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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την οπτική φασματοσκοπία κβαντικών τελειών
θειούχου μόλυβδου (PbS) εμπλουτισμένων με προσμίξεις βισμουθίου (Bi). Το βισμούθιο
αντικαθιστά το κατιόν μόλυβδου στην κυβική δομή του θειούχου μόλυβδου μετατρέποντας τις
κβαντικές τελείες σε ημιαγωγό τύπου n (Bi:PbS). Οι βασικές οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες
λεπτών υμενίων του υλικού μελετήθηκαν πρόσφατα στην βιβλιογραφία. Στην παρούσα εργασία,
η μελέτη αυτή επεκτείνεται έτσι ώστε να περιλάβει: (α) την συμπεριφορά της φωτοφωταύγειας
σε υψηλές θερμοκρασίες και (β) την επίδραση υπέρυθρης ακτινοβολίας στις φωτοδιεγέρσεις του
υλικού.
Στο (α) μέρος, η μελέτη μας δείχνει ότι τα υμένια κβαντικών τελειών ακολουθούν την συνήθη
θερμοκρασιακή συμπεριφορά στο εύρος 80 – 350 Κ. Περαιτέρω θέρμανση οδηγεί σε μερική και
μη αντιστρεπτή απόσβεση της φωτοφωταύγειας του υλικού για θερμοκρασίες μέχρι 400Κ και
δραματική μη αντιστρεπτή απόσβεση για θερμοκρασίες μέχρι 480Κ. Η αντιστρεπτή διαδικασία
απόσβεσης αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην θερμική ενεργοποίηση παγίδευσης των διεγέρσεων
σε προ-υπάρχουσες καταστάσεις παγίδων που οφείλονται κυρίως σε μη-παθητικοποιημένες
επιφανειακές καταστάσεις. Η μόνιμη απόσβεση σε υψηλές θερμοκρασίες οφείλεται σε μόνιμη
θερμική υποβάθμιση του υλικού και την δημιουργία νέων καταστάσεων παγίδων.
Στο δεύτερο τμήμα της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός πειράματος
φωτοφωταύγειας που γίνεται με ταυτόχρονη χρήση δύο πηγών διέγερσης, μιας πηγής λέιζερ και
μιας πηγής LED υπέρυθρου με ενέργεια πάνω και κάτω από το ενεργειακό χάσμα των
κβαντικών τελειών, αντίστοιχα. Το πείραμα δείχνει ότι η ακτινοβόληση με την υπέρυθρη πηγή
επιφέρει πολύ μικρές και μη-συστηματικές αλλαγές στην φασματική κατανομή της
φωτοφωταύγειας από το δείγμα αναφοράς χωρίς εμπλουτισμό. Αντίθετα σε κβαντικές τελείες
νοθευμένες με Βισμούθιο παρατηρείται διαμόρφωση του φάσματος φωτοφωταύγειας με
περίσσεια φωταύγειας σε υψηλές ενέργειες και ταυτόχρονο έλλειμα σε χαμηλές. Η διαμόρφωση
αυτή αποδίδεται σε διεργασίες αποπαγίδευσης εντοπισμένων εξιτονίων σε καταστάσεις
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Βισμουθίου. Τέτοιες διεργασίες θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογές σε ανιχνευτές βασισμένους
σε οπτικά εξαναγκασμένη φωταύγεια.
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Εισαγωγή
Νανοϋλικά ονομάζονται υλικά με τυπικές διαστάσεις στο εύρος των ~2-100 nm που περιέχουν
σχετικά λίγα άτομα της τάξης των μερικών εκατοντάδων έως μερικών χιλιάδων. Όταν το
μέγεθος των υλικών αυτών πλησιάσει το μέγεθος των κυματοσυναρτήσεων των φορέων φορτίου
(ηλεκτρονίων και οπών), παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες κβαντικές ιδιότητες που δεν
εμφανίζονται σε μακροσκοπικούς κρυστάλλους μεγαλύτερων διαστάσεων. Νανοκρυσταλλικά
ημιαγώγιμα ή μεταλλικά υλικά που έχουν και τις τρεις χωρικές τους διαστάσεις κοντά σε αυτές
τις οριακές τιμές (περίπου 1-10nm) ονομάζονται κβαντικές τελείες (Quantum Dots ή QDs).

Σχήμα 1.1: Διαλύματα κολλοειδών κβαντικών τελειών. Το διαφορετικό μέσο μέγεθος των κβαντικών τελειών σε
κάθε φιαλίδιο επιτρέπει την εκπομπή ακτινοβολίας διαφορετικών μηκών κυμάτων.

Οι κβαντικές τελείες είναι μια εξέχουσα κατηγορία υλικών λόγω ιδιαίτερων ιδιοτήτων που
κατέχουν, όπως της εξάρτησης του μήκος κύματος απορρόφησης και εκπομπής από το μέγεθος
τους λόγω του φαινομένου του κβαντικού περιορισμού και της δυνατότητας αιώρησης τους σε
διαλύματα που επιτρέπει την εκτύπωση τους ή την επίστρωσή τους σε υποστρώματα. Λόγω της
τελευταίας ιδιότητας τους, ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κολλοειδείς
κβαντικές τελείες (CQDs), δηλαδή οι κβαντικές τελείες που παρασκευάζονται με μεθόδους
κολλοειδούς χημείας. Πρόσφατες εξελίξεις σε τεχνικές κολλοειδούς χημείας επιτρέπουν την
παραγωγή τους σε μεγάλες κλίμακες, σε συνθήκες περιβάλλοντος (benchtop conditions) με
χρήση απλών τεχνικών βασισμένες σε διαλύματα [1]. Η σχετική ευκολία και το σχετικά μικρό
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κόστος κατασκευής τους σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες κβαντικές τους ιδιότητες κάνουν τις
κολλοειδείς κβαντικές τελείες ιδιαίτερα υποσχόμενα υλικά με proof-of-concept εφαρμογές σε
συσκευές

όπως

φωτοδιόδους [2],

φωτοανιχνευτές [3],

ηλιακά

κύτταρα [4]

και

φωτοκαταλύτες [5]. Το μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε οδήγησε στην
βελτιστοποίηση των δομικών, χημικών και οπτοηλεκτρονικών τους ιδιοτήτων που υπόσχεται
χρησιμοποίησή τους σε ακόμη ποιο αποδοτικές και καινοτόμες συσκευές, αντικαθιστώντας
πιθανά σε μερικές από αυτές συμβατικά υλικά που χρησιμοποιούνται σήμερα όπως το πυρίτιο
και το γερμάνιo [6].
Μια πρόσφατη εφαρμογή είναι οι οθόνες κβαντικών τελειών (Quantum Dot Displays), στις
οποίες μπλε φως από φωτοδιόδους (Light Emitting Diodes, LEDs) απορροφάται από κβαντικές
τελείες που εκπέμπουν στο κόκκινο και πράσινο για να δώσουν συνολικά λευκό φως (μαζί με
ποσοστό του μπλε φωτός που δεν απορροφήθηκε). Το πλεονέκτημα αυτών των συσκευών είναι
πως δεν υπάρχει η ανάγκη για εγκατάσταση ρυθμιστικών φίλτρων όπως στις συμβατικές οθόνες
υγρών κρυστάλλων (Liquid Crystal Displays, LCDs), κάτι το οποίο αυξάνει το ποσοστό
ωφέλιμου φωτός που εκπέμπεται και παρέχει πιο γνήσια λευκό χρώμα [7].
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ακόμη ανεξερεύνητες ή μη-αναπτυγμένες περιοχές στη μελέτη ακόμη
και των πιο ευρέως διαδεδομένων τύπων κβαντικών τελειών, όπως των κβαντικών τελειών
θειούχου μόλυβδου (PbS). Συγκεκριμένα, η διάδοση τεχνολογίας ηλεκτρονικών βασισμένες σε
κολλοειδείς κβαντικές τελείες εξαρτάται από την δυνατότητα εμπλουτισμού του με προσμίξεις
δοτών (τύπου n) και δεκτών (τύπου p) όπως ακριβώς με τα συμβατικά ηλεκτρονικά πυριτίου. Ο
εμπλουτισμός κβαντικών τελειών με εξωγενείς προσμίξεις υπήρξε μια δύσκολη πρόκληση και
μόλις πρόσφατα εμφανίστηκαν κάποια επιτυχημένα αποτελέσματα [7]. Εξίσου ελλιπής είναι η
γνώση των οπτοηλεκτρονικών ιδιοτήτων των εμπλουτισμένων τελειών, ειδικά στην στερεά
κατάσταση.
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια να μελετηθεί περαιτέρω η άγνωστη φωτοφυσική
εμπλουτισμένων κβαντικών τελειών στερεών μέσω μιας φασματοσκοπικής μελέτη υμενίων PbS
CQDs εμπλουτισμένα με Βισμούθιο (Bi:PbS CQDs). Τα υμένια εναποτίθενται από διαλύματα σε
υποστρώματα με τη μέθοδο της επίστρωσης από περιστροφή (spin-coating). Μελετάται η
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θερμοκρασιακή εξάρτηση της φωτοφωταύγειας (Photoluminescence, PL) των υλικών αυτών σε
θερμοκρασίες 80Κ-480Κ για δείγματα με ποσοστό εμπλουτισμού βισμουθίου 0%, 2% και 4%. Η
διαδικασία μέτρησης της φωτοφωταύγειας περιλαμβάνει παλινδρόμηση των θερμοκρασιών για
να μελετηθεί η φθορά που υπόκεινται τα δείγματα από την αύξηση της θερμοκρασίας. Επίσης
μελετάται η διαμόρφωση του φάσματος εκπομπής δειγμάτων με ποσοστό εμπλουτισμού
βισμουθίου 0%, 3% και 4% λόγω διέγερση από ακτινοβολία ενέργειας χαμηλότερης από το
ενεργειακό τους χάσμα στη θερμοκρασιακή περιοχή των 10Κ-300Κ.
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Θεωρητικό υπόβαθρο
2.1 Εισαγωγή στις κβαντικές τελείες
Η στερεά κατάσταση είναι μια από τις 4 θεμελιώδεις καταστάσεις στις οποίες μπορεί να
βρίσκεται η ύλη (οι άλλες τρεις είναι η υγρή, αέρια και πλάσμα). Υλικά στη στερεά κατάσταση
κατηγοριοποιούνται σε μονοκρυσταλλικά, πολυκρυσταλλικά και άμορφα. Τα μονοκρυσταλλικά
υλικά χαρακτηρίζονται από περιοδικότητα των συστατικών τους σε όλο τον όγκο του υλικού,
ενώ στα πολυκρυσταλλικά η περιοδικότητα είναι τμηματική. Τα άμορφα υλικά δεν
παρουσιάζουν κανενός είδους περιοδικότητα. Νανοκρυσταλλικά υλικά είναι τα υλικά που έχουν
τουλάχιστον μια χωρική τους διάσταση κάτω από 100nm, και απαρτίζονται από τα άτομα σε
μονοκρυσταλλική ή πολυκρυσταλλική διάταξη. Το μικρό μέγεθος των νανοκρυσταλλικών
υλικών σε συνδυασμό με την κρυσταλλική τους δομή τους προσδίδει μερικές ενδιαφέρουσες
ιδιότητες που δεν συναντώνται σε μακροσκοπικούς ημιαγωγούς ή ξεχωριστά άτομα.
Η αρχή απροσδιοριστίας του Heisenberg ορίζει πως το γινόμενο των αβεβαιοτήτων ορμής και
θέσης ενός σωματιδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το μισό της σταθεράς του Planck,
δηλαδή
𝛥𝛥𝑥𝑥 𝛥𝛥𝑝𝑝 ≥

ħ
2

(2.1)

Συνεπώς μεγάλη ακρίβεια στην ορμή ισοδυναμεί με μικρή ακρίβεια στη θέση και το αντίθετο.

Σωματίδια εντός ενός νανοκρύσταλλου υπακούν στην ίδια αρχή. Η λύση της ανίσωσης ως προς
𝛥𝛥𝑥𝑥 και η αντικατάσταση του 𝛥𝛥𝑝𝑝 με √2𝑚𝑚𝑚𝑚 όπου 𝑚𝑚 η ενεργός μάζα του σωματιδίου μας
περιορίζει την απροσδιοριστία της θέσης σε 𝛥𝛥𝑥𝑥 ≥
1

ħ

√8𝑚𝑚𝑚𝑚

. Αν θεωρήσουμε πως η ενέργεια του

σωματιδίου είναι ίση με τη θερμική ενέργεια 2 𝑘𝑘𝑘𝑘 όπου k η σταθερά του Boltzmann και Τ η
θερμοκρασία σε Kelvin, καταλήγουμε στη σχέση
𝛥𝛥𝑥𝑥 ~

ħ

2√𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
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στα όρια της αρχής της απροσδιοριστίας. Αυτό το αποτέλεσμα μας δίδει ουσιαστικά το μήκος
κύματος de Broglie για τους φορείς φορτίου (ηλεκτρόνια/οπές) ενός νανοκρύσταλλου σε
θερμοκρασία T. Όταν τα σωματίδια που αποτελούν ένα νανοκρύσταλλου έχουν φυσικές
διαστάσεις μεγαλύτερες αυτού του μήκους τότε αυτός συμπεριφέρεται περίπου όπως ένας
μακροσκοπικός κρύσταλλος [8]. Όταν όμως είναι συγκρίσιμα με το μήκος de Broglie, τότε
παρουσιάζεται περιορισμός της κυματοσυνάρτησης του φορέα στο εσωτερικό του σωματιδίου,
προσδίδοντας ισχυρή εξάρτηση της πυκνότητας επιτρεπόμενων ενεργειακών καταστάσεων του
φορέα από το μέγεθος του σωματιδίου. Τα σωματίδια αυτά που περιορίζουν ισχυρά τους φορείς
φορτίου και στις τρεις χωρικές διαστάσεις ονομάζονται κβαντικές τελείες (Quantum Dots).

Σχήμα 2.1: Κατανομή ενεργειακών καταστάσεων ημιαγωγών συναρτήσει της μορφής του ημιαγωγού. Σε
μακροσκοπικούς ημιαγωγούς οι καταστάσεις είναι πολύ κοντά μεταξύ τους και προσεγγίζουν το συνεχές. Σε
κβαντικές τελείες οι καταστάσεις ξεχωρίζουν και το ενεργειακό χάσμα μεγαλώνει όσο το μέγεθος της τελείας
μικραίνει.

Ένας δεύτερος τρόπος καθορισμού του εκτοπίσματος των φορέων είναι η χρήση της ακτίνας
Bohr του εξιτονίου (ζευγάρι ηλεκτρονίου-οπής) [9], η οποία ορίζεται ως η μέση απόσταση
μεταξύ του ηλεκτρονίου και της οπής και είναι πιο αντιπροσωπευτικός για τα υλικά που
μελετώνται στην παρούσα εργασία.
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2.2 Σύνθεση και παρασκευή κβαντικών τελειών
Οι κβαντικές τελείες που μελετώνται σε αυτή την εργασία έχουν κατασκευαστεί με μεθόδους
κολλοειδούς χημείας. Κολλοειδής χημεία είναι ο κλάδος της χημείας που ασχολείται με
κολλοειδή, δηλαδή ομογενή μείγματα σωματιδίων με διαστάσεις 1-1000nm διαλυμένα σε ένα
συνεχές μέσο. Πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο αυτό επέτρεψαν την παραγωγή κβαντικών
τελειών με μεγάλη γεωμετρική ομοιομορφία και χαμηλό κόστος [10], κάτι που οδήγησε στην
αναζήτηση εφαρμογών που να εκμεταλλεύονται τις ξεχωριστές τους ιδιότητες. Συσκευές όπως
φωτοδίοδοι, ηλιακά κύτταρα και ανιχνευτές με κέντρα λειτουργίας τους κολλοειδείς κβαντικές
τελείες έχουν ήδη κατασκευαστεί.
Τα βασικά συστατικά για τη διαδικασία κολλοειδούς σύνθεσης είναι ένας οργανικός διαλύτης,
μοριακές πρόδρομες ουσίες, και επιφανειοδραστικές ουσίες [11,12]. Ο οργανικός διαλύτης είναι
το διάλυμα στο οποίο θα λάβει χώρα η σύνθεση των κβαντικών τελειών ενώ οι πρόδρομες
ουσίες είναι οι ουσίες που θα καταλήξουν στο εσωτερικό των κβαντικών τελειών στο τέλος της
διαδικασίας σύνθεσης. Οι επιφανειοδραστικές ουσίες είναι ουσίες που χαμηλώνουν την
επιφανειακή τάση του υγρού και παθητικοποιούν την επιφάνεια των τελειών για να εμποδίσουν
τη συσσωμάτωσή τους.
Σύμφωνα με το μοντέλο La Mer [13], διαδικασία σύνθεσης ακολουθεί γενικά τρία στάδια: της
πυρηνοποίησης, της ανάπτυξης και της απομόνωσης (nucleation, growth, isolation αντίστοιχα).
Αρχικά πρόδρομες ουσίες (οργανομεταλλικές ενώσεις ή ανόργανα άλατα) εκχύνονται στον
οργανικό διαλύτη, ο οποίος βρίσκεται σε σχετικά υψηλή θερμοκρασία (~300°C). Οι αντιδράσεις
μεταξύ των ουσιών αυτών ξεκινούν τον σχηματισμό των πυρήνων των κβαντικών τελειών. Η
ανάπτυξη και η πυρηνοποίηση σε αυτό το σημείο είναι συναγωνιζόμενες διαδικασίες που
καθορίζονται από την θερμοκρασία του διαλύματος, την συγκέντρωση των πρόδρομων ουσιών
και την συγκέντρωση και είδος των επιφανειοδραστικών ουσιών.
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Σχήμα 2.2: Μοντέλο πυρηνοποίησης La Mer: Γραφική παράσταση της συγκέντρωσης των κβαντικών τελειών ως
συνάρτηση του χρόνου αντίδρασης.

2.3 Ηλεκτρονικές καταστάσεις κβαντικών τελειών
Οι ηλεκτρονικές ιδιότητες των κβαντικών τελειών παρουσιάζουν εξάρτηση από το υλικό που τις
αποτελεί, το σχήμα και τις διαστάσεις τους. Οι ιδιότητες αυτές καθορίζουν την πυκνότητα
ενεργειακών καταστάσεων των φορέων φορτίου, και συνεπώς το ενεργειακό χάσμα. Το
ενεργειακό χάσμα με τη σειρά του καθορίζει τις τιμές της ενέργειας των φωτονίων που η τελεία
μπορεί να απορροφήσει και να εκπέμψει. Λόγω της φύσεως του κβαντικού περιορισμού το
μέγεθος του ενεργειακού χάσματος μιας σφαιρικής κβαντικής τελείας είναι αντιστρόφως
ανάλογο του τετραγώνου της διαμέτρου της σύμφωνα με την προσέγγιση της ενεργού μάζας. Σε
αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται η εκπομπή και η απορρόφηση φωτός μετατοπισμένου προς το
κόκκινο (redshift) για σχετικά μεγάλες κβαντικές τελείες και φωτός μετατοπισμένου προς το
μπλε (blueshift) για σχετικά μικρές κβαντικές τελείες, προσεγγιστικά σύμφωνα με την εξίσωση
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ℎ𝑐𝑐
ℎ2
𝛦𝛦 =
= 𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =
+ 𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝜆𝜆
8𝑚𝑚𝐿𝐿2

2.3

Όπου 𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 το ενεργειακό χάσμα του μακροσκοπικού ημιαγωγού και L η διάμετρος της

τελείας. [14]

Σχήμα 2.3: Μήκος κύματος εκπομπής για κβαντικές τελείες διαφορετικών μεγεθών.

•

2.3.1 Επιφανειακές καταστάσεις

Οι ενεργειακές στάθμες που δημιουργούνται λόγω ανομοιομορφιών στην επιφάνεια της τελείας
ονομάζονται επιφανειακές καταστάσεις. Αυτές οι ανομοιομορφίες παίρνουν συνήθως τη μορφή
ασύζευκτων δεσμών (dangling bonds), δηλαδή δεσμών σε άτομα τα οποία θα έπαιρναν ή θα
έδιναν ηλεκτρόνια στους γείτονές τους αλλά δεν μπορούν λόγω της θέσης τους στην επιφάνεια
της τελείας [15]. Οι επιφανειακές καταστάσεις συνεισφέρουν σημαντικά στη συνολική
κατανομή ενεργειακών σταθμών, καθώς στις κλίμακες μεγέθους των κβαντικών τελειών ο λόγος
επιφάνειας/όγκου είναι σημαντικά μεγαλύτερος από μακροσκοπικών συστημάτων. Αν
υποθέσουμε σφαιρικό σχήμα, τότε
𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦ά𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈 4𝜋𝜋𝑅𝑅 2 3
=
=
4 3 𝑅𝑅
Ό𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾
3 𝜋𝜋𝑅𝑅

(2.4)
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Ο λόγος είναι αντιστρόφως ανάλογος της ακτίνας. Πιο ρεαλιστικά, υποθέτοντας ότι τα μόρια της
επιφάνειας σχηματίζουν σφαιρικό φλοιό πάχους d~3Å και η τελεία έχει ακτίνα R~50Å (τυπικές
διαστάσεις QD) τότε το ποσοστό ατόμων που βρίσκονται στην επιφάνεια είναι
Ό𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾 𝛼𝛼𝛼𝛼ό𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇 𝜀𝜀𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋ά𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈 4𝜋𝜋𝑅𝑅 2 𝑑𝑑 3𝑑𝑑
=
=
≈ 20%
4 3
𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴ό𝜍𝜍 ό𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾
𝑅𝑅
𝜋𝜋𝑅𝑅
3

(2.5)

Λόγω του μεγάλου αυτού ποσοστού ατόμων, μεγάλο μέρος των ελεύθερων φορέων παγιδεύεται
σε αυτές τις καταστάσεις (που αναφέρονται και ως ‘επιφανειακές παγίδες’). Οι παγιδευμένοι
φορείς δεν συμμετέχουν αποτελεσματικά σε ακτινοβολούσες διαδικασίες και συνεπώς οι
καταστάσεις αυτές είναι ανεπιθύμητες για εφαρμογές των κβαντικών τελειών. Η
παθητικοποίηση των επιφανειακών καταστάσεων γίνεται με τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των
ατόμων της επιφάνειας με μόρια των επιφανειοδραστικών ουσιών.
•

2.3.2 Κβαντικός περιορισμός

Κβαντικός περιορισμός είναι ο περιορισμός των κυματοσυναρτήσεων σωματιδίων σε ένα
πεπερασμένο χωρίο, που έχει ως αποτέλεσμα την κβάντωση των ιδιοτιμών της ενέργειας τους.
Το απειρόβαθο κβαντικό πηγάδι δυναμικού είναι μια εξιδανικευμένη περίπτωση κβαντικού
περιορισμού (στα υλικά τα δυναμικά δεν απειρίζονται) που παρόλα αυτά οδηγεί σε χρήσιμα
ποιοτικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά είναι η εξάρτηση της ιδιοτιμής της ενέργειας από ένα ή
περισσότερους

κβαντικούς

αριθμούς

που

αντιστοιχούν

σε

συγκεκριμένες

τιμές

κυματοδιανυσμάτων k. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι επιτρεπόμενες τιμές της
ενέργειας για απειρόβαθο πηγάδι δυναμικού μήκους L και για 1, 2 και 3 διαστάσεις.
Διαστατικότητα
1
2
3

Ιδιοτιμές ενέργειας

𝐸𝐸 =

𝐸𝐸 =

ħ2 2 ħ2 𝜋𝜋 2
𝑘𝑘 =
𝑛𝑛, 𝑛𝑛 = 1,2,3 …
2𝑚𝑚
2𝑚𝑚𝑚𝑚

ħ2 2
ħ2 𝜋𝜋 2 2
�𝑘𝑘𝑥𝑥 + 𝑘𝑘𝑦𝑦2 � =
�𝑛𝑛 + 𝑛𝑛𝑦𝑦2 �, 𝑛𝑛𝑖𝑖 = 1,2,3 …
2𝑚𝑚
2𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑥𝑥

ħ2 2
ħ2 𝜋𝜋 2 2
2
2
𝐸𝐸 =
�𝑘𝑘 + 𝑘𝑘𝑦𝑦 + 𝑘𝑘𝑧𝑧 � =
�𝑛𝑛 + 𝑛𝑛𝑦𝑦2 + 𝑛𝑛𝑧𝑧2 �, 𝑛𝑛𝑖𝑖 = 1,2,3 …
2𝑚𝑚 𝑥𝑥
2𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑥𝑥
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Αξίζει να σημειωθεί πως σε συστήματα ημιαγωγών η ενέργεια ενός φορέα θα είναι το άθροισμα
της ενέργειας που αντιστοιχεί στη διαστατικότητα του συστήματος (όπως αναγράφεται στον πιο
πάνω πίνακα) και του ενεργειακού χάσματος.
•

2.3.3 Πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων

Πυκνότητα καταστάσεων (Density of States, DoF) ονομάζεται ο αριθμός ενεργειακών
καταστάσεων ανά μονάδα ενέργειας, δηλαδή
𝑔𝑔(𝐸𝐸) =

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

(2.6)

Εκτός από το υλικό και το μέγεθος της τελείας, η πυκνότητα αυτή εξαρτάται και από τη

θερμοκρασία. Οι ενεργειακές καταστάσεις μπορούν να αντιστοιχηθούν σε σημεία στον χώρο
των ορμών (k-space) όπου κάθε σημείο αναπαριστά διαφορετικές τιμές της ορμής που πάρει το
σωματίδιο. Σύμφωνα με την κβάντωση των επιτρεπόμενων ενεργειών όπως αναγράφεται στον
πίνακα, ο χώρος των ορμών θα είναι κβαντωμένος, με κάθε σημείο να χαρακτηρίζεται από τους
κβαντικούς αριθμούς που αντιστοιχούν στη διαστατικότητα του συστήματος. Η πυκνότητα
ενεργειακών καταστάσεων μπορεί να βρεθεί με τη μερική παραγώγιση ως προς ενέργεια της
πυκνότητας καταστάσεων ορμής στο χώρο των ορμών.
1D πυκνότητα καταστάσεων
𝜋𝜋

Σε 1 διάσταση η απόσταση μεταξύ ενός τυχαίου σημείου και του γειτονικού του είναι 𝐿𝐿 , αφού

k=nπ/L και ο n είναι θετικός ακέραιος. Ο αριθμός καταστάσεων θα είναι τώρα
𝑁𝑁 =

Όμως
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑

√2𝑚𝑚𝑚𝑚
�
ħ

= 𝑑𝑑𝑑𝑑 �

𝐿𝐿
𝑘𝑘
𝜋𝜋

1

(2.7)

𝑚𝑚

𝑚𝑚

= ħ �2𝐸𝐸 = ħ2 𝑘𝑘

Και άρα η πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων θα είναι

(2.8)
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𝑔𝑔(𝐸𝐸) =
2D πυκνότητα καταστάσεων

𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚
=
= 2 =
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜋𝜋ħ 𝑘𝑘 𝜋𝜋ħ√2𝑚𝑚𝑚𝑚

(2.9)

Σε 2 διαστάσεις, μπορούμε να υποθέσουμε πως οι κατειλημμένες καταστάσεις σχηματίζουν ένα
κύκλο ακτίνας 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . Τότε ο αριθμός των καταστάσεων θα είναι
2
𝐿𝐿 2 𝜋𝜋𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑁𝑁 = � �
𝜋𝜋
4

𝐿𝐿 2

Όπου �𝜋𝜋� ο χώρος που καταλαμβάνει μια κατάσταση και

θετικές τιμές 𝑘𝑘𝑥𝑥 και 𝑘𝑘𝑦𝑦 . Σε συνδυασμό με την εξίσωση ()

(2.10)
2
𝜋𝜋𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

4

το εμβαδό του κύκλου για

𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐿𝐿2 𝑘𝑘 𝑚𝑚
𝐿𝐿2 𝑚𝑚
𝑔𝑔(𝐸𝐸) =
=
=
=
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑
2𝜋𝜋 ħ2 𝑘𝑘 2𝜋𝜋ħ2

(2.11)

H πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων στις 2 διαστάσεις δεν εξαρτάται από την ενέργεια.
3D πυκνότητα καταστάσεων

Στις 3 διαστάσεις μπορούμε να πούμε πως οι κατειλημμένες καταστάσεις σχηματίζουν μια
σφαίρα ακτίνας 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . Ο αριθμός καταστάσεων στον όγκο της για θετικά k θα είναι
1 𝐿𝐿 3 4 3
𝑁𝑁 = � � 𝜋𝜋𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
8 𝜋𝜋 3

(2.12)

𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐿𝐿3 𝑘𝑘 2 𝑚𝑚
𝐿𝐿3 𝑚𝑚
𝑔𝑔(𝐸𝐸) =
=
=
=
√2𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 2𝜋𝜋 2 ħ2 𝑘𝑘 2𝜋𝜋 2 ħ3

(2.13)

Και με τον ίδιο τρόπο με τις άλλες διαστατικότητες καταλήγουμε στην πυκνότητα καταστάσεων

Η οποία εξαρτάται από την τετραγωνική ρίζα της ενέργειας.
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0D πυκνότητα καταστάσεων
Συστήματα 0 διαστάσεων είναι τα συστήματα στα οποία τα σωματίδια είναι περιορισμένα σε
απειροστά χωρία, δηλαδή χωρίς μήκος, πάχος, ή πλάτος. Κβαντικές τελείες καθώς και
απομονωμένα άτομα ιδανικά θα έχουν διακριτή κατανομή ενεργειακών καταστάσεων, δηλαδή
πυκνότητα καταστάσεων που περιγράφεται από την κατανομή δ του Dirac.
Συνολικά οι πυκνότητες ενεργειακών καταστάσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Σχήμα 2.4: Συνοπτική αναπαράσταση της πυκνότητας καταστάσεων για 0,1,2 και 3 διαστάσεις. Τα άλματα και
βήματα σηματοδοτούν την ενέργεια των διεγερμένων καταστάσεων.
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2.4 Ιδιότητες θειούχου μόλυβδου (PbS)
Οι κβαντικές τελείες που μελετώνται στην παρούσα εργασία αποτελούνται από κυβικό πλέγμα
θειούχου μόλυβδου. Το υλικό αυτό παρουσιάζει κάποιες ιδιότητες που είναι ιδιαίτερα
επιθυμητές για οπτοηλεκτρονικές εφαρμογές [16]:
•

Μεγάλο δυνατό εύρος ενεργειακού χάσματος (0.4-1.5eV) τελειών λόγω της μεγάλης
ακτίνας Bohr του εξιτονίου.

•

Δυνατότητα χρήσης σε αμφιπολικές συσκευές λόγω της ομοιότητας της ενεργού μάζας
ηλεκτρονίου και οπής.

•

Ισχυρή απορρόφηση και εκπομπή λόγω άμεσου ενεργειακού χάσματος.

•

Εύκολη πόλωση λόγω μεγάλης στατικής διηλεκτρικής σταθεράς

•

Εμφανίζεται άφθονο στη φύση σε μορφή ορυκτού (galena) και συγκλίνει σε δομή
κυβικού πλέγματος όμοια με του χλωριούχου νατρίου.

Σχήμα 2.5: Δομή θειούχου μόλυβδου.

•

Διαθέτει μεταβάσεις άμεσου ενεργειακού χάσματος στο σημείο L της ζώνης Brillouin,
που προσδίδει ισχυρή απορρόφηση και εκπομπή.

Οι ιδιότητες αυτές οφείλονται στις ίδιες τις κβαντικές τελείες θειούχου μόλυβδου. Επιπρόσθετες
ιδιότητες παρουσιάζονται λόγω της επίδρασης των επιφανειοδραστικών μορίων (ligands) που
κοσμούν την επιφάνεια τους.
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2.5 Ιδιότητες επιφανειοδραστικών μορίων
Τα επιφανειοδραστικά μόρια είναι τυπικά μεγάλες (<1.5nm) αλυσίδες υδρογονανθράκων που
είναι συνδεδεμένα με την επιφάνεια των κβαντικών τελειών και εκτείνονται προς το εξωτερικό
τους. Τα μόρια αυτά είναι ένα σημαντικό κομμάτι για την επιτυχή παρασκευή και σταθερότητα
των κβαντικών τελειών. Δρουν ως σταθεροποιητικοί παράγοντες, σταματώντας την ανεξέλεγκτη
ανάπτυξη και συσσωμάτωση. Η δράση τους συνδέεται επίσης με την διαδικασία πυρηνοποίησης
και ανάπτυξης, αφού ρυθμίζουν την διαθεσιμότητα αντιδρώντων, τη μορφολογία των τελειών,
το είδος των αντιδράσεων που θα λάβουν χώρα και την κατανομή μεγέθους των σωματιδίων.
Συνεισφέρουν επίσης στην σταθερότητα των τελειών μειώνοντας την επιφανειακή τάση των
διαλυμάτων και έτσι επιτρέποντας την ύπαρξη περισσότερων τελειών ανά όγκο διαλύματος. Τα
μόρια αυτά συμμετέχουν και στη διαμόρφωση της ηλεκτρονικής δομής των σωματιδίων. Η
παρουσία τους μειώνει τον αριθμό των επιφανειακών καταστάσεων που οδηγούν στην
παγίδευση και μη ραδιενεργούσα αποδιέγερση των φορέων, αυξάνοντας την κβαντική απόδοση
των τελειών.

Σχήμα 2.6: Κολλοειδής κβαντική τελεία θειούχου μόλυβδου με επιφανειοδραστικά μόρια ελαϊκού οξέος. Άλλα
επιφανειοδραστικά μόρια είναι η ελαϊκή αμίνη και υδροξύλιο.

Η παρουσία μεγάλων αλυσίδων οργανικών μορίων στην επιφάνεια των τελειών δεν είναι
ωστόσο πάντα επιθυμητή. Ο μονωτικός τους χαρακτήρας εμποδίζει τη μεταφορά φορέων
19

φορτίου μεταξύ των τελειών, και το μεγάλο τους μέγεθος αποτρέπει τη μεταφορά φορέων μέσω
κβαντικής σήραγγας. Για αυτό σε μερικές περιπτώσεις γίνεται ανταλλαγή επιφανειοδραστικών
μορίων (ligand exchange) που μικραίνει την απόσταση μεταξύ των τελειών και αυξάνει την
ευκινησία των φορέων έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οπτοηλεκτρονικές
εφαρμογές. [17]

2.6 Κβαντικές τελείες στη στερεά κατάσταση
Στην παρούσα εργασία οι κβαντικές τελείες που μελετώνται εναποτίθενται σε υποστρώματα
χαλαζία με τη μέθοδο της επίστρωσης από περιστροφή (spin-coating), σχηματίζοντας λεπτά
άμορφα υμένια. Ένα υμένιο κβαντικών τελειών έχει ιδιότητες που εξαρτώνται τόσο από τις ίδιες
τις τελείες όσο και από την απόσταση μεταξύ τους, τον τρόπο που διατάσσονται και από τις
αλληλεπιδράσεις των συνδετικών μορίων με τις τελείες. [18]

2.7 Οπτικές ιδιότητες κβαντικών τελειών
Η εκπομπή ακτινοβολίας από τις κβαντικές τελείες γίνεται μέσω της αποδιέγερσης των φορέων
φορτίου από τη ζώνη αγωγιμότητας στη ζώνη σθένους. Αποδιέγερση στη στερεά κατάσταση
είναι η μετάβαση ενός φορέα φορτίου από καταστάσεις υψηλότερης ενέργειας σε καταστάσεις
χαμηλότερης ενέργειας. Ανάλογα με τον τρόπο που γίνεται, η αποδιέγερση μπορεί να είναι
ακτινοβολούσα ή μη ακτινοβολούσα.
•

2.7.1 Ακτινοβολούσα αποδιέγερση

Ακτινοβολούσα αποδιέγερση είναι η απώλεια ενέργειας ενός φορέα φορτίου υπό τη μορφή
φωτονίου. Οι διαδικασίες που περιλαμβάνουν απορρόφηση/εκπομπή ακτινοβολίας είναι οι
ακόλουθες:
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Απορρόφηση
Απορρόφηση είναι η διαδικασία κατά την οποία η ενέργεια ενός φωτονίου μεταφέρεται στην
ύλη, τυπικά σε φορείς φορτίου. Ως αποτέλεσμα οι φορείς μεταπηδούν σε πιο υψηλές ενεργειακά
καταστάσεις.

𝐸𝐸2

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐸𝐸1

Σχήμα 2.7: Απορρόφηση: Φωτόνιο απορροφάται από ένα άτομο και αυτό διεγείρεται.

Αυθόρμητη εκπομπή
Αυθόρμητη εκπομπή είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας φορέας αποδιεγείρεται
εκπέμποντας ένα φωτόνιο με ενέργεια ίση με την απώλεια ενέργειας του φορέα. Ο φορέας
καταλήγει σε μια χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη.

Σχήμα 2.8: Αυθόρμητη εκπομπή: άτομο σε διεγερμένη κατάσταση αποδιεγείρεται και εκπέμπει ένα φωτόνιο.

21

Εξαναγκασμένη εκπομπή
Εξαναγκασμένη εκπομπή είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα φωτόνιο συγκεκριμένης
ενέργειας αλληλοεπιδρά με ένα φορέα αναγκάζοντας τον να μεταβεί σε μια κατάσταση
χαμηλότερης ενέργειας και να εκπέμψει ένα φωτόνιο. Είναι δηλαδή μια διαδικασία που από ένα
φωτόνιο και ένα διεγερμένο φορέα παράγει δυο φωτόνια.

Σχήμα 2.9: Εξαναγκασμένη εκπομπή: φωτόνιο προσπίπτει σε άτομο που βρίσκεται σε διεγερμένη κατάσταση και
προκαλεί την αποδιέγερσή του και την εκπομπή ενός φωτονίου.

•

2.7.2 Μη ακτινοβολούσα αποδιέγερση

Η μη ακτινοβολούσα αποδιέγερση περιλαμβάνει τους τρόπους με τους οποίους ένας φορέας
μπορεί να χάσει ενέργεια χωρίς την εκπομπή φωτονίου. Για τις κβαντικές τελείες οι κύριοι αυτοί
τρόποι είναι τρεις: η αποδιέγερση Auger, αποδιέγερση σε παγίδες λόγω ατελειών του πλέγματος,
και αποδιέγερση σε παγίδες στην επιφάνεια της τελείας.
Αποδιέγερση Auger
Κατά την αποδιέγερση Auger γίνεται επανασύνδεση ενός ηλεκτρονίου και μιας οπής, με την
ενέργεια που απελευθερώνεται να απορροφάται από ένα τρίτο φορέα φορτίου που βρίσκεται στη
ζώνη αγωγιμότητας. Ο φορέας αυτός (που μπορεί να είναι ηλεκτρόνιο ή οπή) μεταπηδά σε μια
στάθμη μεγαλύτερης ενέργειας.
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Σχήμα 2.10: Αποδιέγερση Auger: Φωτόνιο διεγείρει ηλεκτρόνιο που δίνει την ενέργεια του σε ένα άλλο ηλεκτρόνιο
υψηλότερης ενέργειας και επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση.

Αποδιέγερση λόγω ατελειών του κρυσταλλικού πλέγματος
Κάθε πραγματικός κρύσταλλος έχει ατέλειες στη δομή του, μεγάλο μέρος των οποίων μπορούν
να λειτουργήσουν ως παγίδες φορέων ή εξιτονίων, δηλαδή σημεία όπου το δυναμικό
παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο. Σε συστήματα 0D όπως οι κβαντικές τελείες οι ατέλειες είναι
σημειακής φύσης και αναφέρονται σε προσμίξεις ή ατέλειες του κρυσταλλικού πλέγματος που
τυπικά δημιουργούνται λόγω της απουσίας ή της παρουσίας ατόμων σε σημεία που αντίστοιχα
θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να υπάρχουν άτομα. Οι ενέργειες που αντιστοιχούν στις ατέλειες
βρίσκονται συνήθως εντός του ενεργειακού χάσματος, αν και μπορούν να βρίσκονται στις ζώνες
σθένους ή αγωγιμότητας. Γενικά αποτελούν πηγές απωλειών σε εφαρμογές που απαιτούν
ακτινοβολούσες διαδικασίες για τη σωστή λειτουργία τους (φωτοβολταϊκά, LEDs κλπ.).
Οι προσμίξεις δημιουργούν επιπλέον ενεργειακές καταστάσεις μέσω της παρουσίας ατόμων με
διαφορετικό σθένος από του καθαρού κρύσταλλου στο πλέγμα. Αν το σθένος των ατόμων που
προστίθενται στο υλικό είναι μεγαλύτερο από του καθαρού κρυστάλλου 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 αυτών των υλικών. Οι προσμίξεις μπορεί να
είναι ακούσιες (intrinsic impurities) ή εκούσιες (extrinsic impurities). Οι ακούσιες προσμίξεις
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οφείλονται σε κατασκευαστικά σφάλματα και η παρουσία τους είναι αναπόφευκτη σε
οποιοδήποτε πραγματικό κρύσταλλο. Αντιθέτως, οι εκούσιες προσμίξεις οφείλονται στη
σκόπιμη προσθήκη ατόμων διαφορετικού σθένους στον κρύσταλλο για την δημιουργία επιπλέον
ενεργειακών καταστάσεων. Ως παράδειγμα, σε ένα κρύσταλλο πυριτίου (Si, τετρασθενές),
μπορούμε να προσθέσουμε μικρές ποσότητες βόριου (B, τρισθενές) για να προκαλέσουμε την
αντικατάσταση ατόμων πυριτίου με βόριου στο πλέγμα. Αφού το βόριο είναι τρισθενές στοιχείο,
δημιουργούνται τέσσερις ομοιοπολικοί δεσμοί με τα γειτονικά άτομα του πυριτίου και
δημιουργείται μια οπή από την απουσία του ηλεκτρόνιου που χρειάστηκε για να σχηματιστεί ο
4ος δεσμός του βορίου. Αυτή είναι μια τύπου n πρόσμιξη καθώς για κάθε άτομο βορίου
δημιουργείται μια οπή πολύ κοντά στη ζώνη σθένους του υλικού. Κάτι ανάλογο ισχύει για τις
τύπου p προσμίξεις: προσθέτοντας φώσφορο (P, πεντασθενές) σε ένα κρύσταλλο πυριτίου,
αντικαθίστανται τα άτομα του δεύτερου με τα άτομα του πρώτου σε ορισμένες θέσεις του
πλέγματος. Ο φώσφορος σχηματίζει τέσσερις δεσμούς με τα γειτονικά άτομα πυριτίου και το
τελευταίο ηλεκτρόνιο σθένους είναι σχεδόν ελεύθερο, δηλαδή είναι πολύ κοντά στη ζώνη
αγωγιμότητας. Είναι δυνατή η δημιουργία προσμίξεων και των δυο τύπων στον ίδιο ημιαγωγό,
δηλαδή η ύπαρξη ενεργειακών καταστάσεων τόσο κοντά στη ζώνη αγωγιμότητας από
ηλεκτρόνια όσο και κοντά στη ζώνη σθένους από οπές. Αυτού του είδους οι ημιαγωγοί
ονομάζονται αντισταθμισμένοι (compensated).
Αποδιέγερση σε επιφανειακές παγίδες
Σε κβαντικές τελείες που αποτελούνται από κρυσταλλικό πλέγμα διατομικής βάσης (π.χ. PbS,
CdSe), το ένα άτομο της βάσης έχει διαφορετική διπολική ροπή από το άλλο. Ως αποτέλεσμα, τα
άτομα που βρίσκονται στο εξωτερικό της τελείας δημιουργούν μια πολωμένη επιφάνεια με
ασύζευκτους δεσμούς, οι οποίοι μπορούν να δεσμεύσουν ηλεκτρόνια ή οπές. Λόγω του μικρού
τους μεγέθους, οι κβαντικές τελείες έχουν ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων τους στην επιφάνεια
τους. Έτσι είναι αναγκαία η παθητικοποίηση των επιφανειακών καταστάσεων με επιφανειακά
μόρια. Σε πραγματικά συστήματα η παθητικοποίηση δεν είναι ποτέ πλήρης, και έτσι υπάρχουν
επιφανειακές καταστάσεις στις οποίες μπορούν να παγιδευτούν φορείς ή εξιτόνια.
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Πειραματικές τεχνικές
3.1 Μέθοδος παρασκευής υμενίων
Τα υμένια στην παρούσα εργασία παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο της επίστρωσης από
περιστροφή (spin-coating). Η μέθοδος είναι μια δημοφιλής τεχνική για την εναπόθεση υμενίων
σε

υποστρώματα

λόγω

της

αρκετά

καλής

ποιότητας

και

επαναληψιμότητας

των

χαρακτηριστικών των υμενίων, ειδικά σε σύγκριση με την απλότητα και το χαμηλός κόστος της
μεθόδου. Το πάχος του παραγόμενου υμενίου εξαρτάται κυρίως από την ταχύτητα περιστροφής
αλλά και από την διαχυτικότητα, το ιξώδες, και τη συγκέντρωση του διαλύματος. Υπάρχουν
τέσσερα διακριτά στάδια στην τεχνική της επίστρωσης από περιστροφή. Αρχικά το διάλυμα
κβαντικών τελειών σε ένα πτητικό οργανικό διαλύτη, στην περίπτωσή μας τολουόλιο,
εναποτίθεται στο υπόστρωμα με ένα μικρομετρικό σταγονόμετρο. Έπειτα 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 διαλύματος. Το τελευταίο στάδιο είναι η
αποξήρανση, κατά την οποία ο διαλύτης εξατμίζεται και το υγρό στρώμα του υλικού
στερεοποιείται δημιουργώντας ένα λεπτό υμένιο. [18]

Σχήμα 3.1: Τα τέσσερα στάδια της επίστρωσης από περιστροφή: Εναπόθεση, επιτάχυνση, σταθεροποίηση γωνιακής
ταχύτητας και αποξήρανση.
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3.2 Οπτικές τεχνικές
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν δυο φασματοσκοπικές τεχνικές για τον χαρακτηρισμό
των κβαντικών τελειών. Αυτές είναι η απορρόφηση και η φωτοφωταύγεια στάσιμης κατάστασης
(steady state absorbance and photoluminescence). Οι δυο αυτές τεχνικές θα αναλυθούν
παρακάτω. [19]
•

3.2.1 Απορρόφηση

Η φασματοσκοπία απορρόφησης είναι τεχνική που χρησιμοποιείται ευρέως για την διερεύνηση
της αλληλεπίδρασης φωτός και ύλης. Κατά την απορρόφηση σε έναν ημιαγωγό το φωτόνιο
απορροφάται από ένα φορέα φορτίου (ηλεκτρόνιο ή οπή) όταν η ενέργειά του ξεπερνά το
ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού (τη διαφορά ενέργειας μεταξύ της ζώνης αγωγιμότητας και
σθένους). Δηλαδή απορρόφηση υπάρχει όταν ικανοποιείται η συνθήκη

•

3.2.2 Φωτοφωταύγεια

ℎ𝑣𝑣 > 𝐸𝐸𝑔𝑔 = 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝐸𝐸𝑉𝑉𝑉𝑉

(3.1)

Η φωτοφωταύγεια είναι μια ευαίσθητη φασματοσκοπική τεχνική η οποία χρησιμοποιεί φωτόνια
για να διεγείρει φορείς από τη ζώνη σθένους και ακολούθως αναλύει το φάσμα που παράγεται
από ακτινοβολούσες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στις ενεργειακές καταστάσεις του
υλικού. Όταν ένας φορέας απορροφά ένα φωτόνιο, διεγείρεται σε μια κατάσταση υψηλότερης
ενέργειας. Ακολουθεί μια φάση χαλάρωσης, κατά την οποία ο φορέας χάνει μικρά ποσά
ενέργειας παράγοντας φωνόνια (δηλαδή μέσω θερμικής ενέργειας). Η χαλάρωση αποδιεγείρει
γρήγορα τον φορές στο κάτω μέρος της ζώνης αγωγιμότητας. Μετά από τη φάση χαλάρωσης ο
φορέας επιστρέφει στη ζώνη σθένους με ακτινοβολούσες ή μη ακτινοβολούσες διαδικασίες. Η
διαφορά ενέργειας μεταξύ του απορροφημένου φωτονίου και του εκπεμπόμενου φωτονίου
ονομάζεται μετατόπιση Stokes (Stokes shift).
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3.3 Πειραματική διαδικασία
Τα πειράματα εκτελέστηκαν σε τρεις διαφορετικές πειραματικές διατάξεις, μια διάταξη
απορρόφησης (Perkin Elmer Lambda 1050) και δυο διατάξεις φωτοφωταύγειας (Horiba-Jobyn
Yvon FL3 και Princeton). Ακολουθεί περιγραφή των διατάξεων και της πειραματικής
διαδικασίας.
•

3.3.1 Πειραματική διάταξη απορρόφησης

2
1

5
7

1
6
4

6

3
4

Σχήμα 3.2: Πειραματική διάταξη απορρόφησης
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Τα πειράματα απορρόφησης έγιναν σε φασματογράφο απορρόφησης Perkin Elmer Lambda 1050
UV/Vis/NIR. Το Lambda 1050 βασίζει τη λειτουργία του στη διαφορική μέτρηση απορρόφησης
δυο δειγμάτων (του δείγματος το οποίο περιέχει το υλικό του οποίου θέλουμε να μάθουμε την
απορρόφηση και του δείγματος ελέγχου που έχει την ίδια ακριβώς σύσταση πλην του υλικού).
Δυο δέσμες φωτός χτυπούν τα δυο δείγματα και το σήμα που λαμβάνεται από το διερχόμενο
φως χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η απορροφητικότητα του υλικού.
1. Χρησιμοποιεί πηγή φωτός αλογόνου-βολφραμίου (halogen-tungsten) για να ανιχνεύσει
την απορρόφηση στην περιοχή ακτινοβολίας μήκους κύματος 300-3300nm και πηγή
δευτερίου για τα μήκη κύματος 200-320nm.
2. Μονοχρωμάτορας διπλού φράγματος περίθλασης: Διαχωρίζει το πολυχρωματικό φως
των πηγών στις συνιστώσες του μέσω δυο φραγμάτων περίθλασης και επιτρέπει μόνο σε
ένα στενό εύρος μηκών κύματος να περάσει στην έξοδο. Τα φράγματα περίθλασης
λειτουργούν με τον γνωστό τρόπο.
3. Κοινή μάσκα δέσμης: καθορίζει την διατομή της ακτίνας φωτός στις δυο δέσμες.
4. Σχηματιστής συχνότητας (Chopper): Μετατρέπει το σήμα σε από DC σε AC για να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνική lock-in ανίχνευσης. Ο τρόπος ανίχνευσης αυτός
επιτρέπει τη μείωση θορύβου κατά 2-3 τάξεις μεγέθους.
5. Χώρος τοποθέτησης δειγμάτων
6. Πόρτα για συσκότιση προς αποφυγή θορύβου από εξωτερικές πηγές
7. Ανιχνευτές:
a. PMT (ανίχνευση σε 250-850nm)
b. InGaAs (ανίχνευση σε 850-1700nm)
c. PbS (ανίχνευση σε 1700-3000nm)
Το φασματόμετρο είναι συνδεδεμένο με ηλεκτρονικό υπολογιστή από τον οποίο συλλέγονται τα
δεδομένα προς ανάλυση.
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•

3.3.2 Πειραματική διαδικασία απορρόφησης

Αρχικά ρυθμίζεται το εύρος και διάστημα μεταξύ των μηκών κυμάτων που θα μετρηθούν από το
λογισμικό του υπολογιστή. Αφού η πηγή φωτός μείνει αναμμένη για τουλάχιστον 30 λεπτά,
μέσω του λογισμικού του υπολογιστή γίνεται διόρθωση για τις σχετικές εντάσεις των δυο
ακτινών (auto-zero) για κάθε μήκος κύματος, χωρίς τα δείγματα. Τα δείγματα ακολούθως
τοποθετούνται στο χώρο τοποθέτησής τους προσέχοντας το φως της πηγής (που για τη
διαδικασία αυτή ρυθμίζεται στα 555nm για ορατότητα) να χτυπά μόνο πάνω τους. Για όλα τα
πειράματα αυτής της εργασίας το δείγμα αναφοράς είναι υπόστρωμα χαλαζία ενώ το δείγμα
προς μέτρηση είναι λεπτά υμένια κβαντικών τελειών πάνω σε υποστρώματα χαλαζία. Όταν
τελειώσει η διαδικασία ρύθμισης, γίνεται η μέτρηση απορροφητικότητας Α(λ).
Επίδραση απορρόφησης στις μετρήσεις φωτοφωταύγειας
Η απορρόφηση ενός μέσου ορίζει την ποσότητα και την φασματική απόκριση του
προσπίπτοντος φωτός που απορροφάται από αυτό. Η απορροφητικότητα υπόκειται στον νόμο
Beer-Lambert:
𝛪𝛪𝑇𝑇 (𝑧𝑧) = 𝐼𝐼0 𝑒𝑒 −𝑎𝑎𝑎𝑎

(3.2)

όπου 𝐼𝐼0 η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, 𝛪𝛪 η ένταση της εξερχόμενης ακτινοβολίας

και α ο συντελεστής απορρόφησης του υλικού. Ο συντελεστής απορρόφησης αντιπροσωπεύει
την ισχύ με την οποία ένα υλικό απορροφά το φως ανεξάρτητα του πάχους του και μπορεί να
υπολογιστεί με την προσέγγιση ότι το ανακλώμενο φως έχει αμελητέα ισχύ. Δηλαδή ισχύει
𝐼𝐼0 = 𝐼𝐼𝑅𝑅 + 𝐼𝐼𝐴𝐴 + 𝐼𝐼𝑇𝑇 ≈ 𝐼𝐼𝐴𝐴 + 𝐼𝐼𝑇𝑇

(3.3)

𝐼𝐼𝑇𝑇 (𝑧𝑧)
𝐴𝐴 = −log �
�
𝐼𝐼0

(3.4)

Η μετρούμενη ποσότητα Α(λ) είναι ο αρνητικός λογάριθμος του πηλίκου της εξερχόμενης
ακτινοβολίας με της αρχικής:
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Σε συνδυασμό με την εξίσωση (3.2), η απορροφητικότητα μπορεί να εκφραστεί συναρτήσει του
πάχους του υλικού και του συντελεστή απορρόφησης του ως εξής:
𝑎𝑎𝑎𝑎

𝛢𝛢 = − log(𝑒𝑒 −𝑎𝑎𝑎𝑎 ) = ln(10) = 0,434 𝑎𝑎𝑎𝑎

Ο συντελεστής απορρόφησης ως συνάρτηση του μήκους κύματος, μπορεί να υπολογιστεί
τότε από την απορροφητικότητα, εφόσον το πάχος του δείγματος είναι γνωστό ή έχει μετρηθεί.
Οι τιμές της φωτοφωταύγειας διαιρούνται τότε με την τιμή της απορρόφησης στο μήκος
κύματος διέγερσης (ουσιαστικά στο μήκος κύματος του laser που προκαλεί τη φωτοφωταύγεια).
Έτσι κανονικοποιούνται οι μετρήσεις του PL ως προς το ποσοστό απορρόφησης της δέσμης του
laser από το δείγμα.
Στην περίπτωση της παρούσας εργασίας, τα δείγματα κατασκευάστηκαν με πανομοιότυπες
συνθήκες και για αυτό τα δείγματα θεωρήθηκαν προσεγγιστικά να έχουν το ίδιο πάχος. Έτσι
έγινε σχετική κανονικοποίηση για τα δείγματα που ανήκαν στην ίδια σειρά πειραμάτων.
•

3.3.3 Πειραματική διάταξη φωτοφωταύγειας (Horiba setup)

Σχήμα 3.3: Πειραματική διάταξη φωταύγειας Horiba
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Τα αρχικά πειράματα μέτρησης της φωτοφωταύγειας κβαντικών τελειών έγιναν σε πειραματική
διάταξη με ένα φασματόμετρο Horiba-Jobin Yvon FL3. Τα βασικά της μέρη είναι τα παρακάτω:
1. Λάμπα Ξένου (Xe) 450W συνεχούς φάσματος ως πηγή διέγερσης.
2. Διπλός μονοχρωμάτορας με φράγματα 1200 σχισμών/mm και διασποράς 2.1nm/mm.
Μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε η ακτίνα εξόδου να έχει εύρος 0-7mm και φασματικό
εύρος (bandpass width) 0-14.7nm.
3. Φασματογράφος iHR320 με εστιακή απόσταση 320mm, σχισμές με εύρος 0-7mm, δυο
θύρες εξόδου που καταλήγουν σε θερμοηλεκτρικά ψυχόμενους φωτοπολλαπλασιαστές
(PMTs) και τρία φράγματα.
a. Θύρες εξόδου: η πρώτη θύρα εξόδου καταλήγει στο H10330-75 PMT που έχει
απόκριση στο εγγύς υπέρυθρο. Η δεύτερη θύρα εξόδου καταλήγει στοTBX-07C
PMT που έχει απόκριση στο ορατό και εγγύς υπεριώδες.
b. Φράγματα: το πρώτο φράγμα είναι 1200 σχισμών/mm, διασποράς 2.2 nm/mm,
bandpass 0-15.4nm και blazed wavelength (μήκος κύματος με μέγιστη απόδοση)
στα 500nm. Χρησιμοποιείται για ανίχνευση ακτινοβολίας στο ορατό και εγγύς
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. Χρησιμοποιείται για ανίχνευση ακτινοβολίας στο εγγύς
υπέρυθρο (650-2000nm) μαζί με το TBX-07C PMT. 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 φράγμα.
4. Ανιχνευτής εκπομπής TBX-07C PMT με φάσμα απόκρισης 250-850nm
5. Ανιχνευτής εκπομπής H10330-75 PMT με φάσμα απόκρισης 950-1700nm
Για τους σκοπούς των πειραμάτων φωτοφωταύγειας στη διάταξη Horiba, δεν χρησιμοποιήθηκε
η λάμπα Xe του φασματογράφου αλλά ένα laser 786 nm από την εξωτερική θύρα του
φασματόμετρου. Φίλτρα (neutral density filter, NDF) παρεμβλήθηκαν μεταξύ του laser και του
δείγματος για να ρυθμίσουν την ένταση του προσπίπτοντος φωτός. Μεταξύ του δείγματος και
του ανιχνευτή τοποθετήθηκε ένα υψηλοπερατό φίλτρο (high-pass filter, HPF) μήκους κύματος
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αποκοπής 850nm για να αποφευχθεί η ύπαρξη σήματος που οφείλεται σε ελαστική σκέδαση της
πηγής διέγερσης laser.
•

3.3.4 Πειραματική διαδικασία φωτοφωταύγειας (Horiba setup)

Αρχικά το δείγμα τοποθετείται στο θάλαμο ενός οπτικού κρυοστάτη από τον οποίο ακολούθως
αφαιρούμε τον αέρα χρησιμοποιώντας μια αντλία κενού. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί να
απομονωθεί θερμικά το εσωτερικό του κρυοστάτη από το εξωτερικό περιβάλλον που βρίσκεται
σε θερμοκρασία δωματίου. Μια περιστροφική (rotary) αντλία χρησιμοποιείται για να χαμηλώσει
την πίεση στα 10−3mbar και μετά μια τουρμπομοριακή (turbomolecular) αντλία αναλαμβάνει να

χαμηλώσει περαιτέρω την πίεση μέχρι και σε 10−5mbar. Όταν ο θάλαμος φτάσει σε πίεση

μικρότερη των 10−4mbar τότε αρχίζει η ψύξη του δείγματος με τη τοποθέτηση υγρού αζώτου
μέσα στον κρυοστάτη. Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας (δίοδος Si) τοποθετημένος κοντά στα

υπό μελέτη δείγματα σε συνδυασμό με ένα θερμαντικό σύρμα, μπορούν να ρυθμίσουν συνεχώς
την εσωτερική θερμοκρασία του κρυστάτη στις επιθυμητές τιμές στο εύρος 80-500 Κ.
Από το λογισμικό του υπολογιστή μπορεί να καθοριστεί το εύρος σάρωσης, ο χρόνος
ολοκλήρωσης, το κατάλληλο φράγμα και το επιθυμητό εύρος σχισμής. Αφού ρυθμιστεί ο
φασματογράφος γίνεται ευθυγράμμιση του κρυοστάτη που περιέχει το δείγμα για μεγιστοποίηση
του ανιχνευόμενου σήματος. Το δείγμα τοποθετείται εντός του κρυοστάτη σε γωνία διαφορετική
των 45° για να μην υπάρχει συνεισφορά σε σήμα από ελαστικά σκεδαζόμενο φως όταν γίνεται
ευθυγράμμιση. Έγιναν μετρήσεις φωτοφωταύγειας για θερμοκρασίες 80-480K ανά 10K. Τα
δεδομένα ακολούθως μεταφέρθηκαν στο πακέτο λογισμικού OriginPro για επεξεργασία.
•

3.3.5 Πειραματική διάταξη φωτοφωταύγειας (Princeton setup)

Το δεύτερο μισό της εργασίας, που περιλαμβάνει μετρήσεις φωτοφωταύγειας, έγινε με τη χρήση
ενός φασματόμετρου Princeton Acton Advanced 2750A. Το φασματόμετρο διαθέτει ανιχνευτή
InGaAs με ανάλυση 512 pixels ο οποίος είναι φωτοευαίσθητος σε μήκη κύματος 800-1700nm.
Επίσης περιέχει κάτοπτρα που μπορούν να αλλάξουν την διεύθυνση εισόδου στο πλάι του ή
μπροστά καθώς και τρία φράγματα περίθλασης. Για τα πειράματα της εργασίας
χρησιμοποιήθηκε το φράγμα 600 σχισμών/mm με blaze wavelength 1μm.
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Η πρώτη σειρά πειραμάτων σε αυτή τη διάταξη έγινε προς μελέτη της φωτοφωταύγειας
κβαντικών τελειών PbS εμπλουτισμένες με Βισμούθιο. Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε η
πλαϊνή είσοδος του ανιχνευτή. Ο κρυοστάτης με το δείγμα τοποθετήθηκε απέναντι από την
είσοδο και το laser 786nm στα δεξιά του. Ρυθμιζόμενο φίλτρο (NDF) τοποθετήθηκε μεταξύ της
δέσμης και του δείγματος για να ρυθμίσει την ένταση του προσπίπτοντος φωτός. Όπως και στο
Horiba, το δείγμα τοποθετήθηκε σε γωνία διαφορετική των 45° για να αποφευχθεί σήμα
οφειλόμενο σε ελαστική σκέδαση του laser. Μεταξύ του κρυοστάτη και του ανιχνευτή
τοποθετήθηκαν δυο φακοί εστίασης με εστιακές αποστάσεις 150mm και 200mm. Επίσης
τοποθετήθηκε και πάλι το HPF 850nm στην είσοδο του ανιχνευτή για την απορρόφηση της
ελαστικά σκεδαζόμενης δέσμης διέγερσης.

Σχήμα 3.4: Πειραματική διάταξη φωταύγειας Princeton για την πρώτη σειρά πειραμάτων
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Η δεύτερη σειρά πειραμάτων έγινε προς μελέτη της επίδρασης υπέρυθρης ακτινοβολίας με
χαμηλή ενέργεια (ℎ𝑣𝑣𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 < 𝐸𝐸𝑔𝑔 ) στη φωτοφωταύγεια που παράγεται από ακτινοβολία
υψηλότερης ενέργειας (ℎ𝑣𝑣𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 > 𝐸𝐸𝑔𝑔 ). Για αυτή τη σειρά πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε η

μπροστινή είσοδος του φασματόμετρου και κρυοστάτης συνδεδεμένος με ψυκτήρα αραίωσης
Ηλίου, ο οποίος μπορεί να ψύξει τον κρυοστάτη μέχρι και στους 10K.
Ο καθορισμός της ισχύος του laser κατά τη δεύτερη σειρά πειραμάτων έγινε με τη χρήση
τροφοδοτικού και όχι NDF. Χρησιμοποιήθηκε μια φωτοδίοδος 1550nm και ένας κατευθυντήρας
για την ακτινοβόληση του δείγματος με φως χαμηλής ενέργειας. Μεταξύ του δείγματος και του
ανιχνευτή παρεμβλήθηκαν δυο φακοί εστίασης με εστιακές αποστάσεις 150mm και 200mm.
Τέλος πριν από τον ανιχνευτή τοποθετήθηκε HPF 850nm για αποκοπή ελαστικά σκεδαζόμενου
φωτός διέγερσης.
Για κάθε θερμοκρασία έγιναν τρεις μετρήσεις: μέτρηση της φωταύγειας με το laser 786nm,
μέτρηση φωταύγειας με το laser 786nm και με το LED 1550nm να ακτινοβολούν το δείγμα και
τέλος μέτρηση φωταύγειας με μόνο με το LED αναμμένο. Έπειτα από τη μέτρηση με το Laser
και το LED μαζί αφαιρούνταν οι άλλες δυο μετρήσεις για να διερευνηθεί διαφορά στην ένταση
της ακτινοβολίας που οφείλεται στον συνδυασμό των πηγών.
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Σχήμα 3.5: Πειραματική διάταξη φωταύγειας Princeton για την δεύτερη σειρά πειραμάτων

•

3.3.6 Πειραματική διαδικασία φωτοφωταύγειας (Princeton setup)

Για το πρώτο πείραμα χρησιμοποιήθηκε η πλαϊνή είσοδος του φασματόμετρου με κρυοστάτη
ψύξης με άζωτο για τη μελέτη της φωτοφωταύγειας δειγμάτων κβαντικών τελειών PbS
εμπλουτισμένες με βισμούθιο με ποσοστά νόθευσης 0%, 2% και 4%. Για να μελετηθεί η φύση
της μεταβολής της φωτοφωταύγειας ως συνάρτηση της θερμοκρασίας οι μετρήσεις
φωτοφωταύγειας έγιναν σε κύκλους θερμοκρασιών 80Κ-400Κ-320Κ και 300Κ-480Κ-320Κ.
Αυτή η σειρά μετρήσεων επιτρέπει το διαχωρισμό των μηχανισμών απόσβεσης της
φωτοφωταύγειας σε αντιστρεπτούς (αποδίδεται σε θερμικά ενεργοποιήσιμους μηχανισμούς μη
ακτινοβολούσας αποδιέγερσης φορέων) και μη αντιστρεπτούς (αποδίδεται στην μη αναστρεπτή
αλλαγή της δομής των τελειών, όπως την αποκόλληση των επιφανειοδραστικών μορίων ή την
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δημιουργία συσσωματωμάτων). Η πηγή διέγερσης ήταν ένα laser 786nm με ισχύ προσπίπτοντος
φωτός 5mW.
Το φασματόμετρο αρχικά ψύχθηκε με άζωτο στους -100ºC για τη σωστή λειτουργία του
ανιχνευτή InGaAs. Ταυτόχρονα αφαιρέθηκε ο αέρας από τον θάλαμο του δείγματος στον
κρυοστάτη όπως περιεγράφηκε στο υποκεφάλαιο 3.2.4 ώσπου να φτάσει σε πίεση 10−5 mbar

και έπειτα άζωτο τοποθετήθηκε στον κρυοστάτη έτσι ώστε το δείγμα να φτάσει σε θερμοκρασία
εξάτμισης του αζώτου (78K). Ακολούθως έγινε ευθυγράμμιση της διάταξης για να
μεγιστοποιηθεί το μετρούμενο σήμα χρησιμοποιώντας την κινητή βάση του κρυοστάτη και του
laser. Όταν είχε γίνει η ευθυγράμμιση, έγιναν οι μετρήσεις φωτοφωταύγειας ανά 20Κ σε δυο
κύκλους: 80Κ-400Κ-320Κ και 300Κ-480Κ-320Κ.
Για τη δεύτερη σειρά πειραμάτων ο σκοπός ήταν η μελέτη της διαμόρφωσης του φάσματος
φωτοφωταύγειας κβαντικών τελειών PbS εμπλουτισμένων με βισμούθιο από ακτινοβολία
ενέργειας μικρότερης του ενεργειακού χάσματος με τη χρήση ενός LED μήκους κύματος
1550nm. Χρησιμοποιήθηκαν δείγματα κβαντικών τελειών PbS με ποσοστό νόθευσης 0%, 3%
και 4%. Ως πηγή διέγερσης χρησιμοποιήθηκε και laser 786 nm ισχύος 10mW.
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Πειραματικά αποτελέσματα
4.1 Δείγματα Κβαντικών Τελειών
Όλες οι τελείες που μελετήθηκαν στην εργασία αυτή, παρασκευάστηκαν από την
συνεργαζόμενη ομάδα του Καθηγητή Γεράσιμου Κωνσταντάτου στο ICFO (The Institute of
Photonic Sciences), Βαρκελώνη, Ισπανία. H ομάδα μας παρείχε 3 διαφορετικές σειρές
δειγμάτων με διαλύματα κβαντικών τελειών PbS διαμέτρων 3 έως 3.5 nm, με επιφανειοδραστικά
μόρια ελαϊκού οξέος σε πυκνά διαλύματα τολουολίου συγκέντρωσης 70-150 g/l. Κάθε σειρά
περιείχε ένα δείγματα αναφοράς χωρίς προσμίξεις, ενώ τα υπόλοιπα δείγματα περιείχαν
βισμούθιο σε αναλογίες ως προς το μόλυβδο του μητρικού κρυστάλλου στο εύρος 0.5-6%. Οι
τελείες παρασκευάζονται με την μέθοδο της ζεστής έγχυσης (hot injection) η οποία τυπικά
χρησιμοποιείται για την σύνθεση υψηλής ποιότητας, κρυσταλλικών τελειών με μικρή διασπορά
στα μεγέθη τους. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν στη δημοσίευση του P.
Papagiorgis et al [7].

4.2 Διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων
Ακολουθεί η περιγραφή της ανάλυσης των δεδομένων που μεταφέρθηκαν στο πρόγραμμα
OriginPro. Για τις μετρήσεις απορροφητικότητας A(λ), κάθε μέτρηση είχε άλματα στο σήμα σε
συγκεκριμένα σημεία όπου άλλαζε ο ανιχνευτής και επομένως η ευαισθησία της μέτρησης. Το
σήμα διορθώθηκε αφαιρώντας τη διαφορά σήματος από κάθε σημείο μετά το άλμα. Ακολούθως
τα δεδομένα διαιρέθηκαν με την Ιακωβιανή της ενέργειας έτσι ώστε να γίνει η σωστή
αναπαράσταση

της

απορροφητικότητας

συναρτήσει

της

ενέργειας.

Οι

τιμές

της

απορροφητικότητας στα 786 nm (μήκος κύματος ακτινοβολίας διέγερσης σε όλα τα πειράματα
της παρούσας εργασίας) χρησιμοποιήθηκαν για την κανονικοποίηση της σχετικής έντασης των
φασμάτων φωτοφωταύγειας όπως περιεγράφηκε στο υποκεφάλαιο 3.3.2. Για τις μετρήσεις της
φωτοφωταύγειας στη διάταξη Horiba αφαιρέθηκε το υπόβαθρο της κάθε μέτρησης και έγινε ο
πολλαπλασιασμός με την Ιακωβιανή για τη σωστή αναπαράσταση του φάσματος ως συνάρτηση
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της ενέργειας. Επίσης τα φάσματα διαιρέθηκαν με τις αντίστοιχες τιμές της απορροφητικότητας
στα 786nm.
Για τη δεύτερη διάταξη (Princeton setup) χρειάστηκε η μέτρηση του φάσματος λάμπας
αλογόνου για τη σωστή ρύθμιση της ευαισθησίας του ανιχνευτή στα επιθυμητά μήκη κύματος.
Το φάσμα της λάμπας αλογόνου διαιρέθηκε με το θεωρητικό φάσμα μέλανος σώματος όπως
περιγράφεται από το νόμο του Planck:
2ℎ𝑣𝑣 3
𝐼𝐼(𝑣𝑣, 𝑇𝑇) = 2
𝑐𝑐

1

(3.1)

ℎ𝑣𝑣

𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘 − 1

όπου 𝛪𝛪 η ισχύς της ακτινοβολίας, 𝑣𝑣 η συχνότητα, 𝛵𝛵 η θερμοκρασία και 𝑘𝑘 η σταθερά του
Boltzmann. Η διαίρεση της μέτρησης της λάμπας αλογόνου με το θεωρητικό φάσμα μελανού
σώματος δίνει ουσιαστικά την φασματική απόκριση του ανιχνευτή.
Κάθε μέτρηση στη διάταξη του φασματόμετρου Princeton διαιρέθηκε με τη φασματική
απόκριση πριν ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με της διάταξης του φασματόμετρου Horiba
(αφαίρεση υποβάθρου, πολλαπλασιασμός με Ιακωβιανή, διαίρεση με απορροφητικότητα. Για τις
μετρήσεις φωτοφωταύγειας στο Horiba setup και στην πρώτη σειρά πειραμάτων του Princeton
setup έγινε η ανάλυση των φασμάτων με προσαρμογή με γκαουσιανές καμπύλες.

4.2 Απορροφητικότητα και φωτοφωταύγεια PbS CQDs
Για αυτή τη σειρά πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν κβαντικές τελείες PbS χωρίς προσμίξεις
βισμουθίου.

Μετρήθηκαν τα φάσματα φωτοφωταύγειας

και

απορροφητικότητας

για

θερμοκρασίες 80K-480Κ. Ένα τυπικό παράδειγμα φασμάτων δίδεται στα σχήματα 4.1 και 4.2,
αντίστοιχα. Η θερμοκρασιακή συμπεριφορά στο εύρος 80-370 Κ, έχει μελετηθεί αρκετά εκτενώς
στην βιβλιογραφία, και όπως μπορεί να παρατηρηθεί στα γραφήματα περιλαμβάνει την: (α)
μονοτονική εξασθένησης της έντασης της φωτοφωταύγειας και της απορροφητικότητας [20–22]
(β) τη διαπλάτυνση των χαρακτηριστικών κορυφών τους και (γ) τη μετατόπισής τους προς το
κυανό λόγω της αντίστοιχης μετατόπισης που εμφανίζει το ενεργειακό χάσμα του [23]. Η
εξασθένιση της φωτοφωταύγειας και απορροφητικότητας με την αύξηση της θερμοκρασίας
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αποδίδεται στην ενεργοποίηση μη ακτινοβολούντων τρόπων αποδιέγερσης των εξιτονίων του
υλικού, που συμπεριλαμβάνουν αλληλεπιδράσεις με φωνόνια, μεταβάσεις σε καταστάσεις
σκοτεινών εξιτονίων (dark excitons) και παγίδευση σε ατέλειες και επιφανειακές καταστάσεις
των τελειών.
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Σχήμα 4.1: Φωτοφωταύγεια PbS CQDs με επιφανειοδραστικά μόρια ελαϊκού οξέος συναρτήσει της ενέργειας για
θερμοκρασίες 80Κ-480Κ. Η δεύτερη γραφική παράσταση απεικονίζει τις θερμοκρασίες 300Κ-480Κ μόνο.
1.8
80K
90K
100K
110K
120K
130K
140K
150K
160K
170K
180K
190K
200K
210K
220K
230K
240K
250K
260K
270K
280K
290K
300K
310K
320K
330K
340K
350K
360K
370K
380K
400K
420K
440K
460K
470K
480K

0.22

1.6

786nm

Absorbance (a.u.)

1.4
1.2

Absorbance (a.u.)

0.20

0.18

0.16

1.0

0.14

0.8

0.12
1.30

1.35

1.40

1.45

1.50

1.55

1.60

Energy (eV)

0.6
0.4
0.2
0.0
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Energy (eV)
Σχήμα 4.2: Απορροφητικότητα των παραπάνω τελειών συναρτήσει της ενέργειας για τις παραπάνω θερμοκρασίες.
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Η δεύτερη γραφική παράσταση εστιάζει στη περιοχή του ενεργειακού χάσματος των τελειών.

Από την άλλη, δεν υπάρχουν εκτενείς μελέτες σε τελείες για την συμπεριφορά της
φωτοφωταύγειας ή της απορροφητικότητάς τους σε υψηλότερες θερμοκρασίας, δηλαδή στο
εύρος 370-480 Κ των πειραμάτων μας. Πέραν της εξασθένησης και διαπλάτυνσης των κορυφών
της απορροφητικότητας και φωτοφωταύγειας που ακολουθούν την αναμενόμενη συμπεριφορά
που παρατηρήθηκε και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, οι οπτικές μετρήσεις φαίνεται να
εμφανίζουν μια μη-αναμενόμενη μετατόπιση προς το ερυθρό. Μάλιστα η ανώμαλη συμπεριφορά
φαίνεται να εμφανίζεται στην ίδια περίπου θερμοκρασία των 400Κ τόσο για την
απορροφητικότητα όσο και για την φωτοφωταύγεια. Επιπρόσθετα μια μικρή αλλά
αναπαραγώγιμη αύξηση της έντασης φωτοφωταύγειας μπορεί να παρατηρηθεί στο εύρος 370420 Κ, ενώ το φάσμα φωτοφωταύγειας αποκτά μία ασύμμετρη μορφή που εκτείνεται προς τις
χαμηλές ενέργειες.
Για να μελετηθεί περαιτέρω η συμπεριφορά αυτή, οι καμπύλες φωτοφωταύγειας σε όλο το εύρος
των θερμοκρασιών που μελετήθηκαν, προσαρμόστηκαν με σειρά γκαουσιανών καμπυλών. Η
χρήση

γκαουσιανών

είναι

συνήθης

στην

προσαρμογή

καμπυλών

φωταύγειας

και

δικαιολογούνται από το γεγονός ότι τα εξιτόνια ή οι φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία
της εκπομπής εμφανίζουν κατανομές ενεργειών που περιγράφονται από κανονικές
(γκαουσιανές) κατανομές. Στο σχήμα 4.3 εμφανίζονται τρία αντιπροσωπευτικά φάσματα
φωτοφωταύγειας στους 80, 300 και 480 Κ που περιγράφονται αντίστοιχα από 2 με 3 καμπύλες
προσαρμογής. Σε όλες τις θερμοκρασίες η φωτοφωταύγεια κυριαρχείται από μία γκαουσιανή
που αποδίδεται στην αποδιέγερση της θεμελιώδους κατάστασης του εξιτονίου των κβαντικών
(core) καταστάσεων: e1→h1. Περίπου 200 meV χαμηλότερα εμφανίζεται μια άλλη, αρκετά
ασθενέστερη γκαουσιανή, η οποία ωστόσο φαίνεται να συνεισφέρει με μεγαλύτερο βάρος στην
φωταύγεια καθώς η θερμοκρασία του δείγματα αυξάνει.
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Σχήμα 4.3: Αντιπροσωπευτικά φάσματα φωτοφωταύγειας σε διαφορετικές θερμοκρασίες (μαύρο χρώμα) μαζί
με τα φάσματα καμπυλών γκαουσιανών προσαρμογής (μπλε-πράσινο χρώμα). Η προκύπτουσα καμπύλης
προσαρμογής παριστάνεται με κόκκινο
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Βασισμένοι στην βιβλιογραφία [22] η συνεισφορά σε χαμηλές ενέργειες αποδίδεται σε
ακτινοβολούσες μεταβάσεις εξιτονίων παγιδευμένων σε επιφανειακές καταστάσεις. Είναι
γνωστό ότι για την παγίδευση των εξιτονίων σε τέτοιες καταστάσεις υπάρχει ένα φράγμα
δυναμικού [24]. Σε χαμηλές θερμοκρασίες τα εξιτόνια είναι αποδοτικά παγιδευμένα στο
παραβολικό δυναμικό των τελειών. Αύξηση της θερμοκρασίας, αυξάνει την θερμική ενέργειά
τους επιτρέποντας την μερική παγίδευσή τους στις επιφανειακές αυτές καταστάσεις. H πλήρωση
των επιφανειακών καταστάσεων σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την
μετατόπιση της απορροφητικότητας και φωτοφωταύγειας προς το ερυθρό η οποία παρατηρείται
για θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 400 Κ. Ο ανταγωνισμός της πλήρωσης αυτών των
καταστάσεων και των εξιτονικών καταστάσεων των τελειών μέσω διαδικασιών παγίδευσης και
αποπαγίδευσης είναι κατά πάσα πιθανότητα επίσης η πηγή της μη-αναμενόμενης αύξηση της
έντασης φωτοφωταύγειας στο εύρος 370-420 Κ.
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Σχήμα 4.4: Arrhenius plot PbS CQDs με επιφανειοδραστικά μόρια ελαϊκού οξέος. Ο άξονας x είναι αντίστροφη
θερμοκρασία ενώ ο y είναι ο λογάριθμος του εμβαδού της κεντρικής κορυφής του φάσματος. Στην περιοχή 370Κ440Κ παρατηρείται μικρή αύξηση της φωτοφωταύγειας που ενδεχομένως οφείλεται σε θερμικά ενεργοποιήσιμες
ακτινοβολούσες διαδικασίες.
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Η θερμοκρασιακή συμπεριφορά της φωτοφωταύγειας μπορεί να μελετηθεί ποσοτικά μέσω
εξίσωσης που περιγράφει θερμικά ενεργοποιήσιμες αντιδράσεις σύμφωνα με τον Svante
Arrhenius [25] είναι η
𝐸𝐸𝑎𝑎

𝑘𝑘 = 𝐴𝐴𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘

(3.2)

όπου k η θερμικά εξαρτώμενη ποσότητα υπό μελέτη και A μια σταθερά αναλογίας. Η γραφική
παράσταση Arrhenius της κεντρικής καμπύλης των κβαντικών τελειών PbS παρουσιάζει τον

λογάριθμο του ολοκληρώματος της κεντρικής καμπύλης συναρτήσει της αντίστροφης
θερμοκρασίας. Η κλίση της γραφικής θα είναι
𝜆𝜆 =

𝐸𝐸𝑎𝑎
𝑘𝑘

(3.3)

Έτσι μπορούμε να βρούμε την ενέργεια ενεργοποίησης των διαδικασιών απόσβεσης της
φωτοφωταύγειας. Επίσης η τομή των ευθειών που σχηματίζονται από τα σημεία σε χαμηλές

θερμοκρασίες και από τα σημεία στα οποία υπάρχει απόσβεση στο PL δίνουν τη θερμοκρασία
ενεργοποίησης της διαδικασίας στην οποία οφείλεται η απόσβεση. Στην περίπτωση των
δειγμάτων η μελέτη της γραφικής παράστασης Arrhenius δίδει μια πρώτη πτώση στη
φωτοφωταύγεια με ενέργεια ενεργοποίησης ~66 meV και θερμοκρασία ενεργοποίησης 230K, με
τις δύο τιμές να είναι στο τυπικό εύρος τιμών για PbS CQDs με επιφανειοδραστικά μόρια
θειούχου μόλυβδου. Η απόσβεση αυτή αποδίδεται στις θερμικά ενεργοποιήσιμες μη
ακτινοβολούσες διαδικασίες που αποδίδονται κυρίως σε παγίδευση σε μη-παθητικοποιημένες
επιφανειακές καταστάσεις, όπως συνηγορεί η αύξηση της σχετικής συνεισφοράς στην
φασματική κατανομή της φωταύγεια που παρουσιάζεται στα φάσματα του Σχήματος 4.3
Η περιοχή της αρνητικής κλίσης 370Κ-420Κ συζητήθηκε παραπάνω. Σε θερμοκρασίες
μεγαλύτερες των 420Κ υπάρχει ακόμη ταχύτερη απόσβεση του PL από πριν με μεγάλη ενέργεια
ενεργοποίησης 260 meV, γεγονός που υποδηλώνει ότι επιπρόσθετες διεργασίες εξασθένισης
ενεργοποιούνται. H σχετικά μικρή μετατόπιση της απορροφητικότητας και φωτοφωταύγειας και
η διατήρησης της κορυφής e1→h1 στο φάσμα της απορρόφησης μέχρι τους 480Κ, συνηγορούν
στο ότι ο κβαντικός περιορισμός των τελειών δεν μεταβάλλεται σημαντικά και δεν εμφανίζονται
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μαζικά φαινόμενα σύντηξης (sintering) και δημιουργίας συσσωματωμάτων τελειών. Ωστόσο η
θερμική ενεργοποίηση δομικών μη-αντιστρεπτών μεταβολών του υλικού είναι συμβατή με τις
παρατηρήσεις της σειράς πειραμάτων, που ακολουθούν.

4.3 Θερμική Εξάρτηση Φωτοφωταύγειας PbS QDs με βισμούθιο
Η δεύτερη σειρά πειραμάτων περιλάμβανε τελείες PbS CQDs εμπλουτισμένες με βισμούθιο σε
ποσοστά εμπλουτισμού 0%, 2% και 4% για μελέτη του τρόπου εξάρτησης και φύσης των
μηχανισμών απόσβεσης της φωτοφωταύγειας. Χρησιμοποιήθηκε μια τροποποιημένη μέθοδος
για την μέτρησης της θερμοκρασιακής συμπεριφοράς. Για κάθε σειρά δειγμάτων έγινε μέτρηση
φωτοφωταύγειας στο θερμοκρασιακό εύρος 80Κ-480Κ. Μετά από θέρμανση στους 400Κ και σε
480Κ τα δείγματα ψύχονταν σε θερμοκρασία δωματίου για να μελετηθεί η αντιστρεψιμότητα
της απόσβεσης του PL. Έγιναν επίσης μετρήσεις απορροφητικότητας σε θερμοκρασία δωματίου
για κανονικοποίηση των φασμάτων φωτοφωταύγειας.
•

4.3.1 PbS CQDs χωρίς προσμείξεις (0% Bi)
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Σχήμα 4.5: Φωτοφωταύγεια του δείγματος αναφοράς PbS CQDs για θερμοκρασίες 80Κ-400Κ κατά τον πρώτο
κύκλο μετρήσεων (αριστερά) και 300Κ-480Κ κατά τον δεύτερο κύκλο (δεξιά).
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Σχήμα 4.6: Arrhenius Plot (λογάριθμος εμβαδού κύριας κορυφής ως συνάρτηση της αντίστροφης θερμοκρασίας) για
PbS QDs με 0% Βισμούθιο.

Μετά τη θέρμανση του στους 400Κ το δείγμα χάνει το 60% της έντασης φωτοφωταύγειας του
που υποδεικνύει την ύπαρξη μη αντιστρεπτών μεταβολών στις δομικές ιδιότητες του υλικού. Η
περαιτέρω θέρμανση στους 480Κ μειώνει μόνιμα και δραστικά τη φωτοφωταύγεια του υλικού
κατά 90% ως προς την αρχική της ένταση. Η μόνιμη μείωση μπορεί να αποδοθεί στην
δημιουργία ατελειών λόγω θερμικής υποβάθμισης του υλικού. Ενδεχομένως αυτές να αφορούν
μερική αποκόλληση των επιφανειοδραστικών μορίων ελαϊκού οξέος και την αποδοτική
παγίδευση των εξιτονίων στις μη-επιφανειακές καταστάσεις που δημιουργούνται. Από την άλλη
το σημαντικό ποσοστό αντιστρεπτής απόσβεσης της φωταύγειας για τον 1ο κύκλο, μέχρι τους
400Κ υποδηλώνει την θερμικά ενεργοποιημένη παγίδευση σε προϋπάρχουσες επιφανειακές
καταστάσεις του υλικού ή μετασταθείς καταστάσεις παγίδων. Οι δύο διαφορετικές διεργασίες
δίδονται σχηματικά σε μία από τις μετρημένες δημοσιεύσεις που μελετούν παρόμοια φαινόμενα
σε τελείες βασισμένες στο CdS σύστημα.
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Σχήμα 4.6: Διεργασίες θερμικής παγίδευσης σε παγίδες (c) που δημιουργούνται μόνιμα από την θέρμανση και (d)
προϋπάρχουν της θέρμανσης ή είναι μετασταθείς. [26]
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Σχήμα 4.7: Θέση κέντρων των γκαουσιανών συναρτήσει της θερμοκρασίας.

Όπως είναι αναμενόμενο για το υλικό υπό μελέτη, υπάρχει μετατόπιση της κύριας κορυφής προς
το μπλε (blue-shift) μέχρι τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε θερμοκρασίες υψηλότερες από
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350Κ παρουσιάζεται μετατόπιση προς το κόκκινο (red-shift) η οποία αποδίδεται στη μερική
δημιουργία συσσωματωμάτων λόγω αποκόλλησης των επιφανειοδραστικών μορίων.
•

4.3.2 PbS CQDs με ποσοστό προσμίξεων Βισμούθιο (2%)
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Σχήμα 4.8: Φωτοφωταύγεια του δείγματος 2% Βι:PbS CQDs για θερμοκρασίες 80Κ-400Κ κατά τον πρώτο κύκλο
μετρήσεων (αριστερά) και 300Κ-480Κ κατά τον δεύτερο κύκλο (δεξιά).

Η φωτοφωταύγεια των εμπλουτισμένων κβαντικών τελειών παρουσιάζει ασύμμετρη μορφή με
περίσσεια εκπομπής στο χαμηλά ενεργειακά τμήμα του φάσματος όπως χαρακτηριστικά
εμφανίζεται στο Σχήμα 4.8. Τα επιμέρους χαρακτηριστικά του φάσματος έχουν μελετηθεί
εκτενώς στη δημοσίευση του P. Papagiorgis et al [7]. Στην συγκεκριμένη μελέτη μας ενδιαφέρει
η συμπεριφορά της φωτοφωταύγειας σε υψηλές θερμοκρασίες η οποία δεν έχει μελετηθεί. Το
φάσμα σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιγραφεί από δύο γκαουσιανές καμπύλες, με την
ισχυρότερη σε χαμηλές ενέργειες να αποδίδεται [7] σε εξιτόνια δέσμια σε προσμίξεις Βισμούθιο
και την ασθενέστερη σε υψηλότερες ενέργειες σε ελεύθερα εξιτόνια των κβαντισμένων
καταστάσεων των τελειών. Με την αύξηση της θερμοκρασίας υπάρχει αρκετή θερμική ενέργεια
για την αποδέσμευση των εξιτονίων που σε θερμοκρασίες 300-400Κ υποβοηθά στην
ακτινοβολούσα αποδιέγερση ελεύθερων εξιτονίων. Η θερμικά ενεργοποιημένη αποπαγίδευση
των εξιτονίων είναι έκδηλη στα ενδεικτικά παρακάτω φάσματα που περιέχουν την
φωτοφωταύγεια και τις αντίστοιχες καμπύλες προσαρμογής.
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Σχήμα 4.9: Αντιπροσωπευτικά
φάσματα φωτοφωταύγειας από το υμένιο του 2% Bi:PbS
CQDs(eV)
σε διαφορετικές
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Σχήμα 4.10: Arrhenius plots για τις δυο γκαουσιανές του φάσματος φωτοφωταύγειας PbS CQDs 2% Bi. Αριστερά
είναι η κορυφή χαμηλής ενέργειας και δεξιά η κορυφή υψηλότερης ενέργειας.

Το εμβαδό της κάθε γκαουσιανής αλλάζει με διαφορετικό τρόπο με την αύξηση της
θερμοκρασίας, που ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα διαφορετικής θερμικά εξαρτώμενης διεργασίας.
Συγκεκριμένα, τα ελεύθερα εξιτόνια που αντιστοιχούν στο δεξιά γράφημα έχουν μεγαλύτερες
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θερμοκρασίες και ενέργειες ενεργοποίησης από τα εξιτόνια παγίδων λόγω του ότι οι παγίδες
είναι πιο ρηχές ενεργειακά από τα ελεύθερα εξιτόνια και έτσι μπορούν να ενεργοποιηθούν με
χαμηλότερη ενέργεια.
•

4.3.3 PbS CQDs με μεγάλο ποσοστό προσμίξεων (4%)
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Σχήμα 4.10: PL PbS CQDs 4% Bi συναρτήσει της ενέργειας για θερμοκρασίες 80Κ-400Κ κατά τον πρώτο κύκλο
μετρήσεων (αριστερά) και 300Κ-480Κ κατά τον δεύτερο κύκλο (δεξιά).
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Σχήμα 4.11: Arrhenius plot της κύριας γκαουσιανής PbS CQDs 4% Bi. Η μείωση της φωταύγειας αυτής της
κορυφής γίνεται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από των αντίστοιχων δειγμάτων με χαμηλότερα ποσοστά νόθευσης.
Η μείωση PL λόγω αύξησης της θερμοκρασίας δεν φαίνεται να είναι μόνιμη.

4.4 Επίδραση υπέρυθρης ακτινοβολίας στη φωτοφωταύγεια Bi:PbS
QDs
Το τρίτο μέρος της παρούσας εργασίας επικεντρώθηκε στη μελέτη της επίδρασης υπέρυθρης
ακτινοβολίας στη φωτοφωταύγεια κβαντικών τελειών Bi:PbS με ποσοστά νόθευσης 0%, 3% και
4% σε ένα εύρος θερμοκρασιών 10-300K.
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Σχήμα 4.11: Φωτοφωταύγεια PbS CQDs με ποσοστό νόθευσης 0%
1.0

10K
30K
50K
70K
90K
110K
130K
150K
170K
190K
210K
240K
270K
300K

0.9
0.8

P.L. (a.u.)

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

Energy (eV)

50
Σχήμα 4.12: Φωτοφωταύγεια PbS CQDs με ποσοστό νόθευσης 3%
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Σχήμα 4.13: Φωτοφωταύγεια PbS CQDs με ποσοστό νόθευσης 4%

Ενδεικτικές γραφικές παραστάσεις φωταύγειας Bi:PbS 0%, 3% και 4%
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Difference in signal x100
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Σχήμα 4.13: Φωτοφωταύγεια PbS CQDs με ποσοστό νόθευσης 0% σε θερμοκρασία 90Κ. Δεν υπάρχει συνεπής
διαφορά στο σήμα όταν η πηγή φωτός είναι μόνο το laser με όταν είναι ενεργοποιημένο και το LED.
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Σχήμα 4.14: Φωτοφωταύγεια PbS CQDs με ποσοστό νόθευσης 3% σε θερμοκρασία 210Κ. Υπάρχει αισθητή μείωση
του σήματος στην περιοχή 0.9-1.2eV και αύξηση στα 1.2-1.37eV. Αυτή η διαφορά στο σήμα υπάρχει σε όλες τις
θερμοκρασίες.
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Σχήμα 4.15: Φωτοφωταύγεια PbS CQDs με ποσοστό νόθευσης 4% σε θερμοκρασία 110Κ. Υπάρχει μείωση του
σήματος στην περιοχή 0.95-1.2eV και αύξηση στα 1.2-1.37eV. Αυτή η διαφορά στο σήμα υπάρχει σε όλες τις
θερμοκρασίες.
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Παρατηρήθηκε αισθητή διαφορά φωτοφωταύγειας στα δείγματα με ποσοστό νόθευσης 3% και
4%. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε μείωση του σήματος κοντά στο μέγιστο της φωτοφωταύγειας
και μικρότερη αύξηση στην περιοχή των 1.3eV όταν το δείγμα ακτινοβολούνταν και με το LED.
Η ομοιότητα του σχήματος της διαφοράς σήματος υποδεικνύει ότι ο μηχανισμός διαμόρφωσης
είναι ο ίδιος στα δυο δείγματα.
Το φαινόμενο μπορεί να αποδοθεί στην διέγερση των δέσμιων εξιτονίων από τις παγίδες
Βισμουθίου με την χαμηλής ενέργειας ακτινοβολία του LED και στην μετέπειτα εξαναγκασμένη
ακτινοβολούσα αποδιέγερσή τους ως ελεύθερα εξιτόνια, που δίνουν μεγαλύτερης ενέργειας
ακτινοβολία. Η μικρότερη επιφάνεια του σήματος που κερδίζεται μπορεί να εξηγηθεί με το ότι
τα εξιτόνια που ελευθερώνονται μπορεί να αποδιεγερθούν χωρίς την εκπομπή ακτινοβολίας.
Έτσι ένα μέρος της ενέργειας που χάνεται από την μείωση του αριθμού δέσμιων εξιτονίων δεν
μπορεί να ανακτηθεί.

Signal loss for 4% Bi-doped PbS QDs
Signal gain for 4% Bi-doped PbS QDs
Signal loss for 3% Bi-doped PbS QDs
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Signal difference for undoped PbS QDs
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Σχήμα 4.16: Ποσοστό αύξησης/μείωσης του σήματος (Διαφορά εμβαδού / εμβαδό) συναρτήσει της
θερμοκρασίας. Για το δείγμα με 0% νόθευση η διαφορά σήματος είναι περίπου μηδενική. Για το δείγμα
3% και 4% η μείωση του σήματος κοντά στο μέγιστο του PL είναι πάντα μεγαλύτερη από την αύξηση σε
μεγαλύτερες ενέργειες. Το δείγμα με 4% νόθευση παρουσιάζει μεγαλύτερες διαφορές στο PL, όπως θα
περιμέναμε, αφού διαθέτει μεγαλύτερο ποσοστό παγιδών βισμουθίου.
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Συμπεράσματα
Θερμοκρασιακή εξάρτηση απορροφητικότητας και φωτοφωταύγειας σε PbS CQDs
Παρατηρείται μείωση της φωτοφωταύγειας με τη θερμοκρασία που έχει σημείο ενεργοποίησης
τους 230Κ και ενέργεια ενεργοποίησης στα ~66meV. Υπάρχει επίσης σταθεροποίηση της
φωτοφωταύγειας στο εύρος θερμοκρασιών 370-440Κ, που ωστόσο δεν παρατηρείται στις άλλες
σειρές δειγμάτων στο ίδιο εύρος. Πέρα από τους 380K η φωτοφωταύγεια μειώνεται με ακόμη
μεγαλύτερο ρυθμό, που οφείλεται στην αποσύνδεση των επιφανειοδραστικών μορίων και στη
δημιουργία συσσωματωμάτων.
Φωτοφωταύγεια κβαντικών τελειών Bi:PbS 0%, 2% και 4%
Παρατηρήθηκε μη αντιστρεπτή μείωση της φωτοφωταύγειας σε δείγματα που έφτασαν τους
480K που υποδεικνύει μορφολογικές αλλαγές στο υλικό (συσσωματώματα και αποκόλληση
επιφανειοδραστικών μορίων ελαϊκού οξέος). Μια ακόμα ένδειξη για αυτό είναι η μετατόπιση
της κορυφής που οφείλεται στην κβαντική τελεία προς το κόκκινο για θερμοκρασίες
μεγαλύτερες των 360Κ.
Υπήρξε μερική αντιστρεψιμότητα στη φωτοφωταύγεια μετά από τη θέρμανση των δειγμάτων
στους 400Κ, που μπορεί να ερμηνευθεί με τη μερική αποκόλληση των επιφανειοδραστικών
μορίων. Η αποκόλληση τους επιτρέπει την πιο αποδοτική μεταφορά φορέων από τελεία σε
τελεία και έτσι καθιστά πιο πιθανή η μη ακτινοβολούσα αποδιέγερση των φορέων.
Και στα τρία δείγματα παρατηρήθηκε αύξηση της συνεισφοράς των ελεύθερων εξιτονίων στη
φωτοφωταύγεια με την αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτό γίνεται γιατί η θερμική ενέργεια kT
είναι αρκετή για να αποδεσμεύσει τα δέσμια εξιτόνια που βρίσκονται σε επιφανειακές παγίδες,
ατέλειες του πλέγματος και παγίδες βισμουθίου.
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Επίδραση υπέρυθρης ακτινοβολίας στο φάσμα φωτοφωταύγειας Bi:PbS CQDs
Μελετήθηκε η επίδραση υπέρυθρης ακτινοβολίας στη φωτοφωταύγεια Bi:Pbs CQDs
διαφορετικών ποσοστών νόθευσης. Παρατηρήθηκε αισθητή μεταβολή στο σχήμα του φάσματος
(τάξεως 0.5-4% για Bi:PbS 3% και 1-8% για το Bi:PbS 4%) όταν κατά τη φωτοφωταύγεια το
δείγμα ακτινοβολούνταν και με φως μικρότερης ενέργειας του ενεργειακού χάσματος εκτός από
την κύρια πηγή διέγερσης. Η μεταβολή στο σήμα δεν ήταν μονοσήμαντη, αφού παρουσιάστηκε
μείωση της φωτοφωταύγειας στην περιοχή ενέργειας 0.9-1.2eV και (μικρότερη της μείωσης)
αύξηση στην περιοχή 1.2-1.35eV. Η διαμόρφωση μπορεί να εξηγηθεί με την αποδέσμευση
εξιτονίων που είναι δέσμια σε παγίδες βισμουθίου, κάτι που εξηγεί την απουσία της
διαμόρφωσης στο μη νοθευμένο δείγμα.
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