνιων απεικονίζονται στο Σχήμα 2.9. Τα διαγράμματα δείχνουν ένα ηλεκτρόνιο και μια

οπή το ένα να περιστρέφεται γύρω από το άλλο μέσα σε ένα κρύσταλλο.

Σχήμα 2.9: Σχηματική απεικόνιση σε σχέση με την ακτίνα Bohr αριστερά τα Wannier-Mott
εξιτόνια και δεξιά τα Frenkel εξιτόνια.

Τα Wannier-Mott εξιτόνια έχουν μεγάλη ακτίνα που περικλείει πολλά άτομα μέσα στο

κρύσταλλο και είναι σε απεντοπισμένες καταστάσεις που μπορούν να κινούνται ελεύθερα

σε ολόκληρο τον κρύσταλλο, ως εκ τούτου και η εναλλακτική ονομασία του ¨ελεύθερου-

’ εξιτονίου. Αντιθέτως, τα Frenkel εξιτόνια έχουν πολύ μικρότερη ακτίνα η οποία είναι

συγκρίσιμη με το μέγεθος της μοναδιαίας κυψελίδας. Αυτό τα καθιστά σε εντοπισμένες

καταστάσεις που συνδέονται στενά με συγκεκριμένα άτομα ή μόρια, ως εκ τούτου και η

εναλλακτική ονομασία των ¨στενά συνδεδεμένων’ εξιτονίων. Τα Frenkel εξιτόνια είναι λι-

γότερο ευκίνητα από τα ¨ελεύθερα’ εξιτόνια και για να κινηθούν μέσα στο κρύσταλλο πρέπει

να μεταβαίνουν από το ένα άτομο στο άλλο. Ο όρος της ακτίνας Bohr υπεισέρχεται στην

ορολογία που σχετίζεται με τα εξιτόνια λόγω της συσχέτισης του εξιτονίου με το άτομο

υδρογόνου. Ο λόγος της διαφορετικής ακτίνας Bohr οφείλεται στο πόσο δέσμια είναι η

κάθε κατάσταση, δηλαδή στη ενέργεια σύνδεσης του ζεύγους οπής ηλεκτρονίου. Η ενέρ-

γεια σύνδεσης που οφείλεται στη δύναμη Coulomb εξαρτάται από τη διηλεκτρική σταθερά

(ε) του υλικού. Τυπικές τιμές της διηλεκτρικής σταθεράς σε ανόργανους ημιαγωγούς είναι

γενικά μεγάλες, ε∼ 15-20, ενώ η αντίστοιχη τιμή στους οργανικούς ημιαγωγούς κυμαίνεται

στο εύρος ε∼ 2-4. Αυτό έχει σα συνέπεια τα εξιτόνια στους οργανικούς ημιαγωγούς να

έχουν ενέργεια σύνδεσης πολύ μεγαλύτερη από ότι στους ανόργανους και έτσι, η ακτίνα

Bohr του εξιτονίου στους ανόργανους ημιαγωγούς να είναι αντίστοιχα πολύ μεγαλύτερη

σε σχέση με τους οργανικούς. ΄Ετσι με βάση τον πιο πάνω διαχωρισμό εμφανίστηκαν τα
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πιο πάνω είδη εξιτονίων. Τα Wannier-Mott εξιτόνια με μικρή ενέργεια σύνδεσης (∼ 0,01

eV ) που εμφανίζονται στους ανόργανους ημιαγωγούς ονομάζονται και τα εξιτόνια Frenkel
που εμφανίζονται σε οργανικούς ημιαγωγούς, με ενέργεια σύνδεσης 0,1-1 eV . Επιπλέον,

λόγω της μεγάλης ενέργειας σύνδεσης των Frenkel εξιτονίων, η θερμική ενέργεια σε θερ-

μοκρασία δωματίου (∼ 25 meV ) δεν είναι αρκετά μεγάλη για να προκαλέσει τον ιονισμό

τους.

Σύμφωνα με άλλες μελέτες, δεν παρατηρήθηκε κάποιος σημαντικός πληθυσμός εξιτο-

νίων σε υβριδικούς περοβσκίτες FAPbI3. Σε υβριδικούς περοβσκίτες MAPbI3 η ενέργεια

δέσμευσης των εξιτονίων έχει αναφερθεί μεταξύ 20-50 meV , η οποία είναι συγκρίσιμη με

τη θερμική ενέργεια σε θερμοκρασία δωματίου (25 meV ) [22]. Ο πληθυσμός εξιτονίων

είναι μικρός, αλλά η διέγερση τως εξιτονίων ενισχύει την απορρόφηση των υβριδικών πε-

ροβσκιτών κοντά στα άκρα των ζωνών. ΄Ετσι, η επιρροή των εξιτονίων θα πρέπει να είναι

μεγαλύτερη στους περοβσκίτες με μεγαλύτερο ενεργειακό χάσμα.

2.3.3 Ακτινοβολούσες διεργασίες

Εξαναγκασμένη εκπομπή

Η εξαναγκασμένη εκπομπή είναι η διαδικασία με την οποία ένα εισερχόμενο φωτόνιο συ-

γκεκριμένης συχνότητας μπορεί να αλληλεπιδράσει με ένα διεγερμένο ηλεκτρόνιο, προ-

καλώντας το να αποδιεγερθεί σε κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας. Η απελευθερωμένη

ενέργεια, δημιουργεί ένα νέο φωτόνιο με φάση, συχνότητα, πόλωση και κατεύθυνση ίδια

με το αλληλεπιδρόν φωτόνιο.

Σχήμα 2.10: Διαδικασία εξαναγκασμένης εκπομπής, όπου φωτόνιο αλληλεπιδρά με ηλε-

κτρόνιο που βρίσκεται σε διεγερμένη κατάσταση και προκαλεί την αποδιέγερσή του και την

εκπομπή ενός φωτονίου.

Αυθόρμητη εκπομπή

Αυθόρμητη εκπομπή είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας φορέας βρίσκεται σε μια διεγερ-

μένη κατάσταση με ενέργεια E2 και αποδιεγείρεται σε χαμηλότερη ενεργειακά κατάσταση

με ενέργεια E1 με την εκπομπή ενός φωτονίου με ενέργεια ίση με την διαφορά ενέργειας

των δύο καταστάσεων. Το φωτόνιο θα έχει συχνότητα v και ενέργεια hv = E2 − E1. Η

φάση του φωτονίου στην αυθόρμητη εκπομπή είναι τυχαία όπως είναι και η κατεύθυνση

στην οποία διαδίδεται, αντίθετα από την εξαναγκασμένη εκπομπή.
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Σχήμα 2.11: Διαδικασία αυθόρμητης εκπομπής, όπου φορέας σε διεγερμένη κατάσταση

αποδιεγείρεται και εκπέμπει ένα φωτόνιο.

Ο αριθμός των διεγερμένων ηλεκτρονίων σε χρόνο t είναι n(t). Φωτόνιο δεν μπορεί

να εκπεμφθεί εκτός αν η κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας είναι άδεια, σύμφωνα με τον

κανόνα του Pauli, όπου δύο ηλεκτρόνια δεν μπορούν να βρίσκονται στη ίδια κατάσταση.

Ο ρυθμός ακτινοβολούσας διεργασίας για αυθόρμητη εκπομπή μεταξύ δύο καταστάσεων

δίνεται από τον A συντελεστή του Einstein:

dn(t)

dt rad
= −An (2.14)

Αυτό δείχνει ότι ο αριθμός των φωτονίων που εκπέμπονται σε δεδομένο χρόνο είναι

ανάλογος, τόσο του συντελεστή Α της μετάβασης όσο και του πλυθυσμού των διεγερμένων

φορέων. Η εξίσωση ρυθμού μπορεί να λυθεί για να δώσει

n(t) = n0e
−At

(2.15)

όπου μπορεί να οριστεί ο χρόνος ζωής της ακτινοβολούσας διεργασίας με τr = 1/A,

που διαφορετικά ονομάζεται και φυσικός χρόνος ζωής. Ακτινοβολούσα εκπομπή, δεν είναι

η μόνη διεργασία που ηλεκτρόνια αποδιεγείρονται, το ηλεκτρόννιο μπορεί να χάσει την

ενέργεια του μ εάλλους τρόπους. Αν οι μη-ακτινοβολούσες διεργασίες συμβαίνουν σε πολύ

γρηγορότερους ρυθμούς από τις ακτινοβολούσες τότε πολύ λίγο φώς θα εκπεμφθεί. Σε

αυτή την περίπτωση ο ολικός ρυθμός αποδιέγερσης είναι:

dn(t)

dt total
= −An− knrn = n(

1

τr
+

1

τnr
) (2.16)

΄Οπου τnr ο χρόνος ζωής των μη-ακτινοβολούσων διεργασιών.
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Σχήμα 2.12: Μηχανισμός φωταύγειας σε ένα στερεό. Ηλεκτρόνια στη διεγερμένη κατάστα-

ση χαλαρώνουν στο χαμηλώτερο επίπεδο της ζώνης αγωγιμότητας και μετά αποδιεγείρονται

τη ζώνη σθένους μέσω ακτινοβολούσων και μή διεργασιών.

Η εσωτερική κβαντική απόδοση (η) που ορίζει ώς:

η =
αριθμός εκπεμπόμενων φωτονίων

αριθμός απορροφούμενων φωτονίων
(2.17)

μπορεί να υπολογισθεί από τον λόγο της ακτινοβολούσας διεργασίας εξ. 2.14 ώς προς

τον ολικό ρυθμό αποδιέγερσης εξ. 2.16, δηλαδή:

η =
(dN(t)/dt)rad
(dN(t)/dt)total

=
1

1 + τr/τnr
(2.18)

Αν τnr � τr τότε η κβαντική απόδοση πλησιάζει την μονάδα, αντιθέτως αν τr � τnr
ελάχιστο φώς θα εκπεμφθεί. ΄Ετσι, για ισχυρή φωταύυγεια απαιτούνται μικροί χρόνοι ζωής

της ακτινοβολούσας διεργασίας σε σχέση με τους χρόνους ζωής της μη-ακτινοβολούσας

διεργασίας.[23]

2.3.4 Ατέλειες κρυσταλλικού πλέγματος

Κάθε πραγματικός κρύσταλλος έχει ατέλειες στη δομή του, όπου στις περιπτώσεις των

νανοκρυστάλλων είναι σημειακής φύσης και τυπικά δημιουργούνται λόγω της απουσίας ή

της παρουσίας ατόμων σε σημεία που αντίστοιχα θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να υπάρχουν

τα συγκεκριμένα άτομα.

Σχήμα 2.13: Απλή απεικόνιση όλων των είδων ατελειών σε ένα κρύσταλλο GaAs. Από

αριστερά προς τα δεξιά: Τέλιος κρυσταλλος, απουσία ατόμου, αλλαγή θέσης μεταξύ ατόμων,

παρουσία ατόμου σε μη αναμενόμενη θέση και αντικατάσταση ατόμου.
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Μεγάλο μέρος των ατελειών μπορούν να λειτουργήσουν ως ¨παγίδες’ φορέων ή εξιτονίων,

δηλαδή σημεία όπου το δυναμικό παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο και δημιουργούνται καινούρ-

γιες ενεργειακές καταστάσης που συνήθως βρίσκονται εντός του ενεργειακού χάσματος αν

και φυσικά μπορούν να βρίσκονται και στις ζώνες σθένους ή αγωγιμότητας. ΄Ενα παράδειγ-

μα ατελειών είναι οι προσμίξεις που μέσω της παρουσίας ατόμων με διαφορετικό σθένος

από του καθαρού κρύσταλλου στο πλέγμα δημιουργούνται καινούργιες καταστάσης. Αν το

σθένος των ατόμων που προστίθενται στο υλικό είναι μεγαλύτερο από του καθαρού κρυ-

στάλλου η πρόσμιξη είναι τύπου n (και το υλικό ονομάζεται δότης) ενώ αν είναι μικρότερο

η πρόσμιξη είναι τύπου p (και το υλικό ονομάζεται δέκτης). Οι προσμίξεις μπορούν να

αλλάξουν δραστικά τη συμπεριφορά των ημιαγωγών, καθώς η παρουσία των καταστάσεων

που δημιουργούν στο ενεργειακό χάσμα μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αγωγιμότητα αυ-

τών των υλικών. Με προσμίξεις τύπου n οι ενεργειακές καταστάσεις που δημιουργούνται

είναι ενεργειακά κάτω από την ζώνη αγωγιμότητας ενώ με προσμίξεις p τύπου οι καινούρ-

γιες ενεργειακές καταστάσης είναι ενεργειακά πάνω από την ζώνη σθένους Σχήμα 2.14. Οι

προσμίξεις μπορεί να οφείλονται σε κατασκευαστικά σφάλματα και η παρουσία τους είναι

αναπόφευκτη σε οποιοδήποτε πραγματικό κρύσταλλο. Αντιθέτως, μπορεί να οφείλονται

στη σκόπιμη προσθήκη ατόμων διαφορετικού σθένους στον κρύσταλλο για την δημιουργία

επιπλέον ενεργειακών καταστάσεων.

Σχήμα 2.14: Ενεργειακές καταστάσεις που δημιουργούνται από τις προσμίξεις.

Οι μεταβάσεις που υπάρχουν στους νανοκρύσταλλους περοβσκιτών δεν προέρχονται μόνο

από μεταβάσεις ηλεκτονίων από την ζώνη αγωγιμότητας στη ζώνη σθένους αλλά και από

οποιοδήποτε συνδιασμό μεταξύ των ενεργειακών καταστάσεων λόγω ατελειών. Στο Σχήμα

2.15 απεικονίζονται όλες οι πιθανές μεταβάσεις.

Σχήμα 2.15: Πιθανές ενεργειακές μεταβάσης.
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2.3.5 Μη Ακτινοβολούσες διεργασίες

Επανασύνδεση Auger

Η επανασύνδεση (recombination) Auger περιλαμβάνει τρεις φορείς. ΄Ενα ηλεκτρόνιο και

μια οπή επανασυνδέονται, αλλά αντί να εκπέμπουν την ενέργεια ως θερμότητα ή ως φωτόνιο,

η ενέργεια δίνεται σε ένα τρίτο φορέα φορτίου που βρίσκεται στη ζώνη αγωγιμότητας ή

στην ζώνη σθένους. Ο φορέας αυτός (που μπορεί να είναι ηλεκτρόνιο ή οπή) μεταπηδά

σε μια στάθμη μεγαλύτερης ενέργειας χωρίς όμως να φεύγει από την ζώνη αγωγιμότητας.

Η επιπλέον ενέργεια που πέρνει ο φορέας χάνεται σε μορφή θερμότητας με την εκπομπή

φωνονίων [24].

Σχήμα 2.16: Auger recombination: Ηλεκτρόνιο και οπή επανασυνέονται με την ενέγεια

του ηλεκτρονίου να διεγείρει ένα άλλο ήδη διεγερμένο ηλεκτρόνιο σε υψηλότερη ενέργεια.

Επιφανειακές καταστάσεις

΄Ατομα στη επιφάνεια του κρυστάλλου δεν μπορούν να έχουν την ίδια σταθερή δομή με

τα άτομα στο εσωτερικό, λόγω της απουσίας γειτονικών ατόμων. Αυτά τα άτομα μένουν

με κάποιους ασύζευκτους, (dangling) δεσμούς. ΄Ετσι δημιουργούνται διάφορες ατέλειες

στη επιφάνεια του πλέγματος και διάφορες ενεργειακές καταστάσης μέσα στο ενεργειακό

χάσμαοι οποίες με την σειρά τους οδηγούν σε νέου τρόπους επανασύνδεσης ηλεκτρονίου-

οπής. Αυτός ο τρόπος επανασύνδεσης είναι μια μη ακτινοβολούσα διεργασία και προκαλεί

μειωμένη φωταύγεια όπως και θέρμανση του κρυστάλλου, κάτι το οποίο είναι ανεπιθύμητο

στις οπτοηλεκτρικές εφαρμογές. Αυτές οι ενεργειακές καταστάσης είναι σημαντικές λόγω

του μικρού μεγέθους των νανοκρυστάλλων και του μεγάλου λόγου της επιφάνειας ώς προς

τον όγκο.

Επανασύνδεση Shockley–Read–Hall (SRH)

΄Ενα ηλεκτρόνιο καταλαμβάνει την κατάσταση της παγίδας, με την τελευταία να μην μπορεί

να δεχθεί άλλο ηλεκτρόνιο. Το ηλεκτρόνιο που καταλαμβάνει την παγίδα, σε ένα δεύτερο

βήμα, αποδιεγείρεται σε μια κενή κατάσταση της ζώνης σθένους ολοκληρώνοντας έτσι τη

διαδικασία επανασύνδεσης. Αυτή η διαδικασία είναι συνήθως μη ακτινοβολούσα.



Κεφάλαιο 3

Πειραματικές τεχνικές

3.1 Μέθοδοι εναπόθεσης λεπτών υμενίων

Τα υμένια που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία παρασκευάστηκαν με την μέθοδο

της επίστρωσης από περιστροφή (spin-coating). Είναι μια από της πιο δημοφιλείς με-

θόδους εναπόθεσης λεπτών υμενίων σε επίπεδα υποστρώματα που κυμαίνονται από μερικά

νανόμετρα μέχρι και μερικά μικρόμετρα σε πάχος. Το πλεονέκτημα της τεχνικής είναι η

ικανότητά της να παράξει ομοιόμορφα και καλής ποιότητας υμένια έχοντας επαναληψιμότη-

τα στα χαρακτηριστικά τους με μία απλή, γρήγορη και χαμηλού κόστους διαδικασία. Μια

μικρή ποσότητα του διαλύματος εναποτίθεται στο κέντρο του υποστρώματος και αυτό στη

συνέχεια περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα μέχρι που το υλικό να εξαπλωθεί σε όλο το

υποστρωμα λόγω της φυγόκεντρου δύναμης. Το πάχος του υμενίου εξαρτάται κυρίως α-

πό την ταχύτητα περιστροφής, όπως επίσης και από την διαχυτότητα, το ιξώδες, και τη

συγκέντρωση του διαλύματος και του διαλύτη. Συγκεκριμένα η τεχνική χωρίζεται σε τέσ-

σερα στάδια. Αρχικά το διάλυμα με τους νανοκρύσταλλους περοβσκιτών διαλύεται σε ένα

πτητικό οργανικό διαλύτη και εναποτίθεται στο υπόστρωμα με ένα μικρομετρικό σταγο-

νόμετρο, στην παρούσα εργασία παρασκευάστηκαν υμένια με τολουόλιο και με οκτάνιο.

΄Επειτα η περιστρεφόμενη βάση πάνω στην οποία είναι στερεωμένο το υπόστρωμα ξεκινά

να επιταχύνεται μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή γωνιακή ταχύτητα. Το τρίτο στάδιο είναι η

διατήρηση αυτής της γωνιακής ταχύτητας με αποτέλεσμα τη βαθμιαία εκλέπτυνση του δια-

λύματος. Το τελευταίο στάδιο είναι η αποξήρανση, κατά την οποία ο διαλύτης εξατμίζεται

και το υγρό στρώμα του υλικού στερεοποιείται δημιουργώντας ένα λεπτό υμένιο.

Σχήμα 3.1: Τα τέσσερα στάδια της spin-coating διαδιακασίας, (α) εναπόθεση, (β) επι-

τάχυνση, (γ) σταθεροποίηση γωνιακής ταχύτητας και (δ) αποξήρανση

Επιπρόσθετα μερικά από τα δείγματα που παρασκευάστηκαν πέρασαν από διαδικασία

φιλτραρίσματος. Κατα την παρασκευή των κολλοειδών νανοκρυστάλλων μερικές πρόδρομες

ουσίες δεν δημιουργούν νανοκρυστάλλους και μένουν μέσα στο διάλυμα δημιουργόντας

κενά μεταξύ των νανοκρυστάλλων και καταστάσεις παγιδών. Φιλτράροντας τα διαλύματα

ένα μεγάλο μέρος αυτών των ουσιών φεύγει, καλυτερεύοντας τον κρύσταλλο.

16



Κεφάλαιο 3. Πειραματικές τεχνικές 17

3.2 Πειραματική διάταξη φασματοσκόπιου

Το φασματοσκόπιο που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την εργασία για τη μέτρηση της εσωτε-

ρικής κβαντικής απόδοσης αποτελείται από ένα σύνολο οπτικών οργάνων και ηλεκτρονικών

συσκευών που συνδέονται μεταξύ τους με σκοπό την ανίχνευση ακτινονολίας. Τα κύρια

όργανα είναι το φασματόμετρο SP2750A, με τον ανιχνευτή CCD κάμερας και τα δύο της

εταιρίας Princeton Instruments. Η βασική λειτουργία του φασματόμετρου είναι να λαμ-

βάνει φώς και να το διαχωρίζει με βάση το μήκος κύματος, το συγκεκριμένο φασματόμετρο

έχει εστιακή απόσταση 0.75m και διακριτική ικανότητα 0.1nm. Σκοπός της CCD κάμερας

είναι να ανιχνεύει και να ψηφιοποιεί το σήμα της έντασης του φωτός συνάρτηση του μήκους

κύματος.

Για την είσοδο της φωτεινής δέσμης στο φασματόμετρο υπάρχει μια σχισμή (slit)(1)
με ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο πλάτος που ελέγχει το ποσό της προσπίπτουσας δέσμης που

εισέρχεται στο φασματόμετρο. Το πλάτος (slit width) μπορεί να πάρει τιμές από 10μm
μέχρι 2mm παρέχοντας τη δυνατότητα να μεταβληθεί η ένταση της εισερχόμενης φωτεινής

ροής αλλά και να ρυθμιστεί η διακριτική ικανότητα του οργάνου. Η επιλογή της σχισμής

γίνεται εμπειρικά ανάλογα με την φωτεινότητα του υπό μελέτη δείγματος και αποτελεί ένα

συμβιβασμό καθώς ένα μικρό πλάτος σχισμής αυξάνει την διακριτικής ικανότητας αλλά

ταυτόχρονα μείωνη την φωτεινής ροής στο φασματοσκόπιο..

Σχήμα 3.2: Η διαδρομή που ακολουθεί μια δέσμη φωτός από την είσοδο (1) του φασμα-

τόμετρου, από τα κάτοπτρα (2,3,5) και το φράγμα περίθλασης (4) μέχρι τον ανιχνευτή

(6).

Καθώς η δέσμη περνά τη σχισμή και εισέρχεται στο φασματόμετρο, αποκτά μια απο-

κλίνουσα κωνική μορφή. ΄Ενα κοίλο κάτοπτρο (2), στο οποίο προσπίπτει η αποκλίνουσα

δέσμη, ευθυγραμμίζει σε παράλληλες ακτίνες το φως το οποίο στη συνέχεια κατευθύνεται

από ένα επίπεδο κάτοπτρο (3) στο φράγμα περίθλασης (4).
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Φράγμα περίθλασης

Στην οπτική, ένα φράγμα περίθλασης (diffraction grating) είναι ένα οπτικό εξάρτημα με μια

περιοδική δομή, η οποία περιθλά και αναλύει το φως σε αρκετές ακτίνες που κινούνται σε

διαφορετικές γωνίες θ αναλόγως του μήκους κύματος τους λ. Χαρακτηριστικό μέγεθος για

κάθε φράγμα είναι ο αριθμός των ραβδώσεων ή γραμμών ανά mm που είναι χαραγμένες στο

επίπεδου. Η ανάλυση καθώς και το εύρος μήκους κύματος στο οποίο μπορεί να αναλυθεί η

πολυχρωματική δέσμη εξαρτάται από την απόσταση d μεταξύ δύο διαδοχικών γραμμών του

φράγματος. Η ακόλουθη εξίσωση δίνει τη γωνιά εκτροπής ως προς το μήκος κύματος.

d sin(θ) = mλ (3.1)

όπουm η τάξη των μεγίστων της έντασης της εκτρεπόμενης δέσμης με τιμέςm=0±1,±2,...
.Διαφορετικές τάξεις αντιστοιχούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις στην εκτροπή του φω-

τός. Στη μηδενική τάξη διατηρείται το πολυχρωματικό φως χωρίς να αναλυθεί. Σε όλες τις

υπόλοιπες ακέραιες τάξεις, το φως περιθλάται αναλυώμενο στις συνιστώσες του. Η μέγι-

στη ένταση βρίσκεται στην περίθλαση πρώτης τάξης. Η αποδοτικότητα ενός φράγματος με

δεδομένο αριθμό γραμμών μεταβάλλεται ως προς το μήκος κύματος. Μια παράμετρος που

συνεισφέρει σε αυτή την μεταβολή είναι η γωνία (blaze angle) που σχηματίζει η επιφάνεια

του φράγματος από γραμμή σε γραμμή, όπως στο Σχήμα 3.3. Μεταβολή της γωνίας blaze
επιφέρει μεταβολή στην εκατοστιαία αποδοτικότητα του φράγματος συναρτήση του μήκου

κύματος. Το μήκος κύματος με τη μέγιστη αποδοτικότητα ονομάζεται blaze wavelength.
Το φράγμα περίθλασης που χρησιμοποιείται σε αυτή την εργασία καταφέρνει να έχει ψη-

λή αποδοτικότητα χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά εναλλασσόμενα φράγματα, τα οποία

έχουν διαφορετικές παραμέτρους (1200 σχισμές/mm - 350 nm, 600 σχισμές/mm - 500

nm, 600 σχισμές/mm - 1000 nm).

Σχήμα 3.3: Η μορφή ενός blazed φράγματος περίθλασης και η εκτροπή του προσπίπτων

φωτός.

Μετά από το φράγμα περίθλασης, το εκτρεπόμενο αναλυμένο φως κινείται προς ένα

δεύτερο κοίλο κάτοπτρο (5). Η τοποθέτηση αυτού του κατόπτρου είναι τέτοια ώστε να

δέχεται το περιθλώμενο φάσμα με τη μέγιστη ένταση, δηλαδή το φάσμα από την περίθλαση

πρώτης τάξης. Οι παράλληλες ακτίνες που συγκεντρώνονται στο κάτοπτρο μετά την α-

νάκλασή τους αποκλίνουν μεταξύ τους. Τελικά το οπτικό σήμα που φθάνει στον ανιχνευτή

μεταφράζεται σε ηλεκτρονικό σήμα και στη συνέχεια ψηφιοποιείται για να μεταφερθεί στον

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η διεργασία μετατροπής του οπτικού σήματος σε ηλεκτρονικό
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σήμα μέσω του ανιχνευτή CCD περιγράφεται παρακάτω.

CCD κάμερα

Ο ανιχνευτής CCD (Charge Coupled Device) είναι μια πολυκαναλική διάταξη ηλεκτρο-

νικών στοιχείων πυριτίου με μεγάλη ευαισθησία στην ανίχνευση φωτός στις περιοχές του

υπεριώδους, του ορατού και του κοντινού υπέρυθρου. ΄Ενας ανιχνευτής CCD είναι μονο-

διάστατες ή δισδιάστατες συστοιχίες ξεχωριστών ανιχνευτικών στοιχείων, γνωστών ως

pixels. Στο σύστημα που χρησιμοποιείται σε αυτή την εργασία ο εγκατεστημένος CCD
ανιχνευτής είναι δισδιάστατος και έχει 1024 x 256 pixels, χ άξονας (μήκος κύματος) x y
άξονας (ένταση). Τα pixels αλληλεπιδρούν με τα προσπίπτον φωτόνια και ηλεκτρόνια με-

ταβαίνουν από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας συσσωρεύοντας φορτίο. ΄Οσο πιο

έντονο το φώς και περισσότερος ο χρόνος έκθεσης των pixels σε αυτό τόσο περισσότερο

φορτίο συσσωρεύεται σε κάθε λήψη. Στο τέλος κάθε λήψης το συσσωρευμένο στα pixels
φορτίο μεταφέρεται σε ένα προενισχυτή όπου εφαρμόζεται ενίσχυση. Στη συνέχεια γίνεται

ψηφιοποίηση του ηλεκτρονικού σήματος σε ψηφιακό σήμα από τον Analog-to-Digital Con-
verter (ADC) για να γίνει επεξεργάσιμο το φάσμα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στο

υπολογιστή δίνεται η ένταση της ανιχνευόμενης ακτινοβολίας σα συνάρτηση του μήκους

κύματος. Ενα pixel από μόνο του δεν δίνει πληροφορίες σχετικά με το μήκος κύματος του

φωτός, έτσι γίνεται αντιστοίχιση του οριζόντιου άξονα της κάμερας σε ένα εύρος μήκους

κύματος και κάθε pixel στο οριζόντιο άξονα διαφέρει κατά Δλ. Στη λήψη φασμάτων

υπάρχει υπόβαθρο εξάιτίας θερμικής διέγερσης ηλεκτρονίων στα pixels του ανιχνευτή. Υ-

πόβαθρο δημιουργείται σε ένα φάσμα ακόμη και σε απουσία φωτός, οι επιπλέον μετρήσεις

(counts) αποδίδονται σε φορτία λόγω θερμικής διέγερσης, οι μετρήσεις αυτές είναι γνω-

στές και ώς darkcounts. ΄Οσο ψηλότερη η θερμοκρασία του ανιχνευτή τόσο μεγαλύτερο

θα εμφανίζεται και το υπόβαθρο, έτσι η λειτουργία του ανιχνευτή στη χαμηλότερη δυνατή

θερμοκρασία είναι απαραίτητη. Στο σύστημα που χρησιμοποιείται στην εργασία αυτή, η

χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί να φθάσει ο ανιχνευτής είναι κοντά στους -70C και

επιτυγχάνεται θερμοηλεκτρικά μέσω ενός ψύκτη Peltier CoolCUBE.

Πρίν απο κάθε μέτρηση γίνεται βαθμονόμηση (calibration) του ανιχνευτή του φασματο-

σκοπίου ώστε να γίνει η αντιστοίχιση των pixels του οριζόντιου άξονα σε μήκος κύματος.

Αυτή γίνεται καταγράφοντας αρχικά το διακριτό φάσμα εκπομπής μιας λάμπας που συν-

δυάζει δύο πηγές, συγκεκριμένα μια πηγή υδραργύρου και μια πηγή καδμίου. Το φάσμα

εκπομπής των δύο πηγών καταγράφεται στο λογισμικό του υπολογιστή και στη συνέχεια

γίνεται αντιστοίχηση των κορυφών με τις κορυφές που αναγράφονται στο φύλλο προδια-

γραφών σχετικά με τις κορυφές εκπομπής της λάμπας.

Υπάρχει μία ακόμη διαδικασία κανονικοποίησης του ανιχνευτή η οποία είναι απαραίτητη,

κυρίως σε απόλυτες μετρήσεις και έπεται της βαθμονόμησης μιας βαθμονομημένης πηγής.

Σκοπός της είναι η κανονικοποίηση της έντασης του φωτός βάση της αποδοτικότητας

του συστήματος ανά μήκος κύματος. Η κανονικοποίηση γίνεται με την λήψη του φάσμα-

τος εκπομπής μιας συνεχούς πηγής, στην περίπτωσή μας είναι πηγή βολφραμίου-αλογόνου

(tungsten-halogen) που προσεγγίζει ακτινοβολία μελανού σώματος σε θερμοκρασία 2850

C. Η λήψη του φάσματος εκπομπής γίνεται πριν ή μετά τις μετρήσεις που θα πραγματο-

ποιηθούν υπό ακριβώς τις ίδιες συνθήκες. Το συνεχές φάσμα που λαμβάνεται συγκρίνεται

με το αναμενόμενο φάσμα μελανού σώματος και εξάγεται ένα αρχείο διόρθωσης για κάθε

μήκος κύματος.
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3.3 Μέτρηση εσωτερικής κβαντικής απόδοσης φωτο-

φωταύγειας με χρήση σφαίρας ολοκλήρωσης

΄Οπως έχει προηγουμένος αναφερθεί η εσωτερική κβαντική απόδοση ορίζεται από

η =
αριθμός εκπεμπόμενων φωτονίων

αριθμός απορροφούμενων φωτονίων
(3.2)

Η μέτρηση της εσωτερικής κβαντικής απόδοσης της φωτοφωτάυγειας σε διαλύματα είναι

σχετικά εύκολη, αφού η εκπομπή έχει ισομετρική γωνιακή κατανομή. Συνήθως προσδιο-

ρίζεται με τη σύγκρισή του υπό μελέτη δείγματος με ένα πρότυπο δείγμα. Η μέθοδος

αυτή ισχύει μόνο εάν οι λόγοι εκπομπής και απορρόφησης του πρότυπου δείγματος με το

μελετούμενο δείγμα μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια, μια προϋπόθεση που δύσκο-

λα πληρείται σε λεπτά στερεά υμένια. Τα υμένια που παραγόνται με spin-coated, dip
coated, drop casted τεχνικές αποτελούνται από ανισότροπα κατανεμημένα μόρια και άτο-

μα με αποτέλεσμα την ανισότροπη εκμπομπή φωτός τους στο χώρο. Επιπλέον, ακριβής

προσδιορισμός της ανακλαστηκότητας ενός λεπτού υμενίου μπορεί να μην είναι δυνατός.

Η λύση του προβλήματος κατορθώθηκε, με την χρήση της μεθόδου που χρησιμοποιείται

για μέτρηση της εξωτερικής κβαντικής απόδοσης, με τη χρήση σφαίρας ολοκλήρωσης [25].

3.3.1 Θεωρία σφαίρας ολοκλήρωσης

Η σφαίρα ολοκλήρωσης είναι ένα οπτικό στοιχείο που αποτελείται από μια σφαιρική κοιλότη-

τα με εξαιρετικά ανακλαστικές (διάχυτες) επιφάνειες που επιτρέπουν μια απόλυτη μέτρηση

της εισερχόμενης ροής φωτός. Εφαρμόζεται ευρέως στη ραδιομετρία, τη φωτομετρία όπως

και άλλα οπτικά πειράματα. Χρησιμοποιείται συνήθως με κάποια φωτεινή πηγή και ανι-

χνευτή για τη μέτρηση της οπτικής ισχύος. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και να

δημιουργήσει μία δευτερεύουσα φωτεινή πηγή, με ομοιόμορφη ένταση σε όλες τις θέσεις

μέσα στο κυκλικό της άνοιγμα και ανεξάρτητη της κατεύθυνσης και της πόλωσης. ΄Ολοι

οι τρόποι λειτουργίας της βασίζονται στη κύρια ιδιότητά της, την ομοιόμορφη σκέδαση ή

διάχυση της προσπίπτουσας φωτεινής ροής.

Σχήμα 3.4: Απεικόνιση της πορείας του φωτός μέσα στη σφάιρα με πολλαπλές ανακλάσεις

στην επιφάνεια και τελικώς της έξοδο του ώς διάχυτο φώς
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Οι προσπίπτουσες φωτεινές ακτίνες σε οποιοδήποτε σημείο στο εσωτερικό της σφαίρας

κατανέμονται εξίσου σε όλα τα άλλα σημεία μετά απο μερικές ανακλάσεις. Αυτό οφείλεται

στη επιφάνεια της σφάιρας η οποία είναι επιστρωμένη με ένα υλικό που επιτρέπει υψηλής

απόδοσης διάχυτη ανάκλαση και έχει εκατοστιαία ανακλαστικότητα από 90% μέχρη 100%.

Η διάχυτη ανάκλαση είναι η ανάκλαση του φωτός από μια επιφάνεια τέτοια ώστε μια προ-

σπίπτουσα ακτίνα να ανακλάται σε όλο το εύρος μιας μεγάλης στερεάς γωνίας παρά σε μία

μόνο γωνία όπως στην περίπτωση της κατοπτρικής ανάκλασης Σχήμα 3.5. Αυτό οφείλεται

στη δομή της επιφάνειας όπου ανακλάσεις γίνονται σε διάφορα επίπεδα της με διαφορετικο-

ύς προσανατολισμούς. Το μεγαλύτερο μέρος του φωτός προέρχεται από κέντρα σκέδασης

κάτω από την επιφάνεια.

Σχήμα 3.5: Διάχυτη και Κατοπτρική ανάκλαση

Το υλικό που η επιφάνεια είναι επιστρωμένη έχει μια διασπορά ανακλαστικότητας ως

προς το μήκος κύματος, έτσι πρέπει να χρησιμοποιείται η κατάλληλη επίστρωση ανάλογα

με το υπο μελέτη φάσμα φωτός. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η ισχύς του εξερχόμενου

φωτός να μην διαφέρει σημαντικά από την ισχύ του εισερχόμενου.

Η σφαίρα ολοκλήρωσης διαθέτει μικρές οπές οι οποίες καλούνται θύρες και χρησιμέυουν

για την είσοδο και έξοδο του φωτός όπως και για την είσοδο κατάλληλου holder για

τοποθέτηση του υπό μελέτη δείγματος. Η συνολική έκταση όλων των θυρών πρέπει να

είναι μικρότερη από το 5% της επιφάνειας της σφαίρας, για να είναι έγκυρες οι ακόλουθες

θεωρητικές υποθέσεις.

Η φωτεινότητα (luminance) είναι το φωτομετρικό μέτρο της φωτεινής έντασης ανά μο-

νάδα εμβαδού, φωτός που ταξιδεύει σε δεδομένη κατεύθυνση. Περιγράφει την ποσότητα

φωτός που διέρχεται, εκπέμπεται ή ανακλάται από μια συγκεκριμένη περιοχή και εμπερι-

έχεται σε μια δεδομένη στερεά γωνία. Συνεπώς η φωτεινότητα μιας επιφάνειας εμβσδού Α

που προκαλεί διάχυτη ανάκλαση και δέχεται μια αρχική ροή Φi σε στερεά γωνία π, δίνεται

από την σχέση:

L =
Φiρ

πA
(3.3)

όπου ρ η ανακλαστικότητα της επιφάνειας. Η ροή εισόδου είναι απόλυτα διάχυτη από

την αρχική ανάκλαση. ΄Ομως μέρος της αρχικής ροής καταναλώνεται από της θύρες έτσι η

ροή που οφείλεται στη πρώτη ανάκλαση πέρνει την μορφή:

Φ1 = Φiρ
As −Ai −Ae

As
(3.4)

όπου As, Ai, Ae αντιστοιχούν εμβαδά της επιφάνειας της σφαίρας, της θύρας εισόδου

και θύρας εξόδου. Ο όρος στη παρενθεση αντιστοιχεί στο ποσοστό της ροής που δεν θα

φτάσει στις θύρες και μπορεί να αντικατασταθεί με τον όρο (1-f), όταν f = (Ai +Ae)/As.
Με παρόμοιο συλλογισμό η ροή που οφείλεται στη ν-οστή ανάκλαση είναι:
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Φν = Φiρ
ν(1− f)ν (3.5)

Τελικά προκύπτει ότι η ολική ροή από ν ανακλάσεις όπου ν →∞ θα ισούται με:

∞∑
ν=1

Φν =
Φiρ(1− f)

1− ρ(1− f)
(3.6)

Από την πιο πάνω εξίσωση φαίνεται πώς για μια τυπική τιμή της ρ και για εμβαδόν των

θυρών κάτω του 5% η ολική ροή είναι μεγαλύτερη της αρχικής προσπίπτουσας ροής λόγο

των πολλαπλών ανακλάσεων μέσα στη σφαίρα.

Ακολούθως η φωτεινότητα μέσα στη κοιλότητα της σφάιρας παίρνει την ακόλουθη μορφή:

L =
Φi

πAs

ρ

1− ρ(1− f)
(3.7)

Η φωτεινότητα που υπολογίστηκε αντιστοιχεί στη φωτεινότητα της στάσιμης κατάστα-

σης, δηλαδή μετά από ένα μεγάλο αριθμό ανακλάσεων ώστε να ισχύει η εξ. 3.6. Η

σφαίρα ολοκλήρωσης χρησιμοποιείται κυρίως στη στάσιμη κατάσταση. Επίσης, χρειάζεται

μεγαλύτερος αριθμός ανακλάσεων για να επιτευχεί η στάσιμη κατάσταση καθώς η ανακλα-

στικότητα αυξάνεται και το εκατοστιαίο εμβαδόν των θυρών μειώνεται [26].

Για αποφυγεί ανίχνευσης φωτός στην θύρα εξόδου και συνεπώς του ανιχνευτή, το οποίο

δεν έχει ανακλαστεί τουλάχιστον δύο φορές και άρα δεν έχει διαχυθεί ικανοποιητικά γίνεται

η χρήση ενός φράγματος (baffle) εντός της σφάιρας. Το φράγμα είναι ένα σημαντικό

στοιχείο της σφαίρας επικαλυμένο με το ίδιο ανακλαστικό υλικό που είναι και η σφαίρα και

μπορεί να τοποθετηθεί όπου χρειάζεται.

3.3.2 Πειραματικός Προσδιορισμός της Εσωτερικής Κβαντικής

Απόδοσης Φωτοφωταύγειας

Για τον υπολογισμό της εσωτερικής κβαντικής απόδοσης η χρειάζεται η πραγματοποίη-

ση τριών διαφορετικών πειραμάτικών διατάξεων και η πραγματοποίηση αντίστοιχων τριών

μετρήσεων. Η τιμή προκύπτει με συνδυασμό των μετρήσεων από τις τρεις διατάξεις.

Οι τρείς διαφορετικές διατάξεις απεικονίζονται στο Σχήμα 3.6. Σε κάθε περίππτωση στα

αναμενόμενα φάσματα ανίχνευσης υπάρχει μια στενή κορυφή στο μήκος κύματος του laser.
Η περιοχή αυτή είναι ανάλογη του μη απορροφημένου (σκεδαζόμενου) ποσού φωτός από

το δείγμα και συμβολίζεται με L. Στα πειράματα (β) και (γ) υπάρχει μια περιοχή στο εύρος

της φωτοφωταύγειας η οποία συμβολίζεται με P και είναι ανάλογη με την ποσότητα του

εκπεμπόμενου φωτός.
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Σχήμα 3.6: Απεικόνιση των τρειών διατάξεων με τα αναμενόμενα φάσματα τους. Στο (α)

η σφαίρα είναι κενή, στο (β) το δείγμα τοποθετείτε μέσα στη σφαίρα χωρίς να δέχεται

απευθείας ακτινοβολία από την πηγή, στο (γ) το δείγμα παραμένει μέσα στη σφαίρα αλλά

αυτή την φορά δέχεται απευθείας ακτινοβολία από την πηγή

Για την πρώτη μέτρηση Σχήμα 3.6(α) η σφαίρα είναι κενή, εκτός από το holder, το φώς

του laser διαχύεται στη σφαίρα και ανιχνεύεται από το φασματοσκόπιο η ποσότητα Lα.
Στη δεύτερη μέτρηση Σχήμα 3.6(β) στη σφαίρα τοποθετείται το δείγμα αλλά με τρόπο

που να μην δέχεται απευθείας ακτινοβολία από την πηγή ώστε το μόνο φώς που δέχεται

στη επιφάνεια του να είναι από διάχυτο φώς. Από το φασματοσκόπιο ανιχνεύονται οι

ποσότητες Lβ και Pβ , το Lβ οφείλεται στο φώς της πηγής που δεν αππορροφήθηκε ενώ το

Pβ οφείλεται στη ακτινοβολία του δείγματος μέσω διέγερσης από διάχυτο φώς. Στη τρίτη

μέτρηση Σχήμα 3.6(γ) το δείγμα τοποθετείτε ώστε να δέχεται απευθείας ακτινοβολία από

την πηγή αλλά όχι κάθετα ώστε να μην ανακλάται πίσω στη οπή εισόδου. Ανιχνεύονται

οι ποσότητες Lγ και Pγ , όπου το Lγ όπως και πριν οφείλεται στο φώς της πηγής που δεν

αππορροφήθηκε ενώ το Pγ οφείλεται στη ακτινοβολία του δείγματος μέσω διέγερσης από

απευθείας και διάχυτο φώς.

Στο φάσμα εκπομπής του δείγματος μπορούν να διακριθούν όλα τα χαρακτηριστικά της

φωτοφωταύγειας σε στάσιμη κατάσταση. Με την ανάλυση αυτών των φασμάτων, είναι

δυνατό να εξαχθεί η εσωτερική και εξωτερική κβαντική απόδοση, καθώς επίσης και η

απορρόφηση του δείγματος.

Στο πείραμα (β), υποθέτουμε πώς ένα μέρος µ του διαχυτού φωτός απορροφήθηκε από

το δείγμα, έτσι γράφουμε

Lβ = Lα(1− µ) (3.8)

Στο πείραμα (γ), η αρχικά προσπίπτον δέσμη κτυπά πρώτα στο δείγμα. ΄Ενα μέρος A
της δέσμης απορροφάται από το δείγμα και το υπόλοιπο (1 − A) μέρος θα μεταδοθεί είτε

ανακλαστεί από την επιφάνεια του δείγματος. Το μη απορροφούμενο φώς θα διαχιστεί στη
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σφαίρα και όπως προηγουμένος ένα μέρος µ θα απορροφηθεί από το δείγμα. Βάση των

προηγουμένων μπορούμε να γράψουμε το Lγ συναρτήση των Lα, A και µ

Lγ = Lα(1−A)(1− µ) (3.9)

Από τις εξισώσεις 3.8 και 3.9 μπορούμε να πάρουμε μία έκφραση για την απορρόφηση A
του δείγματος

A = 1− Lγ
Lβ

(3.10)

Η κύρια υπόθεση σε αυτό το μοντέλο είναι ότι το ίδιο ποσοστό του ολικού διάχυτου

φωτός περνά από το δείγμα είτε αυτό βρίσκετε στη θέση β, είτε στη θέση γ. Συγκεκρι-

μένα στο πείραμα (γ) το ολικό διάχυτο φώς είναι μικρότερο από το πείραμα (β) λόγω της

απευθείας απορρόφησης αλλά ο συντελεστής διάχυτης απορρόφησσης µ είναι ο ίδιος . ΄Εχει

επαλυθευτεί αυτό πειραματικά με ακρίβεια ±2% [25].

Το ολικό φώς που ανιχνεύεται στο πείραμα (β) είναι το άθροισμα του σκεδαζόμενου

διάχυτου φωτός και του φωτός που εκπέμπεται μετά την απορρόφησης µ. Ο αριθμός

φωτονίων που φθάνουν στον ανιχνευτή είναι Lβ + Pβ . Συνδιάζοντας το παραπάνω με

την απορρόφηση A μπορεί να βρεθεί το ποσό του σκεδαζόμενου φωτός από διάχυση στο

μετρούμενο φάσμα του πειραμάτος (γ) και θα είναι

(1−A)(Lβ + Pβ) (3.11)

Λόγω της φωτοφωταύγειας του δείγματος από την απευθείας απορρόφηση στο πείραμα

(γ) υπάρχει και ένας επιπλέον όρος LαAη όπου η η εσωτερική κβαντική απόδοση. Η

συνολική ανιχνεύσημη ποσότητα φωτός του πειράματος (γ) δίνεται από

Lγ + Pγ = (1−A)(Lβ + Pβ) + LαAη (3.12)

Λυνοντας την τελευταία εξίσωση ώς προς την κβαντική απόδοση

η =
Pγ − Pβ(1−A)

LαA
(3.13)

όπου όλες οι ποσότητες είναι μετρήσιμες.

3.3.3 Πειραματική διαδιασία

Για την εκτέλεση των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε η σφαίρα ολοκλήρωσης της εταιρίας

Labsphere, η οποία φαίνεται στο Σχήμα 3.7, με υλικό επένδυσης το Spectralon, ένα ιδια-

ίτερα αποδοτικό υλικό για διάχυτη ανάκλαση. Η εκατοστιαία ανακλαστικότητα του είναι

μεγαλύτερη από 95% στο εύρος των 250nm με 2500nm

Σχήμα 3.7: Η σφαίρα ολοκλήρωσης από την εταιρία Labsphere
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Η συγκεκριμένη σφαίρα διαθέτει τρείς οπές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την είσοδο

της δέσμης laser, την έξοδο του διάχυτου φωτός και για την τοποθέτηση του δείγματος

στο εσωτερικό της μέσω λαβίδας (holder). Η σφαίρα τοποθετήθηκε σε ειδική βάση στο

οπτικό τραπέζι με το φασματοσκόπιο. Η επιλογή των οπώς έγινε ώστε το δείγμα να μπαίνει

κατακόρυφα από την πάνω οπή (βλέπε Σχήμα 3.7) και από της άλλες δύο η είσοδος και η

έξοδος του φωτός. Το holder είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε το ένα άκρο του να εφαρμόζει

στην οπή της σφαιράς ώστε να μην επιτρέπει την έξοδο φωτός. Το άλλο άκρο του κρατά

το δείγμα στο εσωτερικό της σφαίρας και μπορεί να ρυθμιστεί η κατακόρυφη θέση του

δείγματος ώστε να δέχεται ή να μην δέχεται απευθείας φώς. Επίσης μπορεί να περιστραφεί

κατά την αζιμουθιακή γωνία ώστε να μην εκτρέπεται το φώς της πηγής απευθείας στο

ανιχνευτή χωρίς πρώτα να διαχυθεί.

Οι μετρήσεις των μεγεθών L και P έγιναν με τη χρήση του φασματόμετρου Princeton
SP2750A και της εγκατεστημένης σε αυτό CCD κάμερας. ΄Ως πηγή διέγερσης των δειγ-

μάτων χρησιμοποιήθηκε laser στα 520nm το οποίο με ειδική βάση στήριξης τοποθετήθηκε

στο ίδιο επίπεδο με την οπή εισόδου της σφαίρας και με τρόπο ώστε η δέσμη να περνά

από το κέντρο της σφαίρας. Η ισχύς του laser ρυθμίστηκε για το μεγαλύτερο μέρος των

πειραμάτων στο 1mW. Για την συγκέντρωση του διάχυτου φωτός και την μετάδοση του

προς την σχισμή εισόδου του φασματόμετρου χρησιμοποιήθηκε οπτική ίνα. Το ένα άκρο

της συνδέθηκε με την οπή εξόδου της σφαίρας και το άλλο ευθυγραμμίστηκε με την σχισμή

εισόδου του φασματόμετρου. Στο Σχήμα 3.8 παρουσιάζεται η διάταξη της σφαίρας, της

οπτικής ίνας, του laser και του holder πάνω στο οπτικό τραπέζι.

Σχήμα 3.8: Κατοψη της πειραματικής διάταξης για μέτρηση της κβαντικής απόδοσης

Χρησιμοποιήθηκε η πλαϊνή είσοδος του φασματόμετρου και το φράγμα περίθλασης 600

σχισμών/mm με blaze wavelength 1μm. Ο χρόνος έκθεσης των pixels της CCD κάμερας

ρυθμίστικε στα 0.1s και το πλάτος της σχισμής εισόδου (slit width) στα 800 μm. Στη
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συνέχεια για την λήψη των τρειών φασμάτων ακολουθήθηκε η διαδικασία που έχει προ-

αναφερθεί. Για της μετρήσεις του (β) πειράματος το δείγμα τοποθετήθηκε πάνω από την

δέσμη ώστε να αποφευχθεί η απεθείας έκθεση του στο laser. Για το (β) και (γ) πείραμα

πάρθηκαν αρκετές μετρήσεις αλλάζοντας την αζιμουθιακή γωνία όπως και το ύψος του

δείγματος, ώστε να εξεταστεί αν υπάρχει εξάρτηση της υπολογιζόμενης κβαντικής απόδο-

σης από την θέση του δείγματος στη σφαίρα και κατα συνέπεια να βρεθεί η ακρίβεια της

μέτρησης. Τα δεδομένα ακολούθως μεταφέρθηκαν στο πακέτο λογισμικού OriginPro για

κατάλληλη ανάλυση και εύρεση των ποσοτήτων L και P και υπολογισμού της εσωτερικής

κβαντικής απόδοσης.

3.3.4 Αναβάθμιση της Σφαίρας Ολοκλήρωσης

Από τα αποτέλεσματα των πρώτων σετ πειραμάτων παρατηρήθηκαν αλλαγές στη υπολο-

γιζόμενη τιμή της εσωτερικής κβαντικής απόδοσης ανάλογα με την θέση του δείγματος,

σημαντικό γεγονός το οποίο απαιτούσε την αναβάθμιση της σφαίρας ολοκλήρωσης.

Συγκεκριμένα οι αλλαγές οφείλονταν στις μετρήσεις του (γ) πειράματος, ενώ οι με-

τρήσεις των πειραμάτων (α) και (β) ήταν συστηματικά σταθερές. Η κατακόρυφη θέση του

δείγματος παρουσίασε μικρή αλλαγή, κυρίως λόγω της ανισοτροπίας των δειγμάτων. Ο

σημαντικός παράγοντας ήταν η αζιμουθιακή θέση του δείγματος καθώς μέρος του φωτός

του laser εκτρεπόταν απευθείας στο ανιχνευτή χωρίς πρώτα να ανακλαστεί στη επιφάνεια

της σφαίρας. Επίσης υπήρχε η πιθανότητα σε συγκεκριμένες θέσης, ένα μέρος της φω-

τοφωταύγειας να κατευθυνθεί στο ανιχνευτή χωρίς πρώτα να ανακλαστεί. Μεγάλος και

κοντινός αριθμός ανακλάσεων μεταξύ του laser και της φωτοφωταύγειας είναι μια σημαντι-

κή προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία της πειραματικής τεχνικής. Ακόμη μία σημαντική

λεπτομέρεια που άλλαζε συστηματικά τα αποτελέσματα ήταν η απευθείας ανίχνευση φωτός

του laser μετά την πρώτη ανακλάση στην επιφάνεια της σφαίρας. Οποιοδήποτε γεγονός

από τα πιο πάνω ή κάποιος συνδυασμός τους οδηγεί σε υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση των

μεγεθών L και P και κατα συνέπεια της υπολογιζόμενης κβαντικής απόδοσης.

Η αναβάθμιση επικεντρώθηκε στην μείωση ή και ακόμα εξαφάνιση των πιο πάνω πηγών

σφάλματος όπως ακόμα και στη ανακαίνηση της σφαίρας. Αποφασίστηκε (1) η επένδυση

της σφαίρας με καινούργιο υλικό, λόγο μερικής υποβάθμισης της ανακλαστικότητας της

αρχικής επίστρωσης του προηγούμενου, (2) δημιουργία ενός νέου holder με επίστρωση

ανακλαστικού υλικού σε σχέση με το παλαιό που βασίζονταν στην ανακλαστικότητα με-

ταλλικών επιφανειών και (3) η δημιουργία και εγκατάσταση καινούργιου επενδυμένου baffle
ειδικών διαστάσεων. ΄Ολα τα παραπάνω κρίθηκαν απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της

πειραματικής τεχνικής.
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Σχήμα 3.9: Το σχεδιάγραμμα της σφαίρας με το baffle που χρησιμοποιήθηκε πριν (αρι-

στερά) και μετά (δεξιά). Φαίνονται οι τρείς περιπτώσης όπου φώς πηγαίνει απευθείας στον

ανιχνευτή και το αποτέλεσμα που πετυχαίνεται με την χρήση του καινούργιου baffle

Ως υλικό επίστρωσης επιλέχθηκε το υψηλής ανακλαστικότητας υλικό Avian B με εκα-

τοστιαία ανακλαστικότητα μεγαλύτερη από 97% στο εύρος των 350nm με 850nm για την

επένδυση της σφαίρας, του baffle και του holder. Το νέο holder εκτός της επένδυσης

με το ανακλαστικό υλικό σχεδιάστηκε έτσι ώστε με αζιμουθιακή περιστροφή 90
◦
του δε-

ίγματος ώς προς την θύρα εισόδου να μην δέχεται απευθείας φώς. Το καινούργιο baffle
σχεδιάστηκε, έτσι ώστε να αποτρέπει την απευθείας μέτρηση φωτός λόγω του δείγματος,

με αυτό να αποτελείτε είτε από το σκεδαζόμενο laser είτε από την φωτοφωταύγεια του

δείγματός, όπως και επίσης να αποτρέπει την απευθείας μέτρηση φωτός του laser από την

πρώτη ανάκλαση. Στο Σχήμα 3.9 φαίνεται η σύγκριση του καινούργιου baffle με το παλιό

και στο Σχήμα 3.10 και 3.11 φαίνεται το καινούργιο baffle και holder.

Σχήμα 3.10: Καινούργιο baffle Σχήμα 3.11: Καινούργιο holder
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3.4 Χρονικά εξαρτημένη φωτοφωταύγεια

Η χρονικά εξαρτημένη φωτοφωταύγεια αποτελεί μια παραλλαγή της συμβατικής μέτρησης

φωτοφωταύγειας στάσιμης κατάστασης. Χρησιμοποιείται για την μέτρηση των ρυθμών

αποδιέγερσης (decay rates) και τον υπολογισμό των χρόνων ζωής των φωτοδιεγέρσεων

ενός υλικού. Για αυτό το είδος μέτρησης το δείγμα διεγείρεται από ένα παλμικό laser, του
οποίου το πλάτος του παλμού είναι τυπικά μικρότερο από τον χρόνο ζωής των διεγερ-

μένων φορέων του δείγματος. Η αποδιέγερση καταγράφεται από ένα υψηλής ταχύτητας

ανιχνευτικό σύστημα το οποίο επιτρέπει μετρήσεις στη κλίμακα των δεκάδων ps. Με την

μέτρηση χρονική ανάλυσης μπορούν να εξαχθούν πληροφορίες οι οποίες χάνονται κατα την

διάρκεια της μέτρησης της στάσιμης κατάστασης, όπως για παράδειγμα η μέτρηση ενός ή

περισσοτέρων ρυθμών μηχανισμών αποδιέγερσης και γενικά η παρακολούθηση της δυναμι-

κής εξέλιξης της φωτοφωταύγειας. Στη παρούσα εργασία για μέτρηση των χρόνων ζωής

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική Time-Correlated Single Photon Counting (TCSPC).

TCSPC

TCSPC είναι μια τεχνική ψηφιακής καταμέτρησης που μετρά φωτόνια τα οποία είναι χρο-

νικά συσχετισμένα με ένα σύντομο παλμό διέγερσης. Το δείγμα διεγείρεται επανειλημμένα

χρησιμοποιώντας μια πηγή παλμικού φωτός με υψηλό ρυθμό επανάληψης. Κατά τη διάρκεια

της μέτρησης δημιουργείται ένα ιστόγραμμα πιθανοτήτων, το οποίο συσχετίζει τον χρόνο

μεταξύ του παλμού διέγερσης και της παρατήρησης του πρώτου φωτονίου φθορισμού. Για

κάθε παλμό του laser μόνο το πρώτο φωτόνιο μπορεί να ανιχνευθεί. Μετράται ο χρόνος

μεταξύ του παλμού και του πρώτου φωτονίου και αποθηκεύονται στο ιστόγραμμα με τον χ

άξονα να είναι η χρονική διαφορά και ο y άξονας ο αριθμός των φωτονίων που ανιχνεύτηκαν

σε αυτό το χρονικό διάστημα, βλ. Σχήμα 3.12. Οι συνθήκες του πειράματος καθορίζονται

έτσι ώστε πολύ λιγότερα από ένα φωτόνια να ανιχνεύονται σε κάθε παλμό. Συγκεκριμένα,

ο ρυθμός ανίχνευσης καθορίζεται περίπου στο ένα φωτόνιο ανά 100 παλμούς. Αν ο ρυθ-

μός ανίχνευσης είναι μεγαλύτερος το ιστόγραμμα τείνει σε μικρότερους χρόνους. Αυτό

οφείλεται στο γεγονός πως μόνο το πρώτο φωτόνιο ανιχνεύεται έτσι με ψηλό ρυθμό α-

νίχνευσης μόνο τα ¨γρήγορα’ φωτόνια θα ανιχνεύονται χωρίς τα ¨αργά’ φωτόνια να έχουν

ποτέ την δυνατότητα να ανιχνευτούν οδηγώντας σε λανθασμένη εκτίμηση του χρόνου ζωής

της φωτοφωταύγειας.
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Σχήμα 3.12: Ιστόγραμμα των πρώτων φωτονίων σσυναρτήσει του χρόνου

Το πείραμα ξεκινά με τον παλμό διέγερσης και αμέσως στέλεται ένα σήμα στα ηλεκτρο-

νικά. Το σήμα περνά από ένα CFD (constant fraction discriminator) ο οποίος βρίσκοντας

την κορυφή του παλμού μπορεί να μετρήσει με μεγάλη ακρίβεια τον χρόνο άφιξης του παλ-

μού START. Το σήμα στη συνέχεια περνά από το TAC (time-to-amplitude converter) το

οποίο παράγει ένα γραμμικά αυξανόμενο δυναμικό στην κλίμακα των ns. Σε ένα δεύτερο

κανάλι ανιχνεύεται το πρώτο φωτόνιο και μετράται ο χρόνος άφιξης από τον CFD από

όπου και στέλεται ένα σήμα για να σταματήσει το TAC, (STOP) το οποίο πλέον περι-

έχει ένα δυναμικό ανάλογο του χρόνου καθυστέρηση ∆t μεταξύ του σήματος διέγερσης

και εκπομπής. Συνήθως η διαδικασία γίνεται ανάποδα, δηλαδή, ο πρώτο φωτόνιο ξεκινά

το TAC, (START) και ο παλμός διέγερσης το σταματά (STOP) Το δυναμικό ενισχύεται

από ένα programmable gain amplifier (PGA) και μετατρέπεται σε αριθμιτική τιμή με ένα

analog-to-digital converter (ADC) και αποθηκεύεται σαν ένα γεγονός στο ιστόγραμμα με

τον μετρούμενο χρόνο.

Σχήμα 3.13: Ηλεκτρονικό σχήμα για το TCSPC
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Το ιστόγραμμα δημιουργείται με πολλές επαναλήψης τις ίδιας διαδικασίας Για αποφυγή

σφαλμάτων στους κύκλους όπου δεν ανιχνεύεται κάποιο φωτόνιο το δυναμικό περιορίζεται

σε ένα έυρος δυναμικού και αν ξεπεράσει αυτή την τιμή καταστέλλεται από ένα window
discriminator (WD). Η ηλεκτρονική απεικόνιση της διαδικασίας φαίνεται στο Σχήμα 3.13.

[27]

Πειραματικός προσδιορισμός των ακτινοβολούσων διεργασιών

Για τον υπολογισμό του χρόνου ζωής των ακτινοβολούσων και μη-ακτινοβολούσων διερ-

γασιών χρειάζεται περεταίρω ανάλυση των δεδομένων. ΄Εστω το δείγμα διεγείρεται από

μία άπειρα απότομη παλμική πηγή (δ-συνάρτηση). Τότε ένας πληθυσμός ηλεκτρονίων n0
θα διεγερθούν στην ζώνη αγωγιμότητας. Ο διεγερμένος πληθυσμός αποδιεγείρεται με ένα

ρυθμό k σύμφωνα με την σχέση:

dn(t)

dt
= −kn(t) (3.14)

όπου k ο ρυθμός αποδιέγερσης και n(t) ο αριθμός των διεγερμένων φορέων σε χρόνο t.
Η λύση της εξίσωσης δίνει μια μονοεκθετική συνάρτηση

n(t) = n0e
−kt

(3.15)

Ο ρυθμός k αποτελεί τον συνδιασμό των ρυθμών ακτινοβολούσας και μη διεργασίας k =
Γ+knr. ΄Οπου Γ ο ρυθμός ακτινοβολούσας διεργασίας και knr ο ρυθμός μη-ακτινοβολούσας

διεργασίας. Μπορεί να οριστεί ο φυσικός χρόνος ζωής σε απουσία μη-ακτινοβολούσων

διεργασιών τr = 1/Γ. Στο πείραμα δεν παρατηρείται ο αριθμός των διεγερμένων φορέων,

αλλά η ένταση του φθορισμού, η οποία είναι ανάλογη του n(t). ΄Ετσι μπορεί η εξ.3.14 να

γραφεί συναρτήση της έντασης I(t) και η λύση της εξίσωσεις θα δώσει:

I(t) = I0e
− t
τ (3.16)

όπου I0 η ένταση σε χρόνο 0 και τ = 1/k ο συνολικός χρόνος ζωής. Στην περίπτωση

μας όπως και στις περισσότερες, δεν παρατηρείται μια μονοεκθετική συνάρτηση αλλά μια

πολυεκθετική συνάρτηση τις μορφής:

I(t) =
∑
i=1

αie
− t
τi (3.17)

όπου τα αi είναι οι παράγοντες του εκθετικού και κανονικοποιούνται ώστε
∑

i αi = I0.
Ο μέσος χρόνος ζωής των διεργασιών μπορεί να βρεθεί ζυγίζοντας τους χρόνους ζωής

των εκθετικών με του παράγοντες αi από την σχέση:

τ(av) =

∫∞
0 tI(t)dt∫∞
0 I(t)dt

=

∑
i=1 αiτ

2
i∑

i=1 αiτi
(3.18)

Από τα εκθετικά που παρατηρούνται στη εξ. 3.17 κάποια οφείλωνται σε ακτινοβολούσες

διεργασίες και κάποια σε μη-ακτινοβολούσες διεργασίες με τους αντίστοιχους χρόνους ζωής

τi. Στη περίπτωση μας η αποδιέγερση της φωτοφωταύγειας περιγράφεται αναπαραγώγιμα

από τρία εκθετικά τα οποία ορίζουν τρεις βασικούς τρόπους αποδιέγερσης των φωτοδιεγέρ-

σεων στα υπό μελέτη δείγματα. Η σχέση που συνδέει τους χρόνου ζωής με την εσωτερική

κβαντική απόδοση σε μονοεκθετική συνάρτηση προέρχεται από το λόγω του ρυθμού ακτι-

νοβολούσας διεργασίας προς τον ρυθμό της μη-ακτινοβολούσας διεργασίας [23]:

η =
(dN(t)/dt)rad
(dN(t)/dt)total

=
−ΓN

−(knr + Γ)N
=

1

1 + τr/τnr
(3.19)
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Φυσικά αυτό συμβαίνει στη ιδανική περίπτωση ενός εκθετικού, σε αυτή την περίπτωση

η ύπραξη τριών εκθετικών με το κάθε ένα να έχει διαφορετικό παράγοντα (αi περιπλέκει

την κατάσταση και η πάραπανω σχέση αδυνατεί να εκφράσει τα τρία εκθετικά. Εφόσον

παρατηρούνται 3 εκθετικά και η ένταση είναι ανάλογη του αριθμού των διεγερμένων φορέων

η λύση τις εξίσωσεις 3.14 για 3 εκθετικά θα πρέπι να είναι:

n(t) =
3∑
i=1

nie
− t
τi (3.20)

όπου τα τi θα είναι τα ίδια με τα μετρήσημα, επίσης εισάγωνται οι ποσότητες ni και

αντιστοιχούν σε αριθμό φορέων που θα ακολουθήσουν μια διεργασία αποδιέγερσης. Αν

μία από αυτές τις διεργασίες είναι η ακτινοβολούσα τότε η κβαντική απόδοση σε μια πιο

τυπική μορφή μπορεί να γραφεί ώς:

η =
nrad
n0

(3.21)

όπου το nrad ισούται με ένα από τους παράγοντες ni. Επίσης όπως έχει αναφερθεί, ενώ

η τιμή που μετράται είναι ένταση I(t), ταυτόχρονα είναι ανάλογη του αριθμού διεγερμένων

φορέων n(t). Τότε εφόσον οι χρόνοι ζωής είναι ίδιοι οι παράγοντες των εκθετικών αi θα
είναι ανάλογοι των παραγόντων ni και κάποιος από αυτούς θα αντιστοχεί στον nrad. ΄Ετσι

αν βρεθεί η ακτινοβολούσα διεργασία μπορεί να υπολογιστεί η κβαντική απόδοση από τους

παράγοντες των εκθετικών αi.

η =
αrad∑3
i=1 αi

(3.22)

Πειραματική διαδικασία

Για την εκτέλεση του πειράματος χρησιμοποιήθηκε το φασματόμετρο Horiba-Jobin Yvon
FL3. Για την διέγερση του δείγματος το φασματόμετρο έχει εγκατεστειμένη για πηγή

διέγερσης μια λάμπα ξένου Xe 450w συνεχούς φάσματος και ένα διπλό μονοχρωμάτορα με

φράγματα 1200 σχισμών/mm και διασποράς 2.1nm/mm.Επίσης μπορεί να ρυθμιστεί έτσι

ώστε η ακτίνα εξόδου να έχει εύρος 0-7mm και φασματικό εύρος (bandpass width) 0-
14.7nm. Για την ανίχνευση της φωταύγειας υπάρχει ο φασματογράφος iHR320 με εστιακή

απόσταση 320mm, σχισμές (slit width) με εύρος 0-7mm, δυο θύρες εξόδου που κατα-

λήγουν σε θερμοηλεκτρικά ψυχόμενους φωτοπολλαπλασιαστές (PMTs) και τρία φράγματα

περίθλασης. Η πρώτη θύρα εξόδου καταλήγει στο ανιχνευτή H10330-75 PMT που έχει

φάσμα απόκρισης στα 950-1700nm. Η δεύτερη θύρα εξόδου καταλήγει στο ανιχνευτή

TBX-07C PMT που έχει φάσμα απόκρισης στα 250-850nm. Το πρώτο φράγμα που πε-

ριέχει είναι 1200 σχισμών/mm, διασποράς 2.2 nm/mm, bandpass 0-15.4nm και blazed
wavelength στα 500nm. Χρησιμοποιείται για ανίχνευση ακτινοβολίας στο ορατό και εγ-

γύς υπεριώδες (300-1000nm) μαζί με το TBX-07C PMT. Το δεύτερο φράγμα είναι 600

σχισμών/mm, διασποράς 1.1 nm/mm, bandpass 0-15.4nm και blazed wavelength στα

1000nm. Το τρίτο φράγμα είναι 300 σχισμών/mm, διασποράς 0.55 nm/mm και μοιράζεται

το bandpass width, το blazed wavelength και το φασματικό εύρος με το δεύτερο φράγ-

μα. Το δεύτερο και τρίτο φράγμα χρησιμοποιούνται για ανίχνευση ακτινοβολίας στο εγγύς

υπέρυθρο (650-2000nm) μαζί με το TBX-07C PMT.
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Σχήμα 3.14: Πορεία φωτός στο φασματόμετρο Horiba με πηγή διέγερσης την λάμπα ξένου

Για το πειράμα χρησιμοποιήθηκε μια εξωτερική παλμική πηγή στα 633nm με εύρος παλ-

μού 60ps και συχνότητα 250kHz και όχι η λάμπα ξένου του φασματόμετρου. Ο ανιχνευ-

τής TBX-07C PMT με το αντίστοιχο του φράγμα περίθλασης και ανίχνευε στα 785nm
όπου είναι και η κορυφή της φωτοφωταύγειας στη στάσιμη κατάσταση. Καθορίστηκε το

Slit width στα 5nm, χρονικό εύρος μέτρησης 200ns και επίσης χρησιμοποιήθηκε φίλτρο

(Long-pass filter, LPF) μήκους κύματος 695nm μεταξύ του δείγματος και του ανιχνευ-

τή για να αποφευχθεί η ύπαρξη σήματος που οφείλεται σε ελαστική σκέδαση της πηγής

διέγερσης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε λογισμικό του υπολογιστή.



Κεφάλαιο 4

Πειραματικά Αποτελέσματα

4.1 Δείγματα νανοκρυστάλλων FAPbI3

΄Ολα τα λεπτά υμένια νανοκρυστάλλων υβριδικών περοβσκιτών FAPbI3 που μελετήθηκαν

στην εργασία αυτή, προέρχονται από διαλύματα το οποία παρασκευάστηκαν από την συ-

νεργαζόμενη ομάδα του Καθηγητή Maksym Kovalenko του πανεπιστημίου ETH Zurich.
Για τις μετρήσεις του υπολογισμού κβαντικής απόδοσης πρίν και μετά την αναβάθμιση της

σφαίρας ολοκλήρωσης χρησιμοποιήθηκαν 3 δείγματα λεπτών υμενίων κατασκευασμένα και

απεσταλμένα από την ομάδα του Καθηγητή Maksym Kovalenko. Η εναπόθεση κάθε δε-

ίγματος έγινε με διαφορετική μέθοδο (spin-coating, drop-casting, dip-coating. Στα spin-
coating και drop-casting δείγματα οι νανοκρυστάλλοι ήταν διασκορπισμένοι σε τολουόλιο

με συγκέντρωση 25mg/mL, ένω στο dip-coating σε οκτάνιο με συγκέντρωση 10mg/mL.
Για τις μετρήσεις κβαντικής απόδοσης με αναβαθμισμένη σφαίρα ολοκλήρωσης και τις με-

τρήσεις χρονικά εξαρτημένης φωτοφωταύγειας χρησιμοποιήθηκαν 4 διαφορετικά δείγματα

κατασκευασμένα στο εργαστήριο. Για την εναπόθεση όλων των δειγμάτων επιλεύχθηκε η

μέθοδος spin-coating, αφού κρίθηκε ώς η μέθοδος που δίνει τα καλύτερα δείγματα λόγω

της ικανότητας της να παράγει ομοιόμορφα υμένια. Ως διαλύτης χρησιμοποιήθηκε στα 2

δείγματα τολουόλιο και στα άλλα 2 οκτάνιο, επίσης κάθε δυάδα αποτελείται από ένα δείγμα

με το διάλυμα φιλτραρισμένο και το άλλο αφιλτράριστο. Επίσης πάρθηκαν οι ίδιες μετρήσεις

(κβαντική απόδοση με αναβαθμισμένη σφαίρα ολοκλήρωσης και χρονική εξάρτηση φωτο-

φωταύγειας) για τα εξής δείγματα μετα από την διαδικασία ανόπτησης (Annealing) για 30

λεπτά στους 60
◦C και ξανά 30 λεπτά στους (90

◦C). Πιο κάτω φαίνονται τα δείγματα που

χρησιμοποιήθηκαν και στα δύο μέρη.

33



Κεφάλαιο 4. Πειραματικά Αποτελέσματα 34

Σχήμα 4.1: Παρουσίαση των δειγμάτων, τα πρώτα 3 χρησιμοποιήθηκαν στο πρώτο μέρος

και τα επόμενα 4 στο δεύτερο μέρος

4.2 Διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων

Τα δεδομένα που πάρθηκαν από όλα τα πειράματα μεταφέρθηκαν για ανάλυση στο πρόγραμ-

μα OriginPro. Στις μετρήσεις απορρόφησης αφαιρέθηκε το υπόβαθρο, συγκεκριμένα η

μετρούμενη απορρόφηση στα μεγάλα μήκη κύματος. Ακολούθως τα δεδομένα μετασχημα-

τίστηκαν από optical density σε εκατοστιαία απορρόφηση. Στις μετρήσεις από τη διάταξη

(Princeton setup) αφαιρέθηκε το υπόβαθρο της κάθε μέτρησης που οφείλεται κυρίως στα

’dark counts¨, μετασχηματίστηκαν τα δεδομένα σε ενέργεια και έγινε ο πολλαπλασιασμός

με την Ιακωβιανή για τη σωστή αναπαράσταση του φάσματος ως συνάρτηση της ενέργειας.

Στη συνέχεια τα φάσματα διαιρέθηκαν με την διόρθωση απόκρισης του ανιχνευτή, όπως

προαναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 3.2. Για εύρεση των ποσοτήτων Li και Pi ολοκληρώθη-
καν οι ανάλογες περιοχές στο ίδιο εύρος για κάθε φάσμα. Για τις μετρήσεις της διάταξης

(Horiba), κανονικοποιήθηκε ο y άξονας στη μονάδα, στο χ άξονα δώθηκε σε κάθε κανάλι

ο αντίστοιχος χρόνος που του αναλογεί όπως επίσης ορίστηκε το σημείο που εμφανίστηκε

ο παλμός εκπομπής με το t = 0. Η ανάλυση για εύρεση των τρόπων αποδιέγερσης έγινε

με προσαρμογή στα δεδομένα αθροίσματος τριπλού εκθετικού.

4.3 Κβαντική απόδοση

Οι μετρήσεις κβαντικής απόδοσης μπορούν να διαχωριστούν σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος

μετρήθηκε η κβαντική απόδοση των 3 δειγμάτων spin-coating, drop-casting, dip-coating
πριν γίνει η αναβάθμιση της σφαίρας, στη συνέχεια επαναλήφθηκαν οι μετρήσεις αφού

αναβαθμίστηκε η σφαίρα και τελικώς συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα και οι ακρίβειες των 2

μετρήσεων. Στο δεύτερο μέρος μελετήθηκε η εξάρτηση της κβαντικής απόδοσης από τις

παραμέτρους κατασκευής και η μεταβολή της ώς συνάρτηση της θερμοκρασίας ανόπτησης

από τις μετρήσεις των τεσσάρων spin-coating δειγμάτων.

4.3.1 Ακρίβεια και αναβάθμισης διάταξης

Πριν αναφερθούν τα αποτελέσματα τις διαδικασίας υπολογισμού της κβαντικής απόδοσης θα

παρουσιαστεί (Σχήμα 4.2) η εκατοστιαία απορρόφηση των δειγμάτων όπως μετρήθηκε από

την διάταξη Perkin-Elmer συναρτήση του μήκους κύματος, έτσι ώστε να γίνει μια τυπική

σύγκριση στη συνέχεια με τη υπολογιζόμενη από τη σφαίρα ολοκλήρωσης απορρόφιση στα

520nm που είναι το μήκος κύματος της πηγής διέγερσης.
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Σχήμα 4.2: Γράφημα απορρόφησης συναρτήση του μήκους κύματος, με την μαύρη γραμμή

συμβολίζεται και αναγράφεται η απορρόφηση στο μήκος κύματος των 520nm.

Για να παρθούν οι μετρήσεις και να γίνουν οι υπολογισμοί κβαντικής απόδοσης και

απορρόφησης με την διάταξη της σφαίρας ολοκλήρωσης ακολουθήθηκε πιστά η διαδικασία

του σετ των τριών μετρήσεων που προαναφέρεται στο υποκεφάλαιο 3.3.2. Στη συνέχεια

των αποτελεσμάτων δεν θα δειχθούν οι γραφικές παραστάσεις όλων των σετ μετρήσεων

που πάρθηκαν αλλά μόνο μία (Σχήμα 4.3), λόγω του ότι η χρήσιμη πληροφόρια βρίσκεται

στην ολοκλήρωση των περιοχών και όλα τα γραφήματα έχουν την ίδια μορφή.

Σχήμα 4.3: Γράφημα ενός σετ μετρήσεων για το spin-coating δείγμα όπου και φαίνονται

τα 3 φάσματα διαχυτού φωτός, με τη φωτοφωτάυγεια να βρίσκεται σε μεγέθυνση.
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΄Οπως φαίνεται και στο Σχήμα 4.3 που παρουσιάζεται παρατηρείται η συγκεκριμένη μορφή

τριών φασμάτων που αναμέναμε. Δηλαδή, το πρώτο φάσμα με μόνο το laser και κενή την

σφαίρα να έχει κορυφή στα 2.38eV (520nm), το δεύτερο φάσμα με το δείγμα να μην δέχεται

απευθείας ακτινοβολία να έχει την κορυφή στη ενέργεια του laser ελαφρώς μειωμένη και μια

πολύ μικρή κορυφή στην περιοχή της φωτοφωταύγειας των νανοκρυστάλλων (∼ 1.55eV ).

Τελικώς το τρίτο φάσμα με το δείγμα να δέχεται απευθείας ακτινοβολία να έχει μεγάλη

μείωση τις κορυφής του laser και ευκολα διακριτή πλέον την κορυφή στην περιοχή της

φωτοφωταύγειας.

Από κάθε τέτοιο γράφημα υπολογίζεται μία τιμή της κβαντικής απόδοσης και απορρόφι-

σης του δείγματος. Για να βρεθεί η ακρίβεια τις μέτρησης έγινε επανάληψη των μετρήσεων

με το δείγμα ελαφρώς μετατοπισμένο αλλά ακόμα να δέχεται απευθείας ακτινοβολία. ΄Επειτα

υπολογίστηκε η μέση τιμή και τυπική απόκλιση της κβαντικής απόδοσης και απορρόφισης.

Προτιμήθηκε η τυπική απόκλιση για κριτήριο ακρίβειας έναντι του σφάλματος μέσης τιμής

διότι δεν επιρεάζεται από τον αριθμό των επαναλήψεων. Για το drop-casted δείγμα υπολο-

γίστηκε η κβαντική απόδοση ίση με 2.5%(σ =8%) και η απορρόφηση ίση με 94%(σ =3%).

Για το dip-coating δείγμα υπολογίστηκε η κβαντική απόδοση ίση με 20%(σ =40%) και η

απορρόφηση ίση με 48%(σ =6%). Για το spin-coating δείγμα υπολογίστηκε η κβαντική

απόδοση ίση με 21%(σ =33%) και η απορρόφηση ίση με 57%(σ =4%). Η τυπική απόκλιση

παρουσιάζεται ώς εκατοστιαία απόκλιση από την υπολογιζόμενη τιμή.

Η υπολογιζόμενη απορρόφηση δίνει τιμές με αρκετά καλή ακρίβεια και ανεξάρτησες της

θέσης του δείγματος στη σφαίρα, επίσης συμφωνούν με τις αντίστοιχες τιμές που μετρήθη-

καν στη διάταξη Perkin-Elmer, (Σχήμα 4.2). Αυτή η συμφωνία είναι αρκετά ενθαρρυντική

για τον σωστό τρόπο λειτουργίας της διάταξης με την σφαίρα ολοκλήρωσης, τουλάχιστο

στο κομμάτι ανίχνευσης του φωτός από το laser. Φυσικά να σημειωθεί πώς η διάταξη

Perkin-Elmer δεν συνιστάται για ποσοτικές μετρήσεις απορρόφησης αλλά περισσότερο

ποιοτικές αφού αγνοεί τυχόν ανακλάσεις στην επιφάνεια του δείγματος. Οι ανακλαστη-

κότητα του δείγματος είναι ελάχιστη έτσι επιτρέπεται τουλάχιστον μια τυπική σύγκριση.

Η κβαντική απόδοση, η οποία είναι και η πιο σημαντική στα δείγματα dip-coating, spin-
coating έρχεται σε συμφωνία με δημοσιεύσιμα αποτελέσματα από την ίδια ομάδα που έκανε

τα δείγματα (∼ 20%) [10], ενώ για το δείγμα drop-casted παρατηρείται μεγάλη διαφορά, που

ίσως να οφείλεται στο μεγάλο του πλάτος. Παρόλη την σχετική συμφωνία παρατηρείται να

υπάρχει μεγάλη τυπική απόκλιση μέχρη και 40% σε σχέση με την μετρούμενη τιμή. Αυτή η

μεγάλη ασυνέπεια στις μετρήσεις οφείλεται στην ανιχνευμένη φωτοφωταύγεια που εξαρτάται

από την θέση του δείγματος και πιο συγκεκριμένα στους λόγους που αναφέρονται στο

υποκεφάλαιο 3.3.4. Παρακάτω στο Σχήμα 4.4 παρουσιάζονται 2 γραφήματα που δείχνουν

την διαφορά της μετρούμενης φωτοφωταύγειας μεταξύ των επαναλήψεων.
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Σχήμα 4.4: Μετρήσεις από το dip-coating δείγμα. Αριστερά το μετρούμενο φάσμα με

απευθείας ακτινοβολία σε 4 διαφορετικές θέσεις του δείγματος και σε μεγέθυνση η περιοχή

τις φωτοφωταύγειας. Δεξιά η υπολογιζόμενη κβαντική απόδοση για κάθε θέση ή διαφο-

ρετικά αριθμό μέτρησης, με την κόκκινη γραμμή να συμβολίζει τον μέσο όρο και τυπική

απόκλιση της κβαντικής απόδοσης από τις τέσσερις μετρήσεις.

΄Οπως φαίνεται και στο Σχήμα 4.4 η ένταση της φωτοφωταύγειας αλλάζει με την θέση

του δείγματος και κατά συνέπεια το ολοκλήρωμα στη περιοχή αυτή. Επίσης φαίνεται και

η ασυνέπεια στο υπολογισμό της κβαντικής απόδοσης καθώς τα 4 σημεία διαφέρουν ση-

μαντικά. Από αυτά τα γραφήματα εμφανίστηκε και η ανάγκη για αναβάθμιση της σφαίρας

ολοκλήρωσης.

Αναβάθμιση

Με την αναβάθμιση της σφαίρας έγιναν οι ίδιες μετρήσεις στα δείγματα. Λόγω μερικής

υποβάθμισης των δειγμάτων, αφού πέρασε κάποιος χρόνος μέχρι την αναβάθμιση και τα

δείγματα χρησιμοποιήθηκαν σε άλλα πειράματα, η σύγκριση της απόλυτης τιμής της κβα-

ντικής απόδοσης και της απορρόφησης δεν μπορεί να γίνει. Το σημαντικό είναι η σύγκριση

της τυπικής απόκλισης για να ελεγχθεί αν ο σκοπός της αναβάθμισης (απεξάρτηση των

φασμάτων από την θέση του δείγματος) επιτεύχθηκε. Παρακάτω απεικονίζεται το δεξιό

μέρος του Σχήματος 4.4 με αντίστοιχο γράφημα από μετρήσεις μετά την αναβάθμιση.
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Σχήμα 4.5: Η υπολογιζόμενη κβαντική απόδοση για κάθε θέση ή διαφορετικά αριθμό

μέτρησης. Αριστερά, όπως και πριν οι υπολογισμένες τιμές από το dip-coating δείγμα

πριν την αναβάθμιση. Δεξια οι υπολογισμένες τιμές από το spin-coating δείγμα μετά την

αναβάθμιση

Δέν γίνεται η σύγκριση με το ίδιο δείγμα (dip-coating), αλλά με το spin-coating δείγμα

διότι το τελευταίο υπέστει την λιγότερη υποβάθμιση. ΄Οπως φαίνεται από το γράφημα

(Σχήμα 4.5) η απόκλιση των μετρήσεων μειώθηκε σημαντικά, με το έυρος των μετρήσεων

κβαντικής απόδοσης πριν την αναβάθμιση να είναι 12-32% και μετά 16-20%. Συγκεκριμένα

η εκατοστιαία τυπική απόκλιση πρίν και μετά είναι, στο dip-coating δείγμα από 40% σε

12%, στο spin-coating δείγμα από 33% σε 8% και στο drop-casted δείγμα από 8% σε 3%.

Υπάρχει σημαντική μείωση της τυπικής απόκλισης μέχρι και 4 φορές.

4.3.2 Κβαντική απόδοση συναρτήση θερμοκρασίας ανόπτησης

Στο δεύτερο μέρος έγινε η μελέτη της κβαντικής απόδοσης των 4 spin-coating δειγμάτων

με διαφορετικές παραμέτρους κατασκευής συναρτήση της θερμοκρασίας ανόπτησης. Στο

Σχήμα 4.6 παρουσιάζονται συνοπτικά όλα τα αποτελέσματα της κβαντικής απόδοσης.

Σχήμα 4.6: Συνοπτικά αποτελέσματα κβαντικής απόδοσης όλων των δειγμάτων συναρτήση

θερμοκρασίας ανόπτησης (Annealing)
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Από το Σχήμα 4.6 σε όλα τα δείγματα εκτός του (toluene unfiltered) παρατηρείται

μια σταδιακή αύξηση της κβαντικής απόδοσης με την αύξηση της θερμοκρασίας ανοπτησης

που φτάνει μέχρι και (∼ 4) φορές την αρχική. Στη περίπτωση του δείγματος (toluene
unfiltered) παρατηρείται μικρή μέιωση της κβαντικής απόδοσης. Συγκρίνοντας τις κβα-

ντικές αποδόσης των δειγμάτων που παρασκευάστηκαν με διάλυμα που φιλτραριστηκε ή

δεν φιλτραρίστηκε, παρατηρείται πώς τα φιλτραρισμένα δείγματα εμφανίζουν μεγαλύτερη

κβαντική απόδοση. Επίσης από την σύγκριση των δύο διαλυτών (τολουόλιο, οκτάνιο), τα

δείγματα με τολουόλιο δείχνουν να έχουν μεγαλύτερη κβαντική απόδοση από τα δείγματα

που προήλθαν από διάλυμα με οκτάνιο. Εύκολα φαίνεται πώς το διαλυόμενο σε τολουόλιο

και φιλτραρισμένο δείγμα έχει την μεγαλύτερη κβαντική απόδοση, που με ανόπτηση στους

90
◦C η κβαντική του απόδοση φτάνει μέχρι και 26%.

Επιπρόσθετα τα σφάλματα των μετρήσεων είναι μικρότερα του 12% σε όλες τις μετρήσεις,

με τις περισσότερες να έχουν σφάλμα < 8%. Τα μικρά σφάλματα έρχονται σε αντίθεση

με την μικρή απορρόφιση των δειγμάτων και κατα συνέπεια μικρής φωτοφωταύγειας, ένας

παράγοντας που καθιστά τα σφάλματα από την ανάλυσης και τον ανιχνευτή να μην είναι

πλέον αμελητέα.

4.4 Ρυθμός αποδιέγερσης

΄Οπως και στη διαδικασία μέτρησης της κβαντικής απόδοσης, έτσι και εδώ τα αποτελέσματα

μπορούν να διαχωριστούν σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται απο τους υπολογιζόμε-

νους χρόνους ζωής των φορέων κάθε ρυθμού αποδιέγερσης συναρτήση της θερμοκρασίας

ανόπτησης και στο δεύτερο μέρος γίνεται μια σύγκριση των αποτελεσμάτων κβαντικής

απόδοσης με σφαίρα ολοκλήρωσης και των ακτινοβολούσων ρυθμών αποδιέγερσης.

4.4.1 Μέσος χρόνος ζωής αποδιέγερσης συναρτήση θερμοκρα-

σίας ανόπτησης

Τα δεδομένα της χρονικά εξαρτημένης φωτοφωταύγειας πάρθηκαν καθώς παρακολουθο-

ύνταν η κορυφή της φωτοφωταύγειας στην στάσιμη κατάσταση στα 785nm έπειτα από

διέγερση στα 633nm. Για την προσαρμογή (fit) των δεδομένων των τεσσάρων δειγμάτων

σε όλες τις θερμοκρασίες ανόπτησης χρησιμοποιήθηκε μία συνάρτηση αθροίσματος τριών

εκθετικών, όπως φαίνεται πιο κάτω:

I(t) =
3∑
i=1

αie
− t
τi (4.1)

με τις ποσότητες αi να συμβολίζουν τον παράγοντα της έντασης του κάθε τρόπου αποδι-

έγερσης και τi τους αντίστοιχους χρόνους ζωής. Ο μέσος χρόνος ζωής της αποδιέγερσης

υπολογίστηκε από την εξίσωση 3.18 και ξαναπαρουσιάζεται πιο κάτω.

τ(av) =

∑
i=1 αiτ

2
i∑

i=1 αiτi

Στο Σχήμα 4.7 παρουσιάζονται μαζεμένα όλα τα δεδομένα μαζί τους μέσους χρόνους

ζωής των αποδιεγέρσεων.
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Σχήμα 4.7: Δεδομένα χρονικής εξάρτησης φωτοφωταύγειας με τους μέσους χρόνους ζωής

των αποδιεγέρσεων για κάθε θερμοκρασία ανόπτησης.

Ο μέσος χρόνος ζωής των αποδιέγερσεων στα δείγματα Toluene filtered και Octane fil-
tered/unfiltered παρουσιάζει μια γενική αύξηση με την αύξηση της θερμοκρασίας ανόπτη-

σης. Επίσης, ταυτόχρονα με την άυξηση του μέσου χρόνου ζωής, το τρίτο και αργότερο

εκθετικό φαίνεται πώς μεγαλώνει το ποσοστό του στη ολική διεργασία. Το δείγμα Toluene
unfiltered φαίνεται πώς ξανά όπως και στη κβαντική απόδοση δεν ακολουθέι τη συμπερι-

φορά των άλλων τριών δειγμάτων, με μικρή αλλαγή και αυξομείωση στο μέσο χρόνο ζωής

κατά την ανόπτηση. Στα φιλτραρισμένα δείγματα φαίνεται καθαρά η σταθερή και μεγάλη

αλλαγή στο ρυθμό αποδιέγερσης, κάτι που στα αφιλτράριστα δείγματα όχι τόσο καθαρά

και σταθερά. Οι χρόνοι ζωής των φιλτραρισμένων δειγμάτων σε θερμοκρασία ανόπτησης

90
◦C είναι σαφώς μεγαλύτεροι των αφιλτράριστων. Τελικώς το δείγμα με την μεγαλύτερη

αλλαγή στο μέσο χρόνο ζωής είναι το Toluene filtered. Επίσης, εκτός της γενικής αύξησης

του μέσου χρόνου ζωής παρατηρείται και η αύξηση των χρόνων ζωής όλων των διεργασιών.

4.4.2 Ακτινοβολούσα διεργασία και Κβαντική απόδοση

΄Οπως έχει αναφερθεί το τρίτο εκθετικό φαίνεται να μεγαλώνει το ποσοστό του στη ολική

διεργασία. Αυτή η παρατήρηση μπορεί να εξακρίβωθεί από την εξίσωση:

Pi =
αiτi∑3
j=1 αjτj

(4.2)

΄Οπου ουσιαστικά η ποσότητα αiτi είναι το εμβαδόν του εκθετικού όταν ολοκληρωθεί από

το t = 0 στο t =∞. Το εμβαδόν του εκθετικού δίνει κάτι ανάλογο του αριθμού φωτόνιων

που ανιχνεύτηκαν και οφείλωνται σε αυτή την διεργασία (δεν μετράται αριθμός φορέων
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αλλά ένταση). ΄Ετσι το ποσοστό του εκθετικού είναι το εμβαδό του προς το ολικό εμβαδό.

Παρακάτω απεικονίζεται το ποσοστό εμβαδού κάθε εκθετικού προς το ολικό εμβαδό.

Σχήμα 4.8: Ποσοστό κάθε εκθετικού συναρτήση θερμοκρασίας ανόπτησης.

Από το γράφημα (Σχήμα 4.8) το σημαντικό στοιχείο βρίσκεται στη μεταβολή του πο-

σοστού που καταλαμβάνει η διεργασία του τρίτου εκθετικού, το οποίο φαίνεται καθαρά

ότι στα φιλτραρισμένα δείγματα αυξάνεται .Επίσης το Octane ufiltered δείγμα έχει και

αυτό μια αρχική αύξηση. Ενώ αντιθέτως το Toluene ufiltered δείγμα παρουσιάζει μείωση

στο τρίτο εκθετικό. Το σημαντικό αυτών των παρατηρήσεων έιναι ότι η άυξηση (μείωση)

του ποσοστόυ που καταλαμβάνει το τρίτο εκθετικό αντιστοιχεί σε άυξηση (μείωση) της

κβαντικής απόδοσης που μετρήθηκε με την σφαίρα ολοκλήρωσης. ΄Ετσι, λαμβάνοντας και

υπόψη όλα τα προηγούμενα φαίνεται πώς το τρίτο εκθετικό αντιστοιχεί στη ακτινοβολο-

ύσα διεργασία. Γενικά μια προσαρμογή συνάρτησης τριών εκθετικών με υψηλή ακρίβεια

(0.99< R2 <1) μπορεί να γίνει με αρκετούς τρόπους. Αυτό το γεγονός καθιστά τις με-

τρήσεις των παραγόντων αi και χρόνων ζωής ti αρκετά ευάλωτες σε αλλαγές από την

συνάρτηση προσαρμογής, όμως μια ζυγισμένη τιμή που συνυπολογίζει και τα δύο παρα-

μένει σταθερή για όλες τις συναρτήσεις προσαρμογής [27]. Για αυτό το λόγο οι μέσοι

χρόνοι ζωής και τα συμπεράσματα από το γράφημα 4.8 που ζυγίζουν τις μετρήσεις είναι

και τα πιο σημαντικά.

Προς το παρόν έχει ξεχωρίσει η ακτινοβολούσα διεργασία και ο αντίστοιχος ρυθμός

αποδιέγερσης της. Στη συνέχεια θα γίνει μια προσπάθεια υπολογισμού της κβαντικής

απόδοσης από της μετρήσεις της χρονικής εξάρτησης της φωτοφωταύγειας και θα συγκριθεί

με τα αποτελέσματα της σφαίρας ολοκλήρωσης.

Από το υποκεφάλαιο 3.4 έχει αναφερθεί πώς δεν μετράται ο αριθμός των φορέων στη διε-

γερμένη κατάσταση αλλά η ένταση της φωτοφωταύγειας και βρέθηκε μια τυπική σχέση που

συνδέει τους παράγοντες ai με την κβαντική απόδοση, εξ. 3.22. Παρακάτω παρουσιάζε-
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ται τα γραφήματα της υπολογιζόμενης κβαντικής απόδοσης συναρτήση της θερμοκρασίας

ανόπτησης με τους δύο τρόπους (σφαίρα ολοκλήρωσης και ρυθμούς αποδιέγερσης).

Σχήμα 4.9: Συνοπτική απεικόνιση τις κβαντικής απόδοσης συναρτήση της θερμοκρασίας

ανόπτησης που υπολογίστηκε από τις δύο διαδικασίες.

Πρίν γίνει κάποια περιγραφή των αποτελεσμάτων να αναφερθεί πώς η κβαντική απόδοση

δεν αναμένεται να είναι η ίδια αλλά να κυμαίνεται σε παρόμοιες τιμές. Ο λόγος είναι η

διαφορετική πηγή διέγερσης, καθώς στη διαδικασία με την σφαίρα ολοκλήρωσης χρησι-

μοποιήθηκε συνεχές laser στα 520nm ενώ στη μετρήσεις χρονικής εξάρτησης φωτοφω-

ταύγειας παλμικό laser στα 633nm. Από το πιό πάνω γράφημα φαίνεται η συστηματική

συμφωνία των δύο τρόπων υπολογισμού της κβαντικής απόδοσης συναρτήσης της θερμο-

κρασίας ανόπτησης. ΄Οπου υπάρχει κάποια αυξομείωση στη κβαντική απόδοση συναρτήση

της θερμοκρασίας ανόπτησης με τον ένα τρόπο, υπάρχει και η αντίστοιχη τις με το άλλο

τρόπο. Σημαντικό στοιχείο των αποτελεσμάτων αποτελεί το δείγμα Toluene unfiltered το

οποίο σε όλες τις μετρήσεις συμπεριφέρεται διαφορετικά από τα υπόλοιπα δείγματα, αλλά η

κβαντική απόδοση μεταξύ των δύο τρόπων συμφωνεί.
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Συμπεράσματα

5.1 Επιτυχία αναβάθμισης σφαίρας ολοκλήρωσης

Η αναβάθμηση της σφαίρας ολοκλήρωσης μετά από την συστηματική μείωση της τυπικής

απόκλισης σε όλες τις μετρήσεις ήταν επιτυχής. Συγκεκριμένα οι μετρήσεις κβαντικής

απόδοσης πρίν και μετά την αναβάθμηση παρουσίασαν μείωση τις τυπικής απόκλισης από 2.5

μέχρι και 4 φορές. Η εξαρτηση των μετρούμενων φασμάτων δεν επηρεάζονται πλεόν από την

θέση του δείγματος μέσα στη σφαίρα. Κύρια παράμετρος της επιτυχίας ήταν η εγκατάσταση

του baffle, αφού σταμάτησε την απευθείας έκθεση του ανιχνευτή από ακτίνες που δεν

ανακλάστηκαν πρώτα τουλάχιστον 2 φορές στην επιφάνεια της σφαίρας. Επίσης η διάταξη

πλέον μπορεί να μειώσει περεταίρω το σφάλμα της κβαντικής απόδοσης επαναλαμβάνοντας

την διαδικασία των μετρήσεων αρκετές φορές.

5.2 Κβαντική απόδοση και ρυθμοί αποδιέγερσης συ-

ναρτήση θερμοκρασίας ανοπτησης

Παρατηρήθηκε η σταδιακή αύξηση της κβαντικής απόδοσης στα 3 από τα 4 δείγματα συ-

ναρτήση της θερμοκρασίας ανόπτησης, με την κβαντική απόδοση να αυξάνεται μέχρι και 4

φορές. Το δείγμα toluene unfiltered ήταν το μόνο που είχε μείωση στη κβαντική απόδοση

κατά 30%. Τα φιλτραρισμένα δείγματα έχουν σαφώς καλύτερη κβαντική απόδοση από τα

αφιλτράριστα και το φιλτραρισμένο δείγμα με τολουόλιο έχει μεγαλύτερη κβαντική απόδοση

από το αντίστοιχο του φιλτραρισμένο δείγμα με οκτάνιο. Η τιμή της κβαντικής απόδοσης

του toluene filtered δείγματος φθάνει μετα από ανόπτηση στους 90
◦C τιμές της τάξης του

26%. Δεν μπορεί να γίνει η σύγκριση αυτής της τιμής με κάποια άλλη, διότη δεν υπάρ-

χουν παρόμοιες τιμές στη βιβλιογραφία, για κβαντική απόδοση νανοκρυστάλλων FAPbI3
σε λεπτά υμένια. Με την διαδικασία της ανόπτησης εξάτμίζεται ο διαλύτης και διαφόρες

πρόδρομες ουσίες που βρίσκονται ενδιάμεσα των νανοκρυστάλλων με αποτέλεσμα την με-

ίωση των αποστάσεων μεταξύ νανοκρυστάλλων. Αυτό το φαινόμενο συνεισφέρει στην

αυξηση της κβαντικής απόδοσης αφού πλέον οι νανοκρύσταλλοι μπαίνουν σε μια καλύτερη

διάταξη, έχοντας λιγότερα κενά μεταξύ τους, μειώνοντας τις ατέλειες και τις καταστάσης

παγιδών οι οποίες και που αποτελούν μη ακτινοβολούσες διεργασίες.

Από τα γραφήματα των ρυθμών αποδιέγερσης παρατηρηθήκε πώς οι μέσοι χρόνοι ζω-

ής των δειγμάτων, εκτός του toluene unfiltered αυξάνονται συναρτήση της θερμοκρασίας

ανόπτησης. Επίσης, σε αυτά τα δείγματα παρατηρείται γενική αύξηση των χρόνων ζωής

από όλες τις διεργασίες, δηλαδή και των τριών εκθετικών. Ο μέσος χρόνος ζωής ίσως

μεγαλώνει κατά την ανόπτηση λόγω της εξάτμησης πρόδρομων ουσιών και του διαλύτη, οι

οποίοι συνίσφεραν στις γενικά γρηγορότερες μη ακτινοβολούσες διεργασίες. Το toluene

43
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unfiltered δείγμα δεν παρουσιάζει κάποια σημαντική μεταβολή στους χρόνους ζωής του.

Στα φιλτραριμένα δείγματα η εξάρτηση φαίνεται πιό έντονα, επίσης ο μέσος χρόνος ζωής

είναι γενικά μεγαλύτερος. ΄Οπως και πρίν ο μεγαλύτερος μέσος χρόνος ζωής των φιλ-

τραρισμένων δειγμάτων ίσως να οφείλεται στη μείωση των καταστάσεων παγηδών λόγω

του φιλτραρίσματος και οι οποίες καταστάσεις παγηδών συνισφέρουν στις γρήγορες μή

ακτινοβολούσες διεργασίες.

5.3 Σύγκριση κβαντικής απόδοσης με της δύο δια-

τάξεις

Από τα γραφήματα των ποσοστών κάθε εκθετικού, παρατηρήθηκε πώς το τρίτο εκθετικό

αντιπροσωπεύει την ακτινοβολούσα διεργασία. Κατα την διαδικασία ανόπτησης οι γρήγορες

μη ακτινοβολούσες διεργασίες μειωθηκαν και έτσι αυξήθηκε η κβαντική απόδοση. Αν

και ο τρόπος υπολογισμού της κβαντικής απόδοσης με της μετρήσεις από τα πειράματα

χρονικής εξάρτησης φωτοφωταύγειας δεν είναι απολύτος σωστός, αλλά προσεγγιστικός

οι τιμές είναι συγκρίσιμες με τις τιμές από την διάταξη σφαίρας ολοκλήρωσης και επίσης

έχουν την ίδια εξάρτηση από την θερμοκρασία ανόπτησης ακόμα και στην περίπτωση του

δείγματος toluene unfiltered το οποίο παρουσιάζει γενικά αντίθετη συμπεριφορά συναρτήση

της ανόπτησης σε σχέση με τα υπόλοιπα δείγματα.



Βιβλιογραφία

[1] Quinten A. Akkerman, Valerio D’Innocenzo, Sara Accornero, Alice Scarpellini,
Annamaria Petrozza, Mirko Prato, and Liberato Manna, “Tuning the optical pro-
perties of cesium lead halide perovskite nanocrystals by anion exchange reactions,”
Journal of the American Chemical Society, vol. 137, no. 32, pp. 10276–10281, 2015.
PMID: 26214734.

[2] Nikolay S. Makarov, Shaojun Guo, Oleksandr Isaienko, Wenyong Liu, István Ro-
bel, and Victor I. Klimov, “Spectral and dynamical properties of single excitons,
biexcitons, and trions in cesium–lead-halide perovskite quantum dots,” Nano Let-
ters, vol. 16, no. 4, pp. 2349–2362, 2016. PMID: 26882294.

[3] A. Zakutayev, C. M. Caskey, A. N. Fioretti, D. S. Ginley, J. Vidal, V. Stevanovic,
E. Tea, and S. Lany, “Defect tolerant semiconductors for solar energy conversion,”
The Journal of Physical Chemistry Letters, vol. 5, no. 7, pp. 1117–1125, 2014.
PMID: 26274458.

[4] Loredana Protesescu, Sergii Yakunin, Maryna I. Bodnarchuk, Franziska Krieg,
Riccarda Caputo, Christopher H. Hendon, Ruo Xi Yang, Aron Walsh, and Maksym
V. Kovalenko, “Nanocrystals of cesium lead halide perovskites (cspbx3, x = cl, br,
and i): Novel optoelectronic materials showing bright emission with wide color
gamut,” Nano Letters, vol. 15, no. 6, pp. 3692–3696, 2015. PMID: 25633588.

[5] Y. Wang, X. Li, J. Song, L. Xiao, H. Zeng, and H. Sun, “All-inorganic colloidal
perovskite quantum dots: A new class of lasing materials with favorable characte-
ristics,” Advanced Materials, vol. 27, no. 44, pp. 7101–7108, 2015.

[6] Sergii Yakunin, Loredana Protesescu, Franziska Krieg, Maryna I. Bodnarchuk,
Georgian Nedelcu, Markus Humer, Gabriele De Luca, Manfred Fiebig, Wolfgang
Heiss and Maksym V. Kovalenko, “Low-threshold amplified spontaneous emission
and lasing from colloidal nanocrystals of caesium lead halide perovskites,” Nat.
Commun, vol. 6, p. 8056, 2015.

[7] J. Song, J. Li, X. Li, L. Xu, Y. Dong, and H. Zeng, “Quantum dot light-emitting
diodes based on inorganic perovskite cesium lead halides (cspbx3),” Advanced Ma-
terials, vol. 27, no. 44, pp. 7162–7167, 2015.

[8] G. Li, F. W. R. Rivarola, N. J. L. K. Davis, S. Bai, T. C. Jellicoe, F. de la Peña,
S. Hou, C. Ducati, F. Gao, R. H. Friend, N. C. Greenham, and Z.-K. Tan, “Hi-
ghly efficient perovskite nanocrystal light-emitting diodes enabled by a universal
crosslinking method,” Advanced Materials, vol. 28, no. 18, pp. 3528–3534, 2016.

[9] Y.-S. Park, S. Guo, N. S. Makarov, and V. I. Klimov, “Room temperature single-
photon emission from individual perovskite quantum dots,” ACS Nano, vol. 9,
no. 10, pp. 10386–10393, 2015. PMID: 26312994.

45



Βιβλιογραφία 46

[10] L. Protesescu, S. Yakunin, S. Kumar, J. Bär, F. Bertolotti, N. Masciocchi, A. Gua-
gliardi, M. Grotevent, I. Shorubalko, M. I. Bodnarchuk, C.-J. Shih, and M. V.
Kovalenko, “Dismantling the “Red Wall” of Colloidal Perovskites: Highly Lumi-
nescent Formamidinium and Formamidinium–Cesium Lead Iodide Nanocrystals,”
ACS Nano, vol. 11, no. 3, pp. 3119–3134, 2017. PMID: 28231432.

[11] Maksym V. Kovalenko, Liberato Manna, Andreu Cabot, Zeger Hens, Dmitri V.
Talapin, Cherie R. Kagan, Victor I. Klimov, Andrey L. Rogach, Peter Reiss, De-
lia J. Milliron, Philippe Guyot-Sionnnest, Gerasimos Konstantatos, Wolfgang J.
Parak, Taeghwan Hyeon, Brian A. Korgel, Christopher B. Murray, and Wolfgang
Heiss, “Prospects of Nanoscience with Nanocrystals,” ACS Nano, vol 9, no 2, pp.
1012-1057, 2015.

[12] Michel Nasilowski, Benoit Mahler, Emmanuel Lhuillier, Sandrine Ithurria, and
Benoit Dubertret, “Two-dimensional colloidal nanocrystals,” Chemical Reviews,
vol. 116, no. 18, pp. 10934–10982, 2016. PMID: 27434678.

[13] D. V. Talapin, J.-S. Lee, M. V. Kovalenko, and E. V. Shevchenko, “Prospects
of colloidal nanocrystals for electronic and optoelectronic applications,” Chemical
Reviews, vol. 110, no. 1, pp. 389–458, 2010. PMID: 19958036.

[14] Yadong Yin and A. Paul Alivisatos, “Colloidal nanocrystal synthesis and the or-
ganic–inorganic interface,” nature, 2005.

[15] Peter YU, Manuel Cardona, Fundamentals of Semiconductors. Graduate Texts in
Physics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.

[16] D. Griffiths , Introduction of Quantum Mechanics. Prentice Hall, Inc., 1995.

[17] C. Kittel, Introduction to Solid State Physics. Wiley, 2004.

[18] Wikipedia, “Perovskite — wikipedia, the free encyclopedia,” 2017.

[19] S. Brittman, G. W. P. Adhyaksa, and E. C. Garnett, “The expanding world of
hybrid perovskites: materials properties and emerging applications,” MRS Com-
munications, vol. 5, no. 1, p. 7–26, 2015.

[20] B. Saparov and D. B. Mitzi, “Organic–inorganic perovskites: Structural versatility
for functional materials design,” Chemical Reviews, vol. 116, no. 7, pp. 4558–4596,
2016. PMID: 27040120.

[21] Giles E. Eperon, Samuel D. Stranks, Menelaou, Michael B. Christopher and John-
ston, Laura M. Herz and Henry J. Snaith, “Formamidinium lead trihalide: a
broadly tunable perovskite for efficient planar heterojunction solar cells,” Energy
Environ. Sci., vol. 7, pp. 982–988, 2014.

[22] D’Innocenzo V., Grancini G., Alcocer M.J.P., Kandada A.R.S., Stranks S.D., Lee
M.M., Lanzani G., Snaith H.J., and Petrozza A., “Excitons versus free charges in
organo-lead tri-halide perovskites,” Nat. Commun., 2014.

[23] M. Fox, Optical Properties of Solids. Oxford Master Series in Physics, OUP Oxford,
2010.

[24] J. A. Christians, J. S. Manser, and P. V. Kamat, “Multifaceted excited state
of ch3nh3pbi3. charge separation, recombination, and trapping,” The Journal of
Physical Chemistry Letters, vol. 6, no. 11, pp. 2086–2095, 2015. PMID: 26266507.



Βιβλιογραφία 47

[25] John C. de Mello, H. Felix Wittmann and Richard H. Friend,, “An improved
experimental determination of external photoluminescence quantum efficiency,”
Advanced Materials, vol. 9, no. 3, pp. 230–232, 1997.

[26] Labsphere, Integrating Sphere Theory and Applications. 2013.

[27] Joseph R. Lakowicz, Principles of Fluorescence Spectroscopy. Springer US, 2006.


	Περίληψη
	Ευχαριστίες
	Εισαγωγή
	Θεωρητικό Υπόβαθρο
	Κολλοειδείς νανοκρύσταλλοι
	Εισαγωγή στους Υβριδικούς Περοβσκίτες
	Σύνθεση και δομή υβριδικών περοβσκιτών

	Διέγερση και επανασύνδεση φορέων
	Απορρόφηση
	Εξιτόνια
	Ακτινοβολούσες διεργασίες
	Ατέλειες κρυσταλλικού πλέγματος
	Μη Ακτινοβολούσες διεργασίες


	Πειραματικές τεχνικές
	Μέθοδοι εναπόθεσης λεπτών υμενίων
	Πειραματική διάταξη φασματοσκόπιου
	Μέτρηση εσωτερικής κβαντικής απόδοσης φωτοφωταύγειας με χρήση σφαίρας ολοκλήρωσης
	Θεωρία σφαίρας ολοκλήρωσης
	Πειραματικός Προσδιορισμός της Εσωτερικής Κβαντικής Απόδοσης Φωτοφωταύγειας
	Πειραματική διαδιασία
	Αναβάθμιση της Σφαίρας Ολοκλήρωσης

	Χρονικά εξαρτημένη φωτοφωταύγεια

	Πειραματικά Αποτελέσματα
	Δείγματα νανοκρυστάλλων FAPbI3
	Διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων
	Κβαντική απόδοση
	Ακρίβεια και αναβάθμισης διάταξης
	Κβαντική απόδοση συναρτήση θερμοκρασίας ανόπτησης

	Ρυθμός αποδιέγερσης
	Μέσος χρόνος ζωής αποδιέγερσης συναρτήση θερμοκρασίας ανόπτησης
	Ακτινοβολούσα διεργασία και Κβαντική απόδοση


	Συμπεράσματα
	Επιτυχία αναβάθμισης σφαίρας ολοκλήρωσης
	Κβαντική απόδοση και ρυθμοί αποδιέγερσης συναρτήση θερμοκρασίας ανοπτησης
	Σύγκριση κβαντικής απόδοσης με της δύο διατάξεις

	Βιβλιογραφία

