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Εισαγωγή

Σώτια Λουκά

Εισαγωγή:
Ζούμε σε μία εποχή όπου η έρευνα αποτελεί το δυναμικότερο
φαινόμενο

του

σύγχρονου

πολιτισμού

και

προσφέρει

εκπληκτικές

δυνατότητες στην ανθρωπότητα, μεταβάλλοντας τις συνθήκες ζωής σε όλες
τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Μέσω της ραγδαίας εξέλιξης της
τεχνολογίας έχει επιτευχθεί άνοδος του βιοτικού επιπέδου,με αποτέλεσμα ο
άνθρωπος να επιζητά όλο και περισσότερες ανέσεις καθημερινά. Η ποικιλία
προϊόντων που υπάρχει στην αγορά είναι πολύ μεγάλη, όμως πάντα
προσπαθούμε να επιλέγουμε τα καλύτερα και τα πιο αποτελεσματικά για
εμάς. Η παρούσα αυτή εργασία αποτελεί την πρώτη προσπάθεια χρονικής
μελέτης της τάξεως των picoseconds, των φορέων ενός ανερχόμενου υλικού.
Σκοπός μελλοντικά είναι μια ολοκληρωμένη ανάλυση με στόχο να βελτιώσει
ακόμη περισσότερο τον τρόπο ζωή μας και αν μπορεί να φθάσει ή να
ξεπεράσει τις ιδιότητες των ήδη υπαρχόντων υλικών της αγοράς.
Η μελέτη αυτή έγινε με τη χρήση της μεθόδου pump-probe (διέγερσηςανίχνευσης). Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη μελέτη αλληλεπίδρασης μεταξύ
ακτινοβολίας και ύλης, με χρονική διακριτική ικανότητα femtoseconds.
Σκοπός αυτής της μεθόδου είναι η μέτρηση αλλαγών της χρονοεξαρτημένης
διέλευσης του υλικού, στο οποίο θα αναφερθούμε στην επόμενη παράγραφο.
Η διπλωματική αυτή αποσκοπεί στη μελέτη ενός φωτοβολταϊκού
υλικού του Cu2ZnSnS4 (CZTS), το οποίο αποτελεί ένα υποσχόμενο υλικό για
ευροία χρήση σε ηλιακά κύτταρα. Έχει λάβει ιδιαίτερη προσοχή τα τελευταία
χρόνια, λόγω της φιλικότητας του προς το περιβάλλον. Επιπλέον, έχει θέσει
υψηλές προσδοκίες ως ένα ανερχόμενο υλικό μεγάλης απόδοσης μετατροπής
της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Ορισμένα χαρακτηριστικά του υλικού
1
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CZTS δεν έχουν ακόμη αναλυθεί, όπως είναι για παράδειγμα η χρονική
ανάλυση των φορέων του υλικού όταν δεχτεί παλμούς μικρής διάρκειας.
Επομένως, η διπλωματική αυτή εργασία στηρίζεται στην εμβάθυνση γύρω
από το θέμα της υπερταχείας δυναμικής των φορέων στο υλικό CZTS.
Υπερταχείς

παλμοί

μικρής

διάρκειας

(μερικών

femtoseconds)

παράγονται από ένα σύστημα laser. Οι παλμοί αυτοί χαρακτηρίζονται για τη
μεγάλη ισχύ και ένταση που εναποθέτουν στο υλικό προς διερεύνηση. Μέσα
από διάφορα οπτικά

στοιχεία, στα αποία θα αναφερθούμε σε επόμενο

κεφάλαιο, επιτυγχάνουμε τη δημιουργία παλμού διέγερσης και ανίχνευσης.
Η χρονική καθυστέρηση που πετυγχαίνουμε στον παλμό ανίχνευσης σε σχέση
με τον παλμό διέγερσης καθώς και η δυνατότητα επιλογής του μήκους
κύματος που θέλουμε να εξετάσουμε, μας δίνουν μια λεπτομερή χρονική
ανάλυση του ενεργειακού φάσματος του υλικού που έχουμε στα χέρια μας
προς εξέταση.
Στη συνέχεια αυτής της μελέτης, θα γίνει αναφορά στα χαρακτηριστικά
των laser, καθώς και στην δημιουργία των υπερταχέων παλμών, που θα
χρησιμοποιηθούν στο πείραμα μας. Επιπλέον, θα γίνει λεπτομερής αναφορά
στην τεχνική pump-probe, όπως επίσης και στο υλικό Cu2ZnSnS4. Aκολούθως,
θα γίνει η ανάλυση των δεδομένων και θα συνοψιστούν τα αποτελέσματα
εξάγοντας διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του υλικού
CZTS.
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Κεφάλαιο 1:
Φωτοβολταïκά κύτταρα και υλικό CZTS
Τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν σημαντικά στη
λεγόμενη «Διάσπαρτη Παραγωγή Ενέργειας», η οποία στις μέρες μας
αποτελεί ένα από τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και
διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Η κατά μεγάλο ποσοστό απεξάρτηση από
το πετρέλαιο και ακολούθως η περαιτέρω μείωση ρύπανσης του
περιβάλλοντος, μπορούν να επιφέρουν συνθήκες οικονομικής ευημερίας στον
κόσμο. Η παρούσα διπλωματική εργασία καταπιάνεται με τα βασικά
χαρακτηριστικά του υλικού CZTS και στόχο έχει η παρούσα ανάλυση που θα
γίνει, να αποτελέσει κίνητρο για περαιτέρω εμβάθυνση και επομένως
μελλοντικά να επιφέρει αποδοτικότερα και πιο οικονομικά αποτελέσματα.
Αυτό το κεφάλαιο αναλύει εκτενέστερα τη θεωρία των φωτοβολταϊκών
κυττάρων. Αρχικά, θα γίνει μια ιστορική αναδρομή για να παρουσιαστεί η
πορεία των φωτοβολταϊκών κυττάρων από το παρελθόν έως και σήμερα με
αναφορά στην διαχρονική τους εξέλιξη. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στα
πιο ευρέως διαδεδόμενα υλικά για την κατασκευή των φωτοβολταϊκών
κυττάρων και θα παρουσιαστούν τα διάφορα χαρακτηριστικά τους. Ακολουθεί
μία πιο λεπτομερής περιγραφή του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στη μελέτη
(Cu2ZnSnS4), παρουσιάζοντας τις διάφορες ιδιότητες του αλλά και τα οφέλη
που θα επιφέρει με την εφαρμογή του.
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1.1 Ιστορική αναδρομή φωτοβολταϊκών κυττάρων
Η ανακάλυψη του φωτοβολταϊκού φαινομένου από τον Γάλλο Φυσικό
Alexandre Edmond Becquerel το 1839, οδήγησε στο συμπέρασμα πως το
ηλεκτρικό ρεύμα παράγεται όταν συγκεκριμένα υλικά εκτεθούν στο φως. Οι
Αμερικάνοι Adams και Day το 1876 είχαν εφαρμόσει αυτή την παρατήρηση,
χρησιμοποιώντας κρύσταλλο σεληνίου. Η απόδοση έφτανε μόνο το 1%. Ο
Albert Einstein μέσω της υπόθεσης του φωτονίου το 1905 διατύπωσε την
εξήγηση του φωτοβολταικού φαινομένου. Η ανακάλυψη των τρανζίστων
επιτεύχηκε από τους Αμερικανούς Shockley, Bardeen και Brattain. Έντεκα
χρόνια αργότερα κατασκευάστηκε το πρώτο φωτοβολταϊκό κύτταρο με
απόδοση που έφτανε το 6%, ενώ αργότερα δημιουργήθηκε φωτοβολταϊκό
κύτταρο από πυρίτιο του οποίου η απόδοση άγγιζε το 10%.
Εκείνη την εποχή η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στην εξερεύνηση
του διαστήματος, αποτέλεσε σημαντικό σταθμό για τη χρήση των
φωτοβολταϊκών κυττάρων, αφού το 1958, 108 ηλιακά κύτταρα στάλθηκαν για
δοκιμή στο διάστημα. Το 1970 η ετήσια παραγωγή φωτοβολταϊκών πλαισίων
για εφαρμογές στο διάστημα έφτανε τα 500 m². Λίγα χρόνια αργότερα,
παίρνοντας έναυσμα από την πετρελαϊκή κρίση του 1973-1974, ξεκινάει στα
μέσα της δεκαετίας του 70 η επίγεια χρήση φωτοβολταϊκών κυττάρων. Η
κρίση αυτή έδωσε το ερέθισμα για την έναρξη σωρείας ερευνητικών μελετών.
Σκοπός εκείνη την εποχή ήταν να μειωθεί το κόστος των φωτοβολταϊκών
πλαισίων, ψάχνοντας για εύρεση νέων φθηνότερων υλικών.
Στην σημερινή εποχή τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν γίνει
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας. Η εφαρμογή τους
χρησιμοποιείται ευρέως από μικρής κλίμακας συστήματα, όπως για
παράδειγμα σε ρολόγια, σε μικρούς υπολογιστές τσέπης, που λειτουργούν
4
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χωρίς

μπαταρία,

απλώς

με

την
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έκθεσή

τους

στο

φως.

Επίσης,

χρησιμοποιούνται και σε μεγάλης κλίμακας συστήματα για να δίνουν ενέργεια
σε δορυφόρους, διαστημόπλοια, αλλά και σε πιο απλές εφαρμογές, όπως για
παράδειγμα την ενεργειοδότηση απομακρυσμένων τηλεφώνων εκτάκτου
ανάγκης σε εθνικές οδούς, σε σπίτια κλπ. Η απόδοση τους κυμαίνεται από
12% ως και 18%.

1.2 Αρχή λειτουργίας φωτοβολταϊκών κυττάρων
Τα φωτοβολταϊκά κύτταρα είναι κατασκευασμένα από ημιαγώγιμα
υλικά, όπως για παράδειγμα το πυρίτιο. Όταν φως (φωτόνια) προσπέσει στο
κύτταρο με ενέργεια ίση ή μεγαλύτερη από το ενεργειακό χάσμα του
ημιαγωγού, τότε κάθε προσπίπτον φωτόνιο απορροφάται απελευθερώνοντας
ηλεκτρόνιο. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια κινούνται προς την ένωση τύπου n και οι
οπές κινούνται προς την ένωση τύπου p, µε αποτέλεσµα τη δημιουργία
διαφοράς δυναμικού ανάµεσα στους ακροδέκτες των δύο τµηµάτων της
διόδου. Επομένως, η όλη διαδικασία αποτελέι πηγή ηλεκτρικού ρέυματος, το
οποίο διαρκεί όσο χρόνο υπάρχει πρόσπτωση ηλιακού φωτός στην επιφάνεια
του φωτοβολταϊκού μας στοιχείου.
Τα πιο διαδεδομένα υλικά που χρησιμοποιούνται στην αγορά για την
κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων είναι τα ακόλουθα:
 Μονοκρυσταλλικό

πυρίτιο: Κατασκευάζονται σε κυλίνδρους

ανεπτυγμένου πυριτίου, κόβονται σε λεπτές φέττες γνωστές εώς wafers
με το πάχος τους να κυμαίνεται γύρω στα 0.3 χιλιοστά. Η απόδοση του
πλαισίου τους στη βιομηχανία κυμαίνεται από 15% μέχρι 18%. Στο
εργαστήριο έχουν επιτευχθεί αποδόσεις μέχρι και 24.7%. Το
5
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μονοκρυσταλλικό πυρίτιο χαρακτηρίζεται για την καλύτερη σχέση
απόδοσης-επιφάνειας ή ενεργειακής πυκνότητας.

Ένα από τα

μειονεκτήματα του μονοκρυσταλλικού πυριτίου είναι το υψηλό κόστος
κατασκευης σε σχέση με το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, στο οποίο θα
γίνει αναφορά στην επόμενη παράγραφο. Βασικές τεχνολογίες
παραγωγής μονοκρυσταλλικών φωτοβολταϊκών αποτελούν η μέθοδος
CZ (Czochralski) και η μέθοδος FZ (float zone). Το μονοκρυσταλλικό
φωτοβολταϊκό με την καλύτερη απόδοση στο εμπόριο σήμερα, είναι της
SunPower με απόδοση πλαισίου 18.5%, εφόσον είναι το μόνο που έχει
τις μεταλλικές επαφές στο πίσω μέρος του πάνελ, επιτυγχάνοντας με
αυτό τον τρόπο μεγαλύτερη επιφάνεια έκθεσης στην ηλιακή
ακτινοβολία. Έχουν σκούρο μπλε ή μάυρο χρώμα.

Σχήμα 1.1: Φωτοβολταϊκό Μονοκρυσταλλικού Πυριτίου

 Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο: Βασικότερες τεχνολογίες κατασκευής
είναι

η

μέθοδος

απ'

ευθείας

στερεοποίησης

DS

(directional

solidification), η ανάπτυξη λιωμένου πυριτίου ("χύτευση"), και η
6
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ηλεκτρομαγνητική χύτευση EMC. Το πάχος τους είναι περίπου γύρω στα
0.3 χιλιοστά όπως και του μονοκρυσταλλικού πυριτίου. Η τιμή τους είναι
συνήθως λίγο χαμηλότερη από αυτή των μονοκρυσταλλικών πυριτίων
κυρίως λόγω φθηνότερης μεθόδου παραγωγής. Οπτικά μπορεί κανείς να
παρατηρήσει

τις

επιμέρους

μονοκρυσταλλικές

περιοχές.

Όσο

μεγαλύτερες είναι σε έκταση οι μονοκρυσταλλικές περιοχές, τόσο
μεγαλύτερη είναι και η απόδοση για τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταικά
κελιά. Στα εργαστήρια έχουν επιτευχθεί αποδόσεις μέχρι και 20% για τα
πολυκρυσταλλικά πυρίτια, ενώ τα φωτοβολταϊκά πλαίσια στο εμπόριο
διατίθενται με αποδόσεις από 13 έως και 15%. Έχουν γαλάζιο χρώμα.

Σχήμα 1.2: Φωτοβολταϊκό Πολυκρυσταλλικού Πυριτίου

 Άμορφου πυριτίου (a-Si): Με την εναπόθεση ημιαγώγιμου υλικού
(στην περίπτωση μας πυρίτιο) πάνω σε χαμηλού κόστους υπόστρωμα
υποστήριξης γυαλί πλαστικό ή μέταλλο, παράγονται ταινίες λεπτών
επιστρώσεων, οι οποίες αποτελούν το φωτοβολταϊκό μας στοιχείο. Η
λέξη άμορφο πυρίτιο περιγράφει τον τυχαίο τρόπο, με τον οποίο είναι
7
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διατεταγμένα τα διάφορα άτομα του πυριτίου. Το πάχος του πυριτίου
είναι περίπου 0.0001 χιλιοστά ενώ το υπόστρωμα του κυμαίνεται από 1
έως 3 χιλιοστά. Η απόδοση του πλαισίου τους στη βιομηχανία
κυμαίνεται από 6% μέχρι 8%. Στο εργαστήριο έχουν επιτευχθεί
αποδόσεις μέχρι και 14%. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός
ότι μένουν ανεπηρέαστα σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας αλλά και
το γεγονός πως σε συνθήκες συννεφιάς (διάχυτη ακτινοβολία) έχουν
καλύτερες αποδόσεις, σε σχέση με τα κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά που
αναφέραμε πιο πάνω. Επιπλέον, λόγω της μικρής ποσότητας πυριτίου
που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους, η τιμή είναι ασφαλώς
χαμηλότερη. Μειονέκτημα τους αποτελεί το γεγονός ότι έχουν χαμηλή
ενεργειακή πυκνότητα, με αποτέλεσμα να χρειαζόμαστε περίπου
διπλάσια ποσότητα επιφάνειας για να παράξουμε τα ίδια ποσά
ενέργειας σε σχέση με τις κρυσταλλικές μεθόδους φωτοβολταϊκών. Η
διάρκεια ζωής τους παραμένει ακόμη άγνωστη μιας και η τεχνολογία
τους είναι σχετικά καινούρια. Oι κατασκευαστές όμως δίνουν εγγυήσεις
απόδοσης περίπου 20 χρόνια.
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Σχήμα 1.3: Φωτοβολταϊκό Άμορφου Πυριτίου

 Υβριδικά πάνελ:

Συνδυάζουν στρώσεις υλικών από διάφορες

τεχνολογίες. Τα πιο διαδομένα υβριδικά φωτοβολταϊκά στοιχεία αυτής
της κατηγορίας είναι κατασκευασμένα πάνω και κάτω από στρώση
άμορφου πυριτίου ενώ ανάμεσα υπάρχει στρώση μονοκρυσταλλικού
πυριτίου. Η απόδοση τους φτάνει στο 19%. Το κόστος κατασκευής τους
είναι αρκετά μεγαλύτερο από τα υλικά φωτοβολταϊκών συστημάτων
που αναφέραμε πιο πάνω. Όπως τα φωτοβολταϊκά άμορφου πυριτίου
έτσι και τα υβριδικά πάνελ έχουν πολύ καλή συμπεριφορά στην
επίδραση της θερμοκρασίας και αξιόλογη απόδοση στον διάχυτο
φωτισμό. Τέλος, η απόδοση τους καθώς και η διάρκεια ζωής τους
παραμένει άγνωστη εφόσον αποτελούν και αυτά σχετικά καινούρια
τεχνολογία.

Σχήμα 1.4: Φωτοβολταϊκό Υβριδικού Πάνελ
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 Οργανικά υλικά: Τα οργανικά φωτοβολταϊκά έχουν σαν δομική τους
μονάδα την οργανική φωτοβολταϊκή κυψελίδα (OSC – Organic Solar Cell
ή αλλιώς PSC – Plastic Solar Cell). Τα υλικά που χρησιμοποιεί η OSC είναι
οργανικά ηλεκτρονικά όπως για παράδειγμα τα αγώγιμα ηλεκτρονικά
πολυμερή ή μικρότερα οργανικά μόρια, τα οποία είναι κατάλληλα για
την δημιουργία ηλεκτρικού φορτίου, όταν φως προσπέσει σε αυτά και
μετέπειτα για την μεταφορά του φορτίου στους ακροδέκτες της
διάταξης.

Τα

οργανικά

πολυμερή

έχουν

υψηλό

συντελεστή

απορρόφησης με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας
να απορροφούνται από

μικρές ποσότητες υλικού. Αυτό έχει σαν

συνέπεια την μείωση του κόστους παρασκευής και επομένως τη
δυνατότητα μαζικής παραγωγής. Επιπλέον για την παραγωγή τους δεν
απαιτούνται συνθήκες υψηλού κενού αλλά ούτε και υψηλές
θερμοκρασίες, εφόσoν η παραγωγή τους μπορεί να γίνει σε συνθήκες
περιβάλλοντος δωματίου. Ένα άλλο πλεονέκτημα αποτελεί η ευκαμψία
των οργανικών αγώγιμων πολυμερών η οποία επιτρέπει την χρήση τους
κάτω από συνθήκες κάμψης της OSC, χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση
της διάταξης OPV. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στα ανόργανα υλικά, αφού η
κρυσταλλική τους δομή δεν τους επιτρέπει προσαρμογή κάτω από
παρόμοιες συνθήκες. Σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί η χαμηλή τους
απόδοση. Εκτεθειμένα σε άμεσο φως του ήλιου, τα φωτοβολταϊκά αυτά
έχουν 10% απόδοση, όμως σε συνθήκες διάχυτου φωτισμού, η
αποτελεσματικότητά τους φτάνει στα 13%. Επομένως, σε νεφελώδεις
συνθήκες τα οργανικά φωτοβολταϊκά λειτουργούν καλύτερα. Άλλα
σηματικά μειονεκτήματα είναι η χημική τους απόδοση αλλά και η
χαμηλή αντοχή σε μηχανική καταπόνηση.
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Σχήμα 1.5: Φωτοβολταϊκό οργανικών υλικών

1.3 Κεστερίτης
Ο Κεστερίτης είναι θειούχο ορυκτό με τύπο Cu2(Zn,Fe)SnS4. Στη δομή
πλέγματος του τα άτομα του ψευδαργύρου καθώς και τα άτομα του σιδήρου
μοιράζονται τις ίδιες θέσεις πλέγματος. Πρόκειται για ένα πολύ υποσχόμενο
ορυκτό με ψηλές προσδοκίες στον τομέα των φωτοβολταïκών κυττάρων. Ο
κεστερίτης είναι ημιαγωγός τύπου p και αποτελείται από χαλκό, ψευδάργυρο,
σίδηρο, κασσίτερο και θείο. Είναι ένα υλικό που έχει απασχολήσει πολύ τα
τελευταία χρόνια και εξακολουθεί να το κάνει μέχρι και σήμερα. Το 2011 η
χρήση κεστερίτη στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου είχε
πετύχει ρεκόρ σε απόδοση μετατροπής ηλιακής σε ηλεκτρική ενέργεια με
επίπεδα μετατροπής που έφταναν το 6.1%. Πρόσφατα προγράμματα
(ΚESTCELLS)

που

γίνονται

μέχρι

σήμερα

στο

Πανεπιστήμιο

του

Λουξεμβούργου επιδιώκουν η χρήση του κεστερίτη να επιφέρει νέες και
αξιόπιστες τεχνολογίες, οι οποίες θα αποτελούν εναλλακτική λύση στις
συμβατικές μη ανανεώσιμές πηγές ενέργειας.

Πιστεύουν πως η χρήση

κεστερίτη αποτελεί ένα πιο οικονομικό υλικό σε τεχνολογίες φωτοβολταïκών
μονάδων λεπτού φιλμ, το οποίο θα επιφέρει καλύτερες αποδόσεις στην
μετατροπή ηλιακής σε ηλεκτρική ενέργεια από τα είδη υπάρχοντα υλικά της
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αγοράς. Επιπλέον, ψάχνουν για ένα πιο βιώσιμο υλικό με την ικανότητα
μαζικής παραγωγής. Με τη σύνθεση του Κεστερίτη δημιουργείται το υλικό
CZTS, οι οπτικές ιδιότητες του οποίου θα μας απασχολήσουν στην παρούσα
εργασία.

1.4 CZTS (Cu2ZnSnS4)
To υλικό CZTS αποτελείται από χαλκό, ψευδάργυρο, κασσίτερο και θείο.
Τα υλικά αυτά υπάρχουν σε μεγάλη αφθονία στην φύση και αυτό αποτελεί
μεγάλο πλεονέκτημα για το κόστος κατασκευής του.

Είναι ένωση

τεταρτοταγούς ημιαγωγού με πυκνότητα 4.56 g/cm, μοριακή μάζα 439.471
g/mol και ενεργειακό χάσμα που κυμαίνεται από 1.4-1.5 eV. To CZTS έχει
απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό από τα τέλη του 2000 ως ένα υλικό κατάλληλο
για εφαρμογές σε ηλιακά κύτταρα. Η εφαρμογή του CZTS προσφέρει πολύ
ευνοϊκές ηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητες με αποτέλεσμα να αποτελεί
εναλλακτική λύση στην εφαρμογή του υλικού CIGS (Cu(In,Ga)Se2 ), το οποίο
αποτελείται από χαλκό, ίνδιο, γάλλιο και σελήνιο αλλά παράλληλα και στην
εφαρμογή του υλικού CdTe, το οποίο αποτελείται από κάδμιο και τελλούριο.
Η τιμή αλλά και η διαθεσιμότητα για το ίνδιο στο υλικό CIGS αλλά και το
κάδμιο στο υλικό CdTe αποτελούν δύο αποτρεπτικούς παράγοντες για τη
μελλοντική τους χρήση ως υλικά για φωτοβολταïκά κύτταρα. Επιπλέον, η
τοξικότητα στο κάδμιο αποτέλεσε ισχυρό παράγοντα στην αναζήτηση
εναλλακτικών λύσεων για φωτοβολταïκά λεπτών υμενίων. Αυτό το
μειονέκτημα που παρουσίαζαν τα υλικά CIGS και CdTe ήρθε να επιλύσει το
υλικό CZTS το οποίο αποτελείται από μη τοξικά στοιχεία.

Πρόσφατες

βελτιώσεις που έχουν γίνει στο υλικό CZTS έχουν επιφέρει αποδοτικότητα που
φτάνει το 12.6%.
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Σώτια Λουκά

Πορτοκαλί: Xαλκός, Γκρίζο:

Ψευδάργυρος, Μπλε: Κασσίτερος, Κίτρινο: Θείο

1.5 Ιστορική εξέλιξη CZTS
Το 1966 δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το υλικό CZTS και λίγα χρόνια
αργότερα παρουσιάζεται το φωτοβλταïκό φαινόμενο. To 1997 αναφέρονται
οι πρώτες φωτοβολταïκές συσκευές από CZTSe και την ίδια χρονολογία η
απόδοση για ηλιακές κυψέλες από CZTS φτάνει το 2.3%. Στα μέσα της
δεκαετίας του 2000 αρχίζει η παραγωγή του υλικού GIGS σε εμπορική κλίμακα
και λόγω της επικινδυνότητας που δόθηκε για το ίνδιο αρχίζει να εστιάζεται το
ενδιαφέρον των ερευνητών στις ιδιότητες του υλικού CZTS. Οκτώ χρόνια
αργότερα (2005) η απόδοση φτάνει το 5.7%,

ως αποτέλεσμα της

βελτιστοποίησης της διαδικασίας εναπόθεσης των υλικών.

Ακόμη, έχει

αποδειχθεί ότι το νάτριο συμβάλλει θετικά στις ηλεκτρικές ιδιότητες του
υλικού CZTS, στην περιοχή των απορροφητικών του στρωμάτων. Το 2010 η
13
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χρήση φωτοβολταïκής συσκευής με CZTS υλικό, επιτυγχάνει μετατροπή της
ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική σε ποσοστά που φτάνουν το 10%. Τον
Αύγουστο του 2012 η IBM ανακοίνωσε πως κατάφερε να αναπτύξει
φωτοβολταïκά με CZTS υλικό, ικανά να πετύχουν απόδοση που έφτανε το
11.1%.

Το Νοέμβριο του 2013 η Ιαπωνική εταιρεία Solar Frontier που

ασχολείται με thin-film ηλιακά κύτταρα σε συνεργασία με τις εταιρείες IBM
και Kogyo Ohka στο Τόκυο, κατάφεραν να πετύχουν παγκόσμιο ρεκόρ με
χρήση CZTS ηλιακών κυττάρων με απόδοση μετατροπής σε ποσοστά που
φτάνουν το 12.6%. Η ανάπτυξη των CZTS συνεχίζεται μέχρι σήμερα, αφού
διάφορες

ιδιωτικές

εταιρείες

ασχολούνται

με

την

τεχνολογία

του

συγκεκριμένου υλικού.
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Κεφάλαιο 2:
Δημιουργία Υπερταχέων παλμών και μέθοδος Pump-Probe
Η παραγωγή υπερταχέων παλμών laser αποτελεί στις μέρες μας ένα
σπουδαίο όπλο και μια τεράστια πρόκληση για τους επιστήμονες του 21ου
αιώνα.

Η ταχεία ανάπτυξη και επέκταση των laser υπερταχέων παλμών

αποτελεί αναμφισβήτητα ένα πολύ σημαντικό θεμέλιο για την ανέλιξη ενός
τεχνολογικού πολιτισμού σε πρωτόγνωρα επίπεδα ποιότητας. Παράλληλα η
εμβάθυνση στα χαρακτηριστικά των laser καθώς και η άνοδος στη χρήση τους,
θα συντελέσει στην μεγαλύτερη πιστότητα και απόδοση στις χειρουργικές και
κοσμητικές επεμβάσεις.
Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα γίνει
ανφορά στην ιστορία των laser από την εποχή των θεωριών γύρω από την
εστιασμένη ακτινοβολία φωτός μέχρι την εποχή εφαρμογής θεωριών γύρω
από την επιλεκτική φωτοθερμόλυση.

Aκολούθως, θα παρουσιαστούν τα

διάφορα χαρακτηριστικά του Ti:Sapphire Laser καθώς και τα επιμέρους laser
που το αποτελούν.

Το Τi:Sapphire Laser χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια

διεξαγωγής του πειράματος για δημιουργία υπερταχέων παλμών μικρής
διαρκείας με μεγάλη εναπόθεση ισχύς στο υλικό CZTS. Το επόμενο θέμα με
το οποίο καταπιάνεται η παρούσα εργασία σχετίζεται με την τεχνική PumpProbe (διέγερσης-ανίχνευσης), η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη χρονική
ανάλυση της δυναμικής των φορέων στο υλικό προς εξέταση. Στο τέλος
αυτού του κεφαλαίου θα περιγραφούν η ανάκλαση, η απορρόφηση και η
διέλευση, οι οποίες αποτελούν τις τρεις διαδικασίες που μπορούν να
συμβούν με την εναπόθεση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο υλικό.
Επιπρόσθετα, θα γίνει αναφορά στην χρονική εξέλιξη των φορέων, εφόσον
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έχουν απορροφήσει ικανή ποσότητα ενέργειας, που θα τους οδηγήσει
υψηλότερες ενεργειακές στάθμες.

2.1 Ιστορική αναδρομή Leiser
Ο όρος laser αποτελείται από πέντε γράμματα τα οποία υποδηλώνουν
τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής, δηλαδή «Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation».

Η ελληνική ερμηνεία δίνεται ως

«Ενίσχυση φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας». Το 1917 ο
Einstein παρουσιάζει την άποψη του σχετικά με την εστιασμένη ακτινοβολία
φωτός αλλά και τη διεγερμένη εκπομπή μικροκυμάτων. Μετά από αυτή την
θεωρία του Einstein πέρασαν σαράντα τρία χρόνια μέχρι να τεθεί σε
εφαρμογή η δημιουργία του πρώτου laser. Από το 1920 μέχρι το 1950 οι
επιστήμονες δεν έδιναν προσοχή στην δημιουργία laser έστω και αν η
λειτουργία καθώς και ο τρόπος κατασκευής, τους ήταν ήδη γνωστός. Αυτό
που τους ενδιέφερε ήταν οι νέες ανακαλύψεις σε άλλες πτυχές της φυσικής
(κβαντομηχανική, πυρηνική φυσική, φυσική στοιχειωδών σωματιδίων). Το
1960 στα εργαστήρια Hughes Aircraft στην Καλιφόρνια πραγματοποιήθηκε
ένα πολύ σημαντικό πείραμα, το οποίο οδήγησε την δημιουργία του πρώτου
laser. Αυτό που επιτεύχθηκε είναι η δημιουργία ενός συνθετικού κρύσταλλου
από ρουβίδιο (Ruby Laser) με μήκος 2cm και διάμετρο 9mm, τον οποίο
γυάλισαν και επίστρωσαν με άργυρο.

Ακολούθως, τοποθέτησαν τον

κρύσταλλο μέσα σε ελικοειδή σωλήνα φλας και τον έλουσαν με
πολυχρωματικό φως.

Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία μιας λεπτής,

μονοχρωματικής ακτίνας από κόκκινο φως στο ένα άκρο του κρυστάλλου.
Αυτή αποδίδεται ως η πρώτη επιτυχία για λειτουργία laser.
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Σχήμα 2.1: Ruby Laser με ελικοειδή σωλήνα φλας
H ανακάλυψη αυτή αποτέλεσε πολύ γερό θεμέλιο για τους επιστήμονες,
αφού μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια υπήρξαν 5000 χιλιάδες δημοσιεύσεις, οι
οποίες βασίζονταν στην ανάπτυξη συστημάτων laser.

Το 1961 ο Javan

κατασκεύασε αέριο laser με τη χρήση He-Ne. Aκολούθως, κατασκευάστηκαν
laser, τα οποία περιείχαν ως ενεργό μέσο οργανικές βάσεις, μοριακά ή
ιονισμένα αέρια, σύνθετους κρυστάλλους με προσμίξεις κ.α.

To 1962 o

William B Bridges στις Ηνωμένες Πολιτείες κατασκεύασε το πρώτο laser αργού
και δύο χρόνια αργότερα κατασκευάστηκε το laser διοξειδίου του άνθρακα
από τον Kumar Patel. Το 1968 δημιουργείται το Nd: YAG laser (neodymiumdoped yttrium aluminium garnet) στις Η.Π.Α. από τον Leon Goldman και μέσα
στα επόμενα δύο χρόνια κατασκευάζεται από τον Horace Furumoto το laser
χρωστικής με λάμπα παλμικού φλας (1969) και χρησιμοποιούνται για πρώτη
φορά τα laser διόδου (1970). Το 1976 χρησιμοποιείται το πολυχρωματικό
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υπέρυθρο φως και το 1983 οι Γάλλοι, John Parrish και

Rox Anderson

εφαρμόζουν τη θεωρία της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης. Τέλος, το 2001 και
πάλι ο Rox Anderson μαζί με τους συνεργάτες του

εφαρμόζουν μια πιο

εκτεταμένη θεωρία για την επιλεκτική φωτοθερμόλυση.

2.2 Femtosecond Leiser-Αρχή Λειτουργίας
Ο όρος femto (f) στην γλώσσα της Φυσικής υποδηλώνει την τάξη
μεγέθους, δηλαδή ένα παράγοντα της τάξης 10−15 . H ονομασία της λέξης
προέρχεται από την δανική λέξη femten, η οποία ερμηνεύεται ως
«δεκαπέντε».

Με τον όρο υπερβραχείς παλμοί διαρκείας femtoseconds,

υποδηλώνεται η χρονική διάρκεια των παλμών, η οποία επιτεύθχηκε μέσα
από την εξέλιξη της ενίσχυσης, της παραγωγής και της μέτρησης των παλμών.
Η εξέλιξη τους στηρίζεται στην μέθοδο τεχνικής εγκλείδωσης τρόπων
ταλάντωσης. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην ταυτόχρονη ταλάντωση ενός
μεγάλου αριθμού από σύμφωνους, διαμήκεις και κλειδωμένους σε φάση
ρυθμούς μέσα σε μια κοιλότητα laser. Ως αποτέλεσμα αυτού έχουμε μια
σειρά από παλμούς laser στην έξοδο ενός mode-locked laser.

2.3 Τi:Sapphire laser
O όρος Τi:Sapphire υποδηλώνει το ενεργό υλικό στερεάς κατάστασης
titanium-Sapphire (τιτάνιο-ζαφείρι), το οποίο αποτελεί υλικό χρήσης σε laser,
που έχουν ως στόχο δημιουργία παλμών με χρονική διάρκεια μερικά
femtoseconds. To φάσμα του έχει εύρος από 650-1100 nm και αυτό αποτελεί
πολύ σημαντικό πλεόνασμα για τη χρήση του σε έρευνες χωρίς περιορισμό
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του μήκους κύματος. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα για εύκολη δυνατότητα
ρύθμισης

στο επιθυμητό μήκος κύματος.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα

αποτελεί η χρήση του υλικού Sapphire, το οποίο έχει καλή θερμική
αγωγιμότητα.

Αυτό επιτρέπει τη λειτουργία του πειράματος σε υψηλές

ενέργειες χωρίς επιπρόσθετη επεξεργασία των θερμικών αποτελεσμάτων.
Το σύστημα laser που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια διεξαγωγής του
πειράματος για ανάλυση δυναμικής των φορέων του φωτοβολταïκού υλικού
αποτελείται από πέντε επιμέρους laser, τα Millenia, Τsunami, Merlin, Spitfire
PRO και OPA. Aυτό γίνεται με στόχο την επίτευξη μεγάλης έντασης της
δέσμης, την δυνατότητα επιλογής κατάλληλου μήκους κύματος και τη
δημιουργία παλμών που ισαπέχουν μεταξύ τους με σταθερή ενέργεια. To ένα
laser διεγείρει το επόμενο laser δίνοντας του τα χαρακτηριστικά του, τα οποία
ή θα διατηρήσει ή θα επεξεργαστεί. Στην έξοδο του συστήματος
επιτυγχάνεται ακτινοβολία με μήκος κύματος 800 nm, εύρος παλμών 100 fs
και επανάληψη παλμών κάθε 1 kHz.

Μillenia
Όταν εισέλθει η ακτινοβολία στο laser Millenia και αφού περάσει μέσα
από παράλληλες πλάκες και κάτοπτρα επιτυγχάνεται η δημιουργία δέσμης
μεγάλης φωτεινότητας.

Στη συνέχεια εισέρχεται μέσα σε κοιλότητα που

περιέχει κρύσταλλο Νd:YLF ως ενεργό υλικό, το οποίο εκπέμπει μήκος
κύματος στα 1064 nm. H oπτική κοιλότητα αποτελείται από δύο καθρέφτες,
με αποτέλεσμα η εισερχόμενη δέσμη να υφίσταται συνεχείς ανακλάσεις και ο
κρύσταλλος συνεχείς διεγέρσεις. Οι καθρέφτες επιτυγχάνουν την ανάκλαση
μόνο στα μήκη κύματος που ενδιαφέρουν ενώ τα υπόλοιπα τα απορροφούν.
Η δέσμη εισέρχεται στην οπτική κοιλότητα μέσω του 1ου καθρέφτη και
ακολούθως εξέρχεται μερικώς μέσω του 2ου καθρέφτη με το υπόλοιπο μέρος
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Μέσω της διαδικασίας αυτής ο

κρύσταλλος «επανατροφοδοτείται» με φωτόνια τα οποία εκπέμπονται
παράλληλα στον οπτικό άξονα και ανακλώνται συνεχώς ενεργοποιώντας
διεγερμένα ιόντα.

Η διαδικασία αυτή παράγει δύο φωτόνια με ίση

κατεύθυνση και φάση. Ακολούθως τα δύο παράγουν τέσσερα, τα τέσσερα
οκτώ κ.ο.κ.
Στην έξοδο της πρώτης κοιλότητας, η δέσμη εισέρχεται σε μία δεύτερη
στην οποία υπάρχει LBO (lithium triborate). Η δεύτερη κοιλότητα μετατρέπει
τη δέσμη με τη βοήθεια της 2ης αρμονικής στο μισό μήκος κύματος 532nm
(πράσινο).

Το LBO οδηγεί σε χωρική απόκλιση κατά την διαδικασία

μετατροπής της από τη θεμελιώδη στην δευτέρα αρμονική και ως αποτέλεσμα
έχουμε καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερο κέρδος. Επιπλέον, η μεταβολή
στην θερμοκρασία επιφέρει διαφοροποιήσεις στην αποδοτικότητα του. Η
κοιλότητα στο laser Millenia παρέχει ταλάντωση σε περισσότερο από εκατό
ρυθμούς και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η σχετική ισχύ σε κάθε
άξονα και να μην φθάνει μεγάλη ισχύ σε κανένα από αυτούς, μειώνοντας
παράλληλα και τις απώλειες. Ακόμη, υπάρχει μειωμένος θόρυβος συγκριτικά
με άλλα laser, έως και μιας τάξης μεγέθους μικρότερος. Επομένως, ένας
μεγάλος αριθμός ρυθμών αντισταθμίζει κέρδος, μη γραμμικές μετατροπές και
διεγερμένες καταστάσεις για να προσφέρει σταθερούς ρυθμούς και μεγάλη
ισχύ.
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Σχήμα 2.2: Μillenia Laser με δημιουργία πράσινης δέσμης εξόδου στα 532
nm.

Tsunami
To laser Tsunami

παρέχει δυνατότητα ενίσχυσης της δέσμης που

εξέρχεται από το laser Μillenia. Xαρακτηρίζεται ως laser στερεάς κατάστασης
το οποίο δημιουργεί παλμούς μικρότερους των 80 ps και έχει ως ενεργό υλικό
έναν κρύσταλλο Ti:Sapphire.
Το Τsunami laser δημιουργεί συχνότητες κοντά στα 100 Μz με τη
χρήση μιας μεγάλης κοιλότητας. Η κοιλότητα αυτή στην διάταξη του laser έχει
διπλωθεί, δηλαδή έχει μετατραπεί με τη βοήθεια καθρεφτών από ευθεία σε
γωνιακή κοιλότητα. Επομένως, η διαδρομή που έχει να διανύσει η δέσμη
περιπλέκεται εφόσον γίνεται χρήση έξι καθρεφτών για παλμούς της τάξης των
picoseconds και δέκα καθρέφτες για παλμούς της τάξης των femtoseconds.
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Στο Tsunami laser παράγονται παλμοί μικρής διαρκείας μέσω ενός ακουστικόοπτικού διαμορφωτή, ο οποίος διασφαλίζει την εγκλείδωση ρυθμών με
σταθερή φάση, αφού επιτρέπει στο laser να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα χωρίς παύση της λειτουργίας.

Σχήμα 2.3: Eσωτερικό Tsunami Laser

Μerlin
To Tsunami laser μαζί με το Μerlin laser αποτελούν πηγή ενίσχυσης για
το Spitfire. Μέσω του Μerlin laser παράγονται παλμοί μήκους κύματος 527
nm και χρονικής διαρκείας 250 ns. H διάταξη στο εσωτερικό του laser Merlin
αποτελείται από μια κοιλότητα, η οποία περιέχει έναν κρύσταλλο Nd:YLF, ένα
οπτικό αντηχείο, ένα Q-switch laser και έναν κρύσταλλο LBO. Το Q-switch
laser βασίζεται στην τεχνική Q-switched, η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει
ενεργητικά μικρούς παλμούς και όχι ultrashort. Η ακτινοβολία εισέρχεται
στην κοιλότητα, στην οποία υπάρχει ο κρύσταλλος Nd:YLF. Δημιουργείται
ακτινοβολία με μήκος κύματος 1053 nm, που στην συνέχεια μετατρέπεται σε
527 nm μέσω ενός κρύσταλλου LBO. Οι απώλειες στην κοιλότητα του laser
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είναι ψηλές μέχρι ωσότου το υλικό laser αποκτήσει αρκετή ενέργεια. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των απωλειών και την αύξηση της ενέργειας.
Πιο συγκεκριμένα επιτυγχάνετι η παραγωγή μικρού παλμού με μικρή
ενέργεια, δηλαδή παλμοί 250 ns και συχνότητας 1 kΗz. Το laser Merlin έχει
κοινά χαρακτηριστικά με το laser Millenia, με την διαφορά πως στο πρώτο
υπάρχει το Q-switch laser, το οποίο οδηγεί στη δημιουργία παλμών με μήκος
κύματος μερικά nanoseconds.

Spitfire laser
H δέσμη που παράγεται από το Tsunami και από το Merlin αποτελούν
πηγή ενίσχυσης για το Spitfire laser. Η διαδικασία που πραγματοποιείται στο
Spitfire επιτυγχάνει ενίσχυση του παλμού με ελαχιστοποίηση των απωλειών
και δημιουργία καλύτερης ποιότητας δέσμης. Η ενίσχυση πραγματοποιείται
μέσω μιας τεχνικής, η οποία ονομάζεται αυτοδιαμόρφωση συχνότητας (chirp).
Αρχικά ο παλμός διαπλατύνεται στα 250 ps και ενισχύεται μέσω του ενισχυτή
renegative amplifier. Ο ενισχυτής αυτός περιέχει μια κοιλότητα με Ti:Sapphire
και μέσω της επανατροφοδότησης του δείγματος επιτυγχάνεται ενίσχυση του
αρχικού παλμού της τάξεως 106 φορές. Στη συνέχεια ο παλμός επανέρχεται
στην αρχική του κατάσταση μέσω ενός ζεύγους φραγμάτων.

Αυτό που

επιτυγχάνουν τα φράγματα είναι εξουδετέρωση της διασποράς με συμπίεση
του παλμού. Στην περίπτωση μας η συμπίεση του παλμού δημιουργεί εύρος
100fs.
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Σχήμα 2.4: Εσωτερικό Spitfire Laser

2.4 Διάταξη Pump-Probe (Διέγερσης-Ανίχνευσης)
Για τη μελέτη χρονικής εξέλιξης καθώς και αλληλεπίδρασης των
ηλεκτρονίων με την ύλη χρησιμοποιούμε διάταξη διέγερσης-ανίχνευσης. Η
όλη διάταξη βρίσκεται στην έξοδο του συστήματος Τi:Sapphire laser έτσι ώστε
να δέχεται τους παλμούς μικρής διαρκείας (femtoseconds) που έχουν
δημιουργηθεί. Αρχικά ένας παλμός διέγερσης χτυπά στο δείγμα CZTS, με
αποτέλεσμα την ενεργειακή αλλαγή των φορέων του υλικού. Ένας δεύτερος
παλμός ανίχνευσης με λιγότερη ισχύ και με ελεγχόμενη χρονική καθυστέρηση
προσπίπτει στο δείγμα. Η χρονική καθυστέρηση ελέγχεται με ηλεκτρονικό
υπολογιστή μέσω του προγράμματος LabView με δυνατότητα ρύθμισης του
χρόνου καθυστέρησης ανάμεσα στη δέσμη διέγερσης και ανίχνευσης. Στην
έξοδο της διάταξης μας ένας ανιχνευτής μετρά το ποσό ακτινοβολίας που
διαπερνά το δείγμα σαν συνάρτηση της χρονικής καθυστέρησης που
δημιουργούμε ανάμεσα στον παλμό διέγερσης και ανίχνευσης μέσω
πλατφόρμας μικρομετρικής ακριβείας.

Στον οπτικό δρόμο του παλμού

διέγερσης παρεμβάλλουμε έναν μη γραμμικό κρύσταλλο με αποτέλεσμα να
έχουμε διπλασιασμό της συχνότητας και επομένως δημιουργία υπερταχέων
παλμών στα 400 nm.
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Σχήμα 2.5: Kρύσταλλος διπλασιασμού της συχνότητας δημιουργώντας
υπερταχείς παλμούς στα 400 nm.

Στον δεύτερο οπτικό δρόμο, παλμού ανίχνευσης θέλουμε να δημιουργήσουμε
διάταξη παραγωγής λευκού φωτός. Για να το πετύχουμε αυτό παρεμβάλουμε
στον οπτικό δρόμο του παλμού ανίχνευσης ένα πλακίδιο από ζαφείρι. Αυτό
δημιουργεί

φαινόμενα

αυτοδιαμόρφωσης

φάσης

και

μη-γραμμικής

συμπεριφοράς με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων συχνοτήτων που
καλύπτουν μήκη κύματος από 400-1000 nm.

Αυτό το εύρος από μήκη

κύματος σε συνδυασμό με ένα φίλτρο διέλευσης 10 nm που τοποθετήθηκε
στον οπτικό βραχίονα της δέσμης ανίχνευσης μας δίνουν τη δυνατότητα
μέτρησης των φορέων σε διάφορες ενεργειακές περιοχές, οι οποίες μπορεί
να βρίσκονται πάνω αλλά και κάτω από το ενεργειακό χάσμα του υλικού.
Επιπλέον η διάταξη μας παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της ισχύος
διέγερσης. Αυτό το επιτυγχάνουμε αν τοποθετήσουμε στον οπτικό βραχίονα
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του παλμού διέγερσης ένα πλακίδιο μισού μήκους κύματος καθώς και έναν
πολωτή. Επιπλέον ο ανιχνευτής διέλευσης που έχουμε τοποθετήσει μετά από
το δείγμα μας παρουσιάζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων μας μέσω του
Lock-in Amplifier σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Καταγράφονται ταυτόχρονα και
η ένταση αλλά και η φάση του σήματος διέλευσης.

Σχήμα 2.6: Διάταξη διέγερσης - ανίχνευσης με δημιουργία χρονικής
καθυστέρησης μέσω πλατφόρμας μικρομετρικής ακριβείας.
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Σχήμα 2.7: Σχηματική αναπαράσταση μεθόδου διέγερσης – ανίχνευσης με
δημιουργία λευκού φωτός και κρύσταλλο διπλασιασμού της συχνότητας
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2.5 Ανάλυση δυναμικής των φορέων στους ημιαγωγούς
Όταν δέσμη laser υπερταχέων παλμών με καθορισμένη ενέργεια και
μήκος κύματος κατευθύνεται στην επιφάνεια του ημιαγωγικού δείγματος,
τότε το ηλεκτρόνιο του ατόμου μπορεί να απορροφήσει ικανή ποσότητα
ενέργειας και να μεταπηδήσει σε τροχιά υψηλότερης ενέργειας (ζώνη
αγωγιμότητας), με αποτέλεσμα το άτομο να διεγερθεί. Αυτό επιτυγχάνεται
όταν το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού μας είναι μικρότερο από την
ενέργεια που έχουν τα προσπίπτοντα φωτόνια. Στην θέση των ηλεκτρονίων
που έχουν διεγερθεί έχουν τώρα δημιουργηθεί οπές, οι οποίες παρουσιάζουν
τα ίδια χαρακτηριστικά με τα ηλεκτρόνια, όμως με διαφορετικό φορτίο και
ενεργό μάζα.

Οι οπές τώρα μπορούν να γεμίσουν από τα υπόλοιπα

ηλεκτρόνια της ζώνης σθένους. Καθώς τα ηλεκτρόνια αυτά καταλαμβάνουν
τις κενές θέσεις αφήνουν πίσω τους κενά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Για
δημιουργία ισορροπίας μεταξύ των φορέων και του πλέγματος απαιτείται
εκπομπή ή απορρόφηση φωνονίων. Η επανακατανομή των φορέων διαρκεί
μερικά femtoseconds (10−15 ) ενώ για να επέλθει ισορροπία μεταξύ των
φορέων και του πλέγματος του ημιαγωγού απαιτούνται μερικά picoseconds
( 10−12 ).

Ακολούθως έχουμε επανασύνδεση ηλεκτρονίων-οπών με

ταυτόχρονη εκπομπή φωτονίων. Η επανασύνδεση διαρκεί από μερικά
picoseconds (10−12 ) μέχρι μερικά nanoseconds ( 10−9 ).

2.6 Άμεσο και έμμεσο ενεργειακό χάσμα
Η απορρόφηση της ακτινοβολίας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την
τιμή του ενεργειακού χάσματος(Εg) του ημιαγωγού το οποίο υπολογίζεται από
το ελάχιστο της ζώνης αγωγιμότητας μέχρι το μέγιστο της ζώνης σθένους. Αν
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σε ένα διάγραμμα ενέργειας συναρτήσει της ορμής η μέγιστη τιμή της ζώνης
σθένους αντιστοιχεί στην ίδια τιμή ορμής με το ελάχιστο της ζώνης
αγωγιμότητας τότε αναφερόμαστε σε ημιαγωγό άμεσου ενεργειακού
διάκενου. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν η μέγιστη τιμή της ζώνης
σθένους εμφανίζεται σε διαφορετική τιμή της ορμής με το ελάχιστο της ζώνης
αγωγιμότητας τότε αναφερόμαστε σε ημιαγωγό έμμεσου ενεργειακού
διάκενου.

Σχήμα
2.8: Άμεσο και Έμμεσο ενεργειακό ενεργειακό χάσμα
Όταν αναφερόμαστε σε ημιαγωγό άμεσου ενεργειακού διάκενου η
ενέργεια Εg είναι η ελάχιστη τιμή που μπορεί να έχει ένα φωτόνιο έτσι ώστε
το ηλεκτρόνιο να μεταβεί από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας. Στην
περίπτωση έμμεσου ενεργειακού διάκενου λόγω αρχής διατήρησης της ορμής
θα πρέπει η ορμή του κρυστάλλου να διατηρείται. Κατά την απορρόφηση
όμως φωτονίου και την μετάβαση του ηλεκτρονίου από τη ζώνη σθένους στη
ζώνη αγωγιμότητας η ορμή του ηλεκτρονίου δεν διατηρείται. Επομένως για
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να πετύχουμε την διατήρηση που απαιτείται παίρνουμε ορμή μέσω θερμικών
ταλαντώσεων του πλέγματος.

2.7 Αλληλεπιδράσεις φορέων
Η απορρόφηση φωτονίων και η διέγερση των φορέων στην ζώνη
αγωγιμότητας του αγωγού καθιστά τους φορείς ελεύθερους με κινητική
ενέργεια την ενεργειακή διαφορά του παλμού διέγερσης και του ενεργειακού
χάσματος του ημιαγωγού.

Λόγω της κινητικής τους ενέργειας οι φορείς

αρχίζουν να σκεδάζονται μεταξύ τους τροποποιώντας την αρχική τους
κατανομή και δημιουργώντας ισορροπία μεταξύ τους. Αυτή η εξελισσόμενη
κατανομή μπορεί να περιγραφεί με καλή προσέγγιση από την θεωρία FermiDirac. Επιπλέον ο ρυθμός με τον οποίο πραγματοποιείται η αλληλεπίδραση
μεταξύ των φορέων σχετίζεται άμεσα από την αρχική τους πυκνότητα.

Σχήμα 2.9:

Kατανομή Fermi – Dirac η οποία περιγράφει πολύ καλά

προσεγγιστικά τους φορείς μετά την μεταξύ τους ανακατανομή
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2.8 Σκεδάσεις φορέων-φωνονίων
Η ισορροπία που δημιουργείται ανάμεσα στους φορείς μετά την μεταξύ
τους αλληλεπίδραση μπορεί να περιγραφεί από την κατανομή Fermi-Dirac. H
ακτινοβολία που λαμβάνουν οι φορείς δημιουργεί πολύ μεγάλες τιμές
θερμοκρασίες σε σύγκριση με αυτήν του πλέγματος η οποία παραμένει
σταθερή σε θερμοκρασία δωματίου. Για την δημιουργία θερμοκρασιακής
ισορροπίας ανάμεσα στους φορείς και το πλέγμα ανταλλάζουν μεταξύ τους
συγκεκριμένο αριθμό φωνονίων, ο οποίος εξαρτάται από την θερμοκρασία
των φορέων μετά την μεταξύ τους επανακατανομή αλλά και από την
πυκνότητα των φορέων που δημιουργείται μετά την εναπόθεση ακτινοβολίας
στο υλικό.
Επομένως σε ένα ημιαγωγό η διέγερση φορέων του υλικού με
υπερταχείς παλμούς επιφέρει δύο διαδικασίες στο εσωτερικό της ζώνης
αγωγιμότητας. Αρχικά γίνεται επανακατανομή ανάμεσα στους φορείς που
δημιουργούνται στη ζώνη με διάρκεια femtoseconds. Ακολούθως επέρχεται
ισορροπία ανάμεσα στη θερμοκρασία των φορέων και στην είδη υπάρχουσα
θερμοκρασία του πλέγματος με διάρκεια picoseconds.

Αυτές οι δύο

διαδικασίες χαρακτηρίζονται ως ενδο-ενεργειακές σκεδάσεις και αυτό
οφείλεται στο ότι συμβαίνουν στην ίδια ενεργειακή ζώνη.
Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους φορείς
και το πλέγμα να συμβαίνει σε διαφορετική ενεργειακή ζώνη. Σε αυτή την
περίπτωση η διαδικασία χαρακτηρίζεται ως εξω-ενεργειακή σκέδαση.

Αν ο

φορέας αποκτήσει μεγαλύτερη ενέργεια με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε
μεγαλύτερη ενεργειακή στάθμη

από το τοπικό ελάχιστο της αντίστοιχης

ζώνης μπορεί να οδηγηθεί σε άλλο τοπικό ή ολικό ελάχιστο της ίδιας ζώνης.
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Για να επιτευχθεί όμως αυτό χρειάζεται να απορροφηθεί ή να εκπεμφθεί
φωνόνιο με αρκετά μεγαλύτερο κυματάνυσμα κ.
Ωστόσο όταν αναφερόμαστε σε ημιαγωγό έμμεσου ενεργειακού
χάσματος υπάρχουν επιπλέον διαδικασίες εξω-ενεργειακής σκέδασης των
φορέων με το πλέγμα οι οποίες θα πρέπει να διατηρούν την ενέργεια και την
ορμή του πλέγματος. Ορισμένες από αυτές τις διαδικασίες αναφέρονται στην
δημιουργία ηλεκτρονίου και οπής με ταυτόχρονη απορρόφηση ή εκπομπή
φωνονίου. Επιπλέον μπορεί να πραγματοποιηθεί αλληλεπίδραση μεταξύ δύο
τοπικών ελαχίστων της ζώνης αγωγιμότητας που αντιστοιχούν σε δύο
εκφυλισμένες ενεργειακές καταστάσεις.

2.9 Μηχανισμοί επανασύνδεσης
Όπως αναφέραμε προηγουμένως όταν τα ηλεκτρόνια του υλικού που
μελετάμε απορροφήσουν ικανά ποσά ενέργειας μπορούν να διεγερθούν σε
ψηλότερες ενεργειακές στάθμες πηγαίνοντας από την ζώνη σθένους στην
ζώνη αγωγιμότητας. Όταν αυτή η διαδικασία λάβει τέλος οι φορείς θα πρέπει
να επανέλθουν στη θεμελιώδη τους κατάσταση έτσι ώστε η ενέργεια να
ελαχιστοποιηθεί. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται επανασύνδεση φορέων και
λαμβάνει χώρα με τρεις διαφορετικούς μηχανισμούς.
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2.9.1 Επανασύνδεση μέσω παγίδων
Είναι γνωστό πως ανάλογα από τις επεξεργασίες που έχει υποστεί το
υλικό υπάρχουν μέσα σε αυτό μικρές ποσότητες από άτομα προσμίξεων. Τα
άτομα αυτά έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν διάφορα ενεργειακά
επίπεδα στην περιοχή του ενεργειακού χάσματος με τρόπο ώστε να απέχουν
πολύ ενεργειακά από τις ζώνες σθένους και αγωγιμότητας. Αυτά τα άτομα
προσμίξεων δεσμεύουν τους ελεύθερους φορείς με αποτέλεσμα αυτό να
καθορίζει την επανασύνδεση των φορέων στο υλικό. Αυτό δικαιολογεί και την
ονομασία («παγίδες») που έχει δοθεί στο συγκεκριμένο μηχανισμό.

Οι

διαδικασίες επανασύνδεσης που μπορούν να γίνουν γι’ αυτό το μηχανισμό
είναι τέσσερεις.
1) Ηλεκτρόνιο της ζώνης αγωγιμότητας καταλήγει σε μη κατειλημμένο
ενδιάμεσο ενεργειακό επίπεδο.
2) Ηλεκτρόνιο μπορεί να εκπεμφθεί από ενδιάμεσο ενεργειακό επίπεδο
στη ζώνη αγωγιμότητας.
3) Οπή καταλαμβάνεται από ένα ελεύθερο ενδιάμεσο ενεργειακό επίπεδο
4) Οπή εκπέμπεται σε μη κατειλημμένη θέση στη ζώνη σθένους.

2.9.2 Επανασύνδεση μέσω ακτινοβολίας
Επανασύνδεση μέσω ακτινοβολίας έχουμε συνήθως σε ημιαγωγούς
άμεσου ενεργειακού χάσματος.

Στην περίπτωση αυτή ένα ηλεκτρόνιο

μεταβαίνει από τη ζώνη αγωγιμότητας στη ζώνη σθένους, καταλαμβάνοντας
τη θέση της οπής και εκπέμποντας ταυτόχρονα ένα φωτόνιο.

Ο χρόνος

επανασύνδεσης είναι ανάλογος με το τετράγωνο της πυκνότητας των
καταστάσεων και αυτό γιατί στον μηχανισμό επανασύνδεσης έχουμε την
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εμπλοκή δύο φορέων, ενός ηλεκτρονίου και μιας οπής. Η ενέργεια που
αποκτά το φωτόνιο αντιστοιχεί στην διαφορά ενέργειας

ανάμεσα στο

ηλεκτρόνιο και την οπή. Ο ρυθμός με τον οποίο γίνεται η επανασύνδεση των
φορέων ισούται με τον ρυθμό γένεσης τους.

2.9.3 Επανασύνδεση Auger
Η επανασύνδεση Auger παρατηρείται όταν ένα ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε
διεγερμένη κατάσταση με μια πλεονάζουσα ενέργεια και μεταφέρει αυτή την
επιπλέον ενέργεια σε ένα δεύτερο ηλεκτρόνιο ή οπή κατά τη διάρκεια
επανασύνδεσης του με την οπή.

Στην περίπτωση που αυτή η επιπλέον

ενέργεια μεταφέρεται σε ηλεκτρόνιο αυτό μεταβαίνει σε ψηλότερη
ενεργειακή κατάσταση της ζώνης αγωγιμότητας, ενώ στην περίπτωση που η
πλεονάζουσα ενέργεια μεταφέρεται σε μια οπή αυτή κατεβαίνει στο
ενεργειακό διάγραμμα της ζώνης σθένους. Ακολούθως αυτή η ενέργεια που
αποκτά το ηλεκτρόνιο ή η οπή χάνεται μέσω εκπομπής φωνονίων μετά από
συγκρούσεις με το πλέγμα έτσι ώστε ο φορέας να επιστρέφει στην αρχική,
θεμελιώδη του κατάσταση και η ενέργεια του να ελαχιστοποιηθεί. Αυτός ο
μηχανισμός επανασύνδεσης εμπλέκει τρεις φορείς και γι’ αυτό ο χρόνος που
λαμβάνει χώρα είναι ανάλογος της τρίτης τάξεως της πυκνότητας
καταστάσεων.
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Το Ηλεκτρόνιο με ενέργεια Ε2

αποδιεγείρεται καταλήγοντας σε τροχιά με λιγότερη ενέργεια Ε1. Αυτή η
επιπλέον ενέργεια που απελευθερώνεται μέσω φωτονίου καταλήγει σε ένα
τρίτο ηλεκτρόνιο το οποίο βρισκόταν σε κατάσταση με ενέργεια Ε3

2.10 Εξάρτηση Ενεργειακού χάσματος από τη θερμοκρασία
To ενεργειακό χάσμα σε έναν ημιαγωγό εξαρτάται άμεσα από την τιμή
της θερμοκρασίας.

Έχει παρατηρηθεί πως όσο αυξάνει η τιμή της

θερμοκρασίας τόσο πιο μικρή γίνεται η απόσταση ανάμεσα στη ζώνη
αγωγιμότητας και στη ζώνη σθένους.

Αυτό μπορεί να εξηγηθεί αφού η

άνοδος της θερμοκρασίας επιφέρει αύξηση της θερμικής ενέργειας στο
πλέγμα με αποτέλεσμα να μεγαλώνει το πλάτος τον ατομικών ταλαντώσεων
οπότε αυξάνει και η απόσταση μεταξύ των ατόμων στο πλέγμα. Επομένως το
δυναμικό που νοιώθουν τα ηλεκτρόνια μειώνεται με αποτέλεσμα τη μείωση
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και του ενεργειακού χάσματος. Η σχέση που δίνει το αποτέλεσμα που μόλις
περιγράψαμε είναι η ακόλουθη:
Eg(T) = Eg(0) – (α𝛵 2 )/(T+β)
Όπου α, β παράμετροι
Eg(0): To ενεργειακό χάσμα σε 0 βαθμούς Kelvin
Εg(T): Το ενεργειακό χάσμα σε θερμοκρασία Τα

2.11 Προσπίπτουσα Ηλεκτρομαγνητική ενέργεια σε υλικό
Όταν δέσμη laser καθορισμένης ενέργειας και μήκους κύματος
χτυπήσει στο υλικό προς εξέταση υπάρχουν τρία πιθανά σενάρια. Αρχικά ένα
μέρος της θα χτυπήσει στο υλικό και θα υποστεί ανάκλαση, ακολούθως ένα
μέρος της δέσμης θα απορροφηθεί και το υπόλοιπο μέρος της θα περάσει
διαμέσου του υλικού.

2.11.1 Ανακλαστικότητα
Η μέτρηση της ανακλαστικότητας σε έναν ημιαγωγό σχετίζεται με τις αλλαγές
που επέρχονται στο υλικό όταν δέσμη laser υπερταχέων παλμών προσπέσει
πάνω σε αυτό. Η διέγερση που θα υποστούν τα ηλεκτρόνια όταν δεχθούν
δέσμη laser ικανή να τα μεταβιβάσει σε στάθμη υψηλότερης ενέργειας
επιφέρει αλλαγή στην πυκνότητα των φορέων επομένως και αλλαγή στον
δείκτη διάθλασης του υλικού.

Αυτή η αλλαγή στον δείκτη διάθλασης

σχετίζεται άμεσα με την ενεργειακή κατανομή του υλικού, επομένως και με το
ενεργειακό του χάσμα (μικραίνει). Επιπλέον όπως έχουμε αναφέρει και σε
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προηγούμενη παράγραφο, άμεση συσχέτιση υπάρχει και μεταξύ της
θερμοκρασίας με το ενεργειακό χάσμα του υλικού, επειδή όσο αυτή
αυξάνεται το ενεργειακό χάσμα μικραίνει. Η ανακλαστικότητα όμως είναι μια
διαδικασία η οποία δεν θα μας απασχολήσει στην παρούσα διπλωματική
εργασία εφόσον η ανάκλαση που υπάρχει στο υλικό μας είναι δέκα φορές
μικρότερη σε σχέση με τη διέλευση που θα μας απασχολήσει. Για το λόγω
αυτό μπορούμε να την αγνοήσουμε.

2.11.2 Οπτική απορρόφηση
Όταν ακτινοβολία με κατάλληλη ισχύ και κατάλληλο μήκος κύματος
απορροφηθεί από άτομο του ημιαγωγού το ηλεκτρόνιο της ζώνης σθένους με
ενέργεια Ε1 μεταβαίνει στην ζώνη αγωγιμότητας με υψηλότερη ενέργεια Ε2. Η
διαδικασία

παραγωγής

φωτοφορέων

(ηλεκτρονίου

και

οπής)

πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση που η ενέργεια του φωτονίου είναι
ίση ή μεγαλύτερη από το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού Εg=E2-E1=hv=hc/λ.
Όπου h είναι η σταθερά του Plank, v η συχνότητα του φωτονίου και λ το μήκος
κύματος του φωτονίου. Από αυτό συμπεραίνουμε πως η μέγιστη τιμή μήκους
κύματος του φωτονίου που απαιτείται για να δημιουργηθεί οπτική διέγερση,
καθορίζεται από το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού.

2.11.3 Οπτική διέλευση
Η Οπτική διέλευση αποτελεί αντίστροφη διαδικασία της οπτικής
απορρόφησης. Σε αυτή την περίπτωση , η ακτινοβολία από το laser δεν
απορροφάται από το υλικό αλλά εισέρχεται μέσα από αυτό. Αυτό γίνεται είτε
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επειδή τα φωτόνια της δέσμης laser έχουν ενέργεια η οποία αντιστοιχεί σε
κατειλημμένες στάθμες από ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγιμότητας είτε επειδή η
ενέργεια που έχουν τα φωτόνια αντιστοιχεί σε ενέργεια μικρότερη από το
ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού με αποτέλεσμα τα ηλεκτρόνια να μην
απορροφούν την ενέργεια των φωτονίων. Η ακτινοβολία αυτή εισέρχεται
μέσα από το υλικό μας και μετριέται μέσω του ανιχνευτή διέλευσης. Στο
πείραμα της συγκεκριμένης μελέτης θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην
περίπτωση διέλευσης της ακτινοβολίας δια μέσω του υλικού CZTS.

2.12 Απορρόφηση ελεύθερων φορέων
Σε προηγούμενη παράγραφο ασχοληθήκαμε με την περίπτωση όπου
ένας φορέας απορροφά ενέργεια μέσω ενός φωτονίου και διεγείρεται από τη
ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας. Όταν όμως η απορρόφηση λαμβάνει
χώρα στο εσωτερικό μιας ενεργειακής ζώνης (ενδο-ενεργειακή σκέδαση) τότε
οι ελεύθεροι που δημιουργήθηκαν λόγω του παλμού ανίχνευσης διεγείρονται
καταλαμβάνοντας άδειες καταστάσεις στην ίδια ενεργειακή ζώνη. Η επιπλέον
ενέργεια που αποκτούν οι ελεύθεροι φορείς αντιστοιχεί σε φωτόνια μικρής
ενέργειας τα οποία δημιουργήθηκαν λόγω του παλμού ανίχνευσης. Οι
ελεύθεροι φορείς λόγω αυτής της επιπλέον ενέργειας επιταχύνουν την κίνηση
τους με ταυτόχρονες κρούσεις και αλληλεπιδράσεις με τα φωνόνια του
πλέγματος.
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Κεφάλαιο 3:
Aνάλυση της οπτικής διέλευσης των φορέων διαμέσου του υλικού
CZTS
Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο σκοπός είναι η ανάλυση του χρόνου
ζωής των φορέων στη ζώνη αγωγιμότητας του υλικού, μετά από απορρόφηση
ακτινοβολίας. Αρχικά θα γίνει αναφορά στον τρόπο ανάλυσης των μετρήσεων
που

πάρθηκαν

στα

πλαίσια

διεξαγωγής

του

πειράματος

και

θα

παρουσιαστούν τα αποτελέσματα όπως αυτά προκύπτουν μέσα από τη
συλλογή των δεδομένων μας. Ακολούθως, θα γίνει αναφορά στη διαδικασία
που ακολουθήθηκε ούτως ώστε να παρουσιαστούν οι μετρήσεις στην τελική
τους μορφή, που είναι ικανή για προσαρμογή. Αντίστοιχα θα επισυναφθούν
και οι γραφικές παραστάσεις που προκύπτουν μέσα από τις μετρήσεις. Στη
συνέχεια θα γίνει προσαρμογή των μετρήσεων και θα παρουσιαστούν τα
τελικά αποτελέσματα με τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις. Τέλος θα
συνοψιστούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν.

3.1 Ανάλυση των μετρήσεων
Το βασικό θέμα με το οποίο καταπιάνεται η παρούσα διπλωματική
εργασία είναι η χρονική διέλευση των φορέων διαμέσου του υλικού CZTS για
διάφορα μήκη κύματος ανίχνευσης, από 600 nm μέχρι 980 nm. Ο λόγος που
επιλέχθησαν μήκη κύματος από 600 nm και όχι πιο κάτω είναι επειδή σε
μικρότερα μήκη κύματος δεν υπήρχε καθόλου σήμα στον ανιχνευτή. Αυτό
συνέβαινε γιατί το υλικό απορροφούσε όλη την ακτινοβολία, με αποτέλεσμα
να μην υπάρχει καθόλου σήμα διέλευσης. Ο ανιχνευτής που έχει τοποθετηθεί
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μετά από το δείγμα παρουσιάζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων μέσω του
Lock-in Amplifier σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Καταγράφονται ταυτόχρονα η
ένταση αλλά και η φάση του σήματος διέλευσης. To lock-in Amplifier δίνει
μόνο θετικές τιμές έντασης οπότε για να πάρθού και οι αρνητικές τιμές για
την ανάλυση των μετρήσεων λήφθηκε υπόψη το πρόσημο της φάσης και
γινόταν αλλαγή στο πρόσημο της έντασης όπου χρειαζόταν. Ακολούθως για
να βρεθεί η σχετική αλλαγή της διέλευσης υπολογίστηκε ο λόγος των
ενδείξεων της έντασης της δέσμης διέλευσης δια την ένταση της δέσμης
ανίχνευσης χωρίς την παρουσία του παλμού διέγερσης.
H μεταβολή που πραγματοποιείται στην θέση της πλατφόρμας
μικρομετρικής ακριβείας δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού του χρόνου
καθυστέρησης ανάμεσα στην δέσμη διέγερσης και ανίχνευσης.

Ας

υποθέσουμε πως η πλατφόρμα βρίσκεται σε μία αρχική θέση x0 και αφού
μετακινηθεί καταλήγει σε μία τελική θέση x1. Η δέσμη ακτινοβολίας χτυπά
στον ανακλαστήρα (Retro-Reflector) της πλατφόρμας με αποτέλεσμα να
ανακλάται και να επιστρέφει πίσω. Eπομένως, η δέσμη καλύπτει δύο φορές
τον ίδιο οπτικό δρόμο 2(x2-x1). Τώρα ο υπολογισμός της χρονικής
καθυστέρησης μπορεί να βρεθεί μέσω της σχέσης 2(x2-x1)/c, όπου c
αντιστοιχεί στην ταχύτητα του φωτός (c=3x108 ).

Σχήμα 3.1:

Πλατφόρμα Μικρομετρικής Ακριβείας με ελεγχόμενη χρονική

καθυστέρηση ανάμεσα στον παλμό διέγερσης και ανίχνευσης
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Aυτή η καθυστέρηση ελέγχεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω του
προγράμματος LabView. Ο υπολογισμός της δίνει την δυνατότητα ελέγχου
της κανονικοποιημένης ποσότητας ακτινοβολίας, που διαπερνά το δείγμα
σαν συνάρτηση της χρονικής καθυστέρησης που δημιουργείται ανάμεσα στον
παλμό διέγερσης και ανίχνευσης. Πιο κάτω δίνονται οι γραφικές παραστάσεις
της χρονικής εξέλιξης της διέλευσης ακτινοβολίας διαμέσου του υλικού CZTS,
για διαφορετικά μήκη κύματος του παλμού ανίχνευσης.

Γραφική Παράσταση 3.1: Αλλαγή οπτικής διέλευσης σαν συνάρτηση του
χρόνου καθυστέρησης για μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης 600 nm και
ενέργεια ανά παλμό 2μJ
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Γραφική Παράσταση 3.2: Αλλαγή οπτικής διέλευσης σαν συνάρτηση του
χρόνου καθυστέρησης για μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης 600 nm και
ενέργεια ανά παλμό 4μJ

Γραφική Παράσταση 3.3: Αλλαγή οπτικής διέλευσης σαν συνάρτηση του
χρόνου καθυστέρησης για μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης 600 nm και
ενέργεια ανά παλμό 8μJ

Γραφική Παράσταση 3.4: Αλλαγή οπτικής διέλευσης σαν συνάρτηση του
χρόνου καθυστέρησης για μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης 600 nm και
ενέργεια ανά παλμό 16μJ
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Γραφική Παράσταση 3.5: Αλλαγή οπτικής διέλευσης σαν συνάρτηση του
χρόνου καθυστέρησης για μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης 650 nm και
ενέργεια ανά παλμό 2μJ

Γραφική Παράσταση 3.6: Αλλαγή οπτικής διέλευσης σαν συνάρτηση του
χρόνου καθυστέρησης για μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης 700 nm και
ενέργεια ανά παλμό 2μJ
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Γραφική Παράσταση 3.7: Αλλαγή της οπτικής διέλευσης σαν συνάρτηση του
χρόνου καθυστέρησης για μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης 700 nm και
ενέργεια ανά παλμό 16μJ

Γραφική Παράσταση 3.8: Αλλαγή οπτικής διέλευσης σαν συνάρτηση του
χρόνου καθυστέρησης για μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης 750 nm και
ενέργεια ανά παλμό 2μJ
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Γραφική Παράσταση 3.9: Αλλαγή οπτικής διέλευσης σαν συνάρτηση του
χρόνου καθυστέρησης για μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης 850 nm και
ενέργεια ανά παλμό 2μJ

Γραφική Παράσταση 3.10: Αλλαγή οπτικής διέλευσης σαν συνάρτηση του
χρόνου καθυστέρησης. για μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης 900 nm και
ενέργεια ανά παλμό 2μJ
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Γραφική Παράσταση 3.11: Αλλαγή οπτικής διέλευσης σαν συνάρτηση του
χρόνου καθυστέρησης για μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης 980 nm και
ενέργεια ανά παλμό 2μJ

Παρατηρείται πως οι γραφικές παραστάσεις παρουσιάζουν την ίδια μορφή
για όλα τα μήκη κύματος του παλμού ανίχνευσης.
παρουσιάζεται στα 600 nm-2 μJ

Ο θόρυβος που

οφείλεται στο λευκό φως που έχει

δημιουργηθεί στον οπτικό δρόμο του παλμού ανίχνευσης.

Σε αυτή την

περίπτωση υπάρχουν πιο έντονα φαινόμενα μη-γραμμικής συμπεριφοράς με
αποτέλεσμα το λευκό φως να μην είναι τόσο σταθερό.

Eπιπλέον, αν

εστιάσουμε την προσοχή μας σε χρόνους της τάξης των femtoseconds στις
γραφικές παραστάσεις για όλα τα μήκη κύματος ανίχνευσης, βλέπουμε πως ο
χρόνος που χρειάζεται μέχρι ο ανιχνευτής να καταγράψει μέγιστο σήμα
διέλευσης κυμαίνεται στα 600 fs. Παρουσιάζεται ενδεικτικά το πιο πάνω
συμπέρασμα για τα 980 nm παλμού διέγερσης.
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Γραφική Παράσταση 3.12: Εστίαση σε χρόνους της τάξης των femtoseconds.
Αλλαγή οπτικής διέλευσης σαν συνάρτηση του χρόνου καθυστέρησης για
μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης 980 nm και ενέργεια ανά παλμό 2μJ.
Μέγιστo σήμα οπτικής διέλευσης μετά από πάροδο χρόνου 600 fs.

3.2 Προσαρμογή των δεδομένων
Η διαδικασία προσαρμογής των δεδομένων μπορεί να δώσει χρήσιμες
πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του υλικού CZTS. Τα ηλεκτρόνια της
ζώνης σθένους έχουν δεχτεί ένα ποσό ενέργειας μέσω φωτονίων και έχουν
μεταπηδήσει στη ζώνη αγωγιμότητας. Η κατανομή των ηλεκτρονίων με την
πάροδο του χρόνου μπορεί να δοθεί μέσω της εκθετικής συνάρτησης:

Ψ=yo+Α1 𝑒

−𝑡1
𝜏

−𝑡2
2 𝜏

+Α 𝑒

−𝑡3
3 𝜏

+Α 𝑒

47

Κεφ.3: Aνάλυση της οπτικής διέλευσης των φορέων διαμέσου του υλικού CZTS

Σώτια Λουκά

Όπου Α1, Α2, Α3 υποδηλώνουν τρία κανάλια ηλεκτρονίων που έφυγαν από το
τοπικό ή ολικό ελάχιστο της ζώνης αγωγιμότητας που εξετάζεται μέσω
διαφορετικών διεργασιών κατά τις χρονικές στιγμές t1, t2, t3 αντίστοιχα. To
ποσοστό yo μπορεί να θεωρηθεί πως υποδηλώνει μία σταθερά.

Αυτό

συμβαίνει γιατί η χρονική κλίμακα ανίχνευσης στην οποία πραγμτοποιείται το
πείραμα είναι της τάξεως των 600 ps ενώ η σταθερά yo περιγράφει χρόνους
μεγαλύτερης τάξης.
Για να επιτευχθεί κανονικοποίηση της έντασης της δέσμης διέλευσης
διαιρούνται όλες οι τιμές με την ελάχιστη τιμή έντασης όπως αυτή φαίνεται
από την γραφική παράσταση κάθε μήκους κύματος. Η μορφή που απορρέει
τώρα από τα δεδομένα των μετρήσεων φθίνει εκθετικά σύμφωνα με την
μορφή που δόθηκε πιο πάνω.

3.3 Γραφικές Παραστάσεις από προσαρμογή δεδομένων
Σε αυτό το σημείο θα παρατεθούν οι γραφικές παραστάσεις για όλα τα μήκη
κύματος ανίχνευσης παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα που προκύπτουν για
κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Σε κάθε γραφική παράσταση έχει γίνει

προσαρμογή των δεδομένων με επιλογή τα τέσσερα διαφορετικά κανάλια
επανασύνδεσης που αναφέρθηκαν πιο πάνω (Α1,Α2,Α3,yo).

Επιπλέον, η

προσαρμογή έγινε αρχίζοντας από 0 ps και αγνοώντας τις τιμές που
αντιστοιχούσαν σε προηγούμενο χρόνο. Αυτό γίνεται γιατί στόχος είναι η
εστίαση της προσοχής σε χρόνους κατά τους οποίους τα ηλεκτρόνια έχουν
φθάσει στο τοπικό ή ολικό ελάχιστο της ζώνης αγωγιμότητας που εξετάζεται.
Δηλαδή το σημείο t=0 ps αντιστοιχεί στο σημείο μέγιστης διέλευσης όπως
φαίνεται από τις γραφικές παραστάσεις.
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Μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης: 600nm
Ενέργεια παλμού διέγερσης: 2μJ/pulse
Divided by Min of B
ExpDec3 Fit Normalized1

1,1
1,0

Model

ExpDec3

Equation

y = A1*exp(-x/t1) +
A2*exp(-x/t2) + A3*
exp(-x/t3) + y0

0,9

1,38714E-4

Reduced Chi-Sqr

Normalized1

0,8

0,99662

Adj. R-Square

Value
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1

0,7
0,6
0,5

y0
A1
t1
A2
t2
A3
t3

0,36133
0,2305
0,5227
0,18512
9,63185
0,23738
141,46665

Standard Error
0,00528
0,0109
0,052
0,013
1,67169
0,01134
14,94395

0,4
0,3
0

100

200

300

400

500
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Delay Time (ps)

Γραφική Παράσταση 3.13: Κανονικοποιημένη ένταση οπτικής διέλευσης σαν
συνάρτηση του χρόνου καθυστέρησης. Προσαρμογή δεδομένων για μήκος
κύματος παλμού ανίχνευσης 600 nm και ενέργεια ανά παλμό 2μJ

Βλέποντας την γραφική παράσταση με μήκος κύματος ανίχνευσης στα
600 nm και ενέργεια ανά παλμό στα 2 μJ καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως
η διέλευση διαμέσου του υλικού CZTS φθίνει εκθετικά σαν συνάρτηση του
χρόνου καθυστέρησης ανάμεσα στον παλμό διέγερσης και ανίχνευσης.
Εφόσον όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η απορρόφηση αποτελεί αντίστροφη
διαδικασία της οπτικής διέλευσης βγαίνει το συμπέρασμα πως η απορρόφηση
θα αυξάνεται εκθετικά σαν συνάρτηση του χρόνου καθυστέρησης. Η μείωση
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που παίρνουμε στην διέλευση με την πάροδο του χρόνου οδηγεί και στην
μείωση των ηλεκτρονίων από το ελάχιστο της ζώνης αγωγιμότητας που
εξετάζεται. Επομένως, όπως φαίνεται από την προσαρμογή των δεδομένων
το πρώτο κανάλι υποδηλώνει μία μείωση 23% του αρχικού αριθμού φορέων
σε χρόνο 0.5 ps. Το δεύτερο κανάλι αντιστοιχεί σε μείωση του 18.5% του
αρχικού αριθμού των φορέων που δημιουργήθηκαν στο τοπικό ή ολικό
ελάχιστο της ζώνης σε χρόνο 9.63 ps. Και τέλος το τρίτο κανάλι υποδηλώνει
μια μείωση του 23.7% των φορέων σε χρόνο 141.47 ps.

Το yo όπως

αναφέρθηκε και πιο πάνω θεωρείται σαν σταθερά και αντιστοιχεί στο 36%
του αριθμού των φορέων. Η πρόσθεση και των τεσσάρων ποσοστών που
δόθηκε μας δίνει τον ολικό αριθμό ηλεκτρονίων δηλαδή το 100%.
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Μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης: 600 nm
Ενέργεια παλμού διέγερσης: 4μJ/pulse
Divided by Min of B
ExpDec3 Fit Normalized1

1,1
1,0

Model

ExpDec3

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + A
2*exp(-x/t2) + A3*ex
p(-x/t3) + y0

0,9

7,47421E-5

Reduced Chi-Sqr

Normalized1

0,8

0,99817

Adj. R-Square

Value

0,7
0,6
0,5

Standard Error

Normalized1

y0

0,32439

0,00372

Normalized1

A1

0,29137

0,00785

Normalized1

t1

0,46835

0,02684

Normalized1

A2

0,18466

0,00947

Normalized1

t2

9,19918

1,15665

Normalized1

A3

0,21744

0,00848

Normalized1

t3

133,21022

11,15505
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0
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Γραφική Παράσταση 3.14: Κανονικοποιημένη ένταση οπτικής διέλευσης σαν
συνάρτηση του χρόνου καθυστέρησης. Προσαρμογή δεδομένων για μήκος
κύματος παλμού ανίχνευσης 600 nm και ενέργεια ανά παλμό 4μJ

Η μορφή της γραφικής παράστασης φθίνει και πάλι εκθετικά σαν
συνάρτηση του χρόνου, επομένως και πάλι η διέλευση διαμέσου του υλικού
μειώνεται. Το πρώτο κανάλι που προσδιορίστηκε μέσω της προσαρμογής των
δεδομένων υποδηλώνει ελαχιστοποίηση του 29.1% του ολικού αριθμού
φορέων σε χρόνο 0.47 ps. Το δεύτερο κανάλι περιγράφει μείωση του 18.5%
του αριθμού των φορέων από το τοπικό ή ολικό ελάχιστο που εξετάζουμε σε
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χρόνο 9.2 ps. Και τέλος το τρίτο κανάλι υποδηλώνει μείωση φορέων σε χρόνο
133.2 ps, ενός ποσοστού που αντιστοιχεί στο 21.7% σε σχέση με την αρχική
ποσότητα

φορέων

που

δημιουργήθηκαν

στο

ελάχιστο

της

ζώνης

αγωγιμότητας. Το yo αντιστοιχεί στο 32% του ολικού αριθμού των φορέων.

Μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης: 600nm
Ενέργεια παλμού διέγερσης: 8μJ/pulse
Divided by Min of B
ExpDec3 Fit Normalized1

1,1
1,0

Model

ExpDec3

0,9

Equation

y = A1*exp(-x/t1)
+ A2*exp(-x/t2) +
A3*exp(-x/t3) + y
0

Normalized1

3,73849E-5

Reduced Chi-Sqr

0,8

0,99905

Adj. R-Square

Value

0,7
0,6
0,5

Standard Error

Normalized1

y0

0,31525

0,0034

Normalized1

A1

0,32313

0,00517

Normalized1

t1

0,51041

0,0177

Normalized1

A2

0,17384

0,00703

Normalized1

t2

11,76031

1,09895

Normalized1

A3

Normalized1

t3

0,2035

0,00598

160,85049

11,63984
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Γραφική Παράσταση 3.15: Κανονικοποιημένη ένταση οπτικής διέλευσης σαν
συνάρτηση του χρόνου καθυστέρησης. Προσαρμογή δεδομένων για μήκος
κύματος παλμού ανίχνευσης 600 nm και ενέργεια ανά παλμό 8μJ
Η μορφή της γραφικής παράστασης παρουσιάζει μείωση διέλευσης
διαμέσου του υλικού CZTS με την πάροδο του χρόνου. Το πρώτο κανάλι
υποδηλώνει μείωση του 32% του αρχικού αριθμού φορέων σε χρόνο 0.51 ps.
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Το δεύτερο κανάλι περιγράφει ένα αριθμό φορέων της τάξεως του 17.4% που
φεύγει από το τοπικό ή ολικό ελάχιστο που εξετάζουμε σε χρόνο 11.8 ps.
Τέλος, το τρίτο κανάλι αντιστοιχεί σε μείωση του 20% του αρχικού αριθμού
φορέων μετά από πάροδο χρόνου 160.85 ps.

Το yo παραμένει για μεγάλο

χρονικό διάστημα στο τοπικό ή ολικό ελάχιστο της ζώνης αγωγιμότητας με
ποσοστό 31.5% του αρχικού αριθμού φορέων.
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Μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης: 600nm
Ενέργεια παλμού διέγερσης: 16μJ/pulse
Divided by Min of B
ExpDec3 Fit Normalized1

1,1
1,0
0,9

ExpDec3

Equation

y = A1*exp(-x/t1) +
A2*exp(-x/t2) + A3*
exp(-x/t3) + y0
4,85791E-5

Reduced Chi-Sqr

0,8

Normalized1

Model

0,99866

Adj. R-Square

Value

0,7
0,6
0,5

Standard Error

Normalized1

y0

0,34768

0,00307

Normalized1

A1

0,34832

0,00696

Normalized1

t1

0,58728

0,02378

Normalized1

A2

0,13176

0,0079

Normalized1

t2

9,36051

1,40695

Normalized1

A3

Normalized1

t3

0,19795

0,00669

139,96774

10,39174
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Γραφική Παράσταση 3.16: Κανονικοποιημένη ένταση οπτικής διέλευσης σαν
συνάρτηση του χρόνου καθυστέρησης. Προσαρμογή δεδομένων για μήκος
κύματος παλμού ανίχνευσης 600 nm και ενέργεια ανά παλμό 16μJ

Πάλι υπάρχει μείωση στο σήμα που καταγράφει ο ανιχνευτής σαν
συνάρτηση του χρόνου. Σε αυτή την περίπτωση τα τρία κανάλια Α1, Α2, Α3
αντιστοιχούν σε ποσοστά, 34,8%, 13% και 19.8% αντίστοιχα. O χρόνος που
χρειάζεται το κάθε κανάλι για να ελαχιστοποιήσει τον αρχικό αριθμό φορέων
όπως φαίνεται από την προσαρμογή των δεδομένων είναι, τ1=0.587 ps
τ2=9.36 ps και τ3= 139.97 ps αντίστοιχα. Το ποσοστό φορέων yo που μένει για
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πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην ζώνη αγωγιμότητας αντιστοιχεί στην τιμή
34.77%.

Μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης: 650nm
Ενέργεια παλμού διέγερσης: 2μJ/pulsε
Divided by Min of B
ExpDec3 Fit Normalized1

1,1
1,0
0,9

ExpDec3

Equation

y = A1*exp(-x/t1) +
A2*exp(-x/t2) + A3*
exp(-x/t3) + y0
6,72129E-5

Reduced Chi-Sqr

0,8

Normalized1

Model

0,99853

Adj. R-Square

Value

0,7

Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1

0,6
0,5

y0
A1
t1
A2
t2
A3
t3

0,32067
0,26696
0,5464
0,20004
10,33088
0,23332
145,31505

Standard Error
0,00385
0,00748
0,03231
0,0093
1,1667
0,00812
11,2769

0,4
0,3
0

100

200

300

400

500

600

Delay Time (ps)

Γραφική Παράσταση 3.17: Κανονικοποιημένη ένταση οπτικής διέλευσης σαν
συνάρτηση του χρόνου καθυστέρησης. Προσαρμογή δεδομένων για μήκος
κύματος παλμού ανίχνευσης 650 nm και ενέργεια ανά παλμό 2μJ

Η γραφική παράσταση φθίνει εκθετικά σαν συνάρτηση της χρονικής
καθυστέρησης ανάμεσα στον παλμό διέγερσης και ανίχνευσης. Το πρώτο
κανάλι αντιστοιχεί σε ποσοστό 27% του αρχικού ποσοστού φορέων που
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Σώτια Λουκά

δημιουργήθηκαν και φεύγει από το ελάχιστο της ζώνης αγωγιμότητας σε
χρόνο 0.55 ps. Το δεύτερο κανάλι ελαχιστοποιεί ένα ποσοστό ηλεκτρονίων
20% σε χρόνο 10.33 ps. Η προσαρμογή των δεδομένων δίνει για το τρίτο
κανάλι ποσοστό φορέων 23% μετά από πάροδο χρόνου 145.3 ps. Το yo
αντιστοιχεί σε ποσοστό 32%.
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Σώτια Λουκά

Μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης: 700nm
Ενέργεια παλμού διέγερσης: 2μJ/pulse
Divided by Min of B
ExpDec3 Fit Normalized1

1,1
1,0
0,9

Model

ExpDec3

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + A
2*exp(-x/t2) + A3*exp
(-x/t3) + y0
3,62886E-5

Reduced Chi-Sqr

Normalized1

0,8

0,99923

Adj. R-Square

Value
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1

0,7
0,6
0,5

y0
A1
t1
A2
t2
A3
t3

0,30922
0,2669
0,60049
0,19632
10,92957
0,24288
159,22882

Standard Error
0,00326
0,00564
0,02651
0,00688
0,93556
0,00569
9,24655

0,4
0,3
0

100

200

300

400

500

600

Delay Time (ps)

Γραφική Παράσταση 3.18: Κανονικοποιημένη ένταση οπτικής διέλευσης σαν
συνάρτηση του χρόνου καθυστέρησης. Προσαρμογή δεδομένων για μήκος
κύματος παλμού ανίχνευσης 700 nm και ενέργεια ανά παλμό 2μJ

Η γραφική είναι φθίνουσα εκθετική. Το κανάλι ένα τώρα περιγράφει
ένα ποσοστό μείωσης φορέων 27% σε χρόνο 0.6 ps. Η ελαχιστοποίηση για το
δεύτερο κανάλι πραγματοποιείται σε χρόνο 10.93 ps για ποσοστό φορέων
19.6% και τέλος για το τρίτο κανάλι υπάρχει μείωση του 24% των φορέων
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που δημιουργήθηκαν αρχικά σε χρόνο 159.23 ps.

Σώτια Λουκά

To yo αντιστοιχεί σε

ποσοστό 31%.

Μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης: 700nm
Ενέργεια παλμού διέγερσης: 16μJ/pulse
Divided by Min of B
ExpDec3 Fit Normalized1

1,1
1,0

Model

ExpDec3

0,9

Equation

y = A1*exp(-x/t1) +
A2*exp(-x/t2) + A3*
exp(-x/t3) + y0

0,8

Reduced Chi-Sqr

3,94921E-5
0,99923

Normalized1

Adj. R-Square

Value

0,7
0,6
0,5

Standard Error

Normalized1

y0

0,26402

0,00337

Normalized1

A1

0,33988

0,00653

Normalized1

t1

0,66144

0,02525

Normalized1

A2

0,19922

0,00723

Normalized1

t2

10,04985

0,91251

Normalized1

A3

0,22204

0,00562

Normalized1

t3

159,69041

10,29051

0,4
0,3
0,2
0

100

200

300

400

500

600

Delay Time (ps)

Γραφική Παράσταση 3.19: Κανονικοποιημένη ένταση οπτικής διέλευσης σαν
συνάρτηση του χρόνου καθυστέρησης. Προσαρμογή δεδομένων για μήκος
κύματος παλμού ανίχνευσης 700 nm και ενέργεια ανά παλμό 16μJ

58

Κεφ.3: Aνάλυση της οπτικής διέλευσης των φορέων διαμέσου του υλικού CZTS

Σώτια Λουκά

Η γραφική φθίνει εκθετικά σαν συνάρτηση του χρόνου. Η μείωση για
το πρώτο κανάλι φορέων πραγματοποιείται μετά από πάροδο χρόνου 0.66 ps
με ποσοστό 34%. Το δεύτερο κανάλι φορέων χρειάζεται 10 ps για να φύγει
από την ενεργειακή στάθμη μηδενικής κινητικής ενέργειας που εξετάζουμε με
ποσοστό 20%. Το τρίτο κανάλι φορέων με ποσοστό 22% φεύγει από την
αρχική κατάσταση που βρίσκεται μετά από 159.7 ps. To yo αντιστοιχεί σε
ποσοστό 26%.
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Σώτια Λουκά

Μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης: 750nm
Ενέργεια παλμού διέγερσης: 2μJ/pulse

Divided by Min of B
ExpDec3 Fit Normalized1

1,1
1,0

Model

ExpDec3

Equation

y = A1*exp(-x/t1) +
A2*exp(-x/t2) + A3*
exp(-x/t3) + y0

0,9

2,31876E-5

Reduced Chi-Sqr

Normalized1

0,8

0,99949

Adj. R-Square

Value

0,7
0,6

Standard Error

Normalized1

y0

0,32567

0,0015

Normalized1

A1

0,24984

0,00518

Normalized1

t1

0,50319

0,02088

Normalized1

A2

0,18823

0,00563

Normalized1

t2

7,50161

0,56571

Normalized1

A3

0,24662

0,00512

Normalized1

t3

105,28215

3,86582

0,5
0,4
0,3
0

100

200

300

400

500

600

Delay Time (ps)

Γραφική Παράσταση 3.20: Κανονικοποιημένη ένταση οπτικής διέλευσης σαν
συνάρτηση του χρόνου καθυστέρησης. Προσαρμογή δεδομένων για μήκος
κύματος παλμού ανίχνευσης 750 nm και ενέργεια ανά παλμό 2μJ

Η γραφική παράσταση στα 750nm παλμού ανίχνευσης φθίνει εκθετικά.
Η προσαρμογή των δεδομένων δίνει ένα ποσοστό της τάξης του 25% να
φεύγει από το ελάχιστο της ζώνης αγωγιμότητας μετά από 0.5 ps. Ένα 18.8%
ηλεκτρονίων ελαχιστοποιεί τον αρχικό αριθμό ηλεκτρονίων μετά από πάροδο
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Σώτια Λουκά

χρόνου 7.5 ps και ένα τρίτο ποσοστό 24.7% φεύγει σε μεγαλύτερο χρόνο 105.3
ps σε σύγκριση με τα δύο άλλα κανάλια. Το ποσοστό ηλεκτρονίων για το yo
ισούται με 32.6%

Μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης: 850nm
Ενέργεια παλμού διέγερσης: 2μJ/pulse
Divided by Min of B
ExpDec3 Fit Normalized1

1,1
1,0
0,9

Model

ExpDec3

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + A
2*exp(-x/t2) + A3*ex
p(-x/t3) + y0
5,69864E-5

Reduced Chi-Sqr

0,8

0,99895

Normalized1

Adj. R-Square

Value

0,7

Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1

0,6
0,5

y0
A1
t1
A2
t2
A3
t3

0,25612
0,31625
0,63804
0,20402
11,19742
0,24445
147,96064

Standard Error
0,0037
0,00731
0,03043
0,00916
1,2098
0,00792
10,5628

0,4
0,3
0,2
0

100

200

300

400

500

600

Delay Time (ps)

Γραφική Παράσταση 3.21: Κανονικοποιημένη ένταση οπτικής διέλευσης σαν
συνάρτηση του χρόνου καθυστέρησης. Προσαρμογή δεδομένων για μήκος
κύματος παλμού ανίχνευσης 850 nm και ενέργεια ανά παλμό 2μJ
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Σώτια Λουκά

Η γραφική φθίνει εκθετικά με την πάροδο του χρόνου. Το πρώτο
κανάλι φορέων με ποσοστό 31.6% φεύγει από τη στάθμη κατώτερης
ενέργειας της ζώνης αγωγιμότητας μετά από 0.64 ps. Ένα δεύτερο ποσοστό
ηλεκτρονίων 20% φεύγει μετά από πάροδο χρόνου 11.2 ps. Ένα τρίτο κανάλι
μειώνει το αρχικό ποσοστό ηλεκτρονίων κατά 24% μετά από 148 ps. H
σταθερά yo αντιστοιχεί σε ποσοστό φορέων 26%.
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Σώτια Λουκά

Μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης: 900nm
Ενέργεια παλμού διέγερσης: 2μJ/pulse
Divided by Min of B
ExpDec3 Fit Normalized1

1,1

Normalized1

1,0

Model

ExpDec3

0,9

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + A
2*exp(-x/t2) + A3*ex
p(-x/t3) + y0

0,8

Reduced Chi-Sqr

7,78161E-5
0,99857

Adj. R-Square

0,7

Value
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1

0,6
0,5
0,4

y0
A1
t1
A2
t2
A3
t3

0,2622
0,33315
0,62911
0,20177
12,4481
0,2294
129,94757

Standard Error
0,0037
0,00809
0,03225
0,01236
1,6687
0,01182
11,81284

0,3
0,2
0

100

200

300

400

500

600

Delay Time (ps)

Γραφική Παράσταση 3.22: Κανονικοποιημένη ένταση οπτικής διέλευσης σαν
συνάρτηση του χρόνου καθυστέρησης. Προσαρμογή δεδομένων για μήκος
κύματος παλμού ανίχνευσης 900 nm και ενέργεια ανά παλμό 2μJ

Η μορφή της γραφικής παράστασης για τα 900 nm φθίνει και πάλι
εκθετικά οπότε η διέλευση διαμέσου του υλικού CZTS μειώνεται με την
πάροδο του χρόνου.

Το πρώτο κανάλι με ποσοστό 33% ελαχιστοποιεί τον

αρχικό αριθμό φορέων που δημιουργήθηκαν μετά από 0.63 ps. Το δεύτερο
κανάλι φορέων με ποσοστό 20% φεύγει σε χρόνο 12.45 ps. To τρίτο κανάλι
ηλεκτρονίων με ποσοστό 23% φεύγει από το ελάχιστο της ζώνης
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Σώτια Λουκά

αγωγιμότητας όπου βρισκόταν αρχικά μετά από 129.95.

Το ποσοστό

ηλεκτρονίων για το yo παραμένει στη ζώνη αγωγιμότητας για μεγάλο χρονικό
διάστημα με τιμή 26%

Μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης: 980nm
Ενέργεια παλμού διέγερσης: 2μJ/pulse
Divided by Min of B
ExpDec3 Fit Normalized1

Normalized1

1,1
1,0

Model

ExpDec3

0,9

Equation

y = A1*exp(-x/t1) +
A2*exp(-x/t2) + A3*
exp(-x/t3) + y0

0,8

Reduced Chi-Sqr

4,91108E-5
0,99911

Adj. R-Square

0,7

Value
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1
Normalized1

0,6
0,5
0,4

y0
A1
t1
A2
t2
A3
t3

0,23026
0,34557
0,54319
0,20986
9,48345
0,23775
130,78729

Standard Error
0,00284
0,00683
0,0223
0,00813
0,90334
0,00727
8,04115

0,3
0,2
0

100

200

300

400

500

600

Delay Time (ps)

Γραφική Παράσταση 3.23: Κανονικοποιημένη ένταση οπτικής διέλευσης σαν
συνάρτηση του χρόνου καθυστέρησης. Προσαρμογή δεδομένων για μήκος
κύματος παλμού ανίχνευσης 980 nm και ενέργεια ανά παλμό 2 μJ

Το τελευταίο μήκος κύματος που εξετάσαμε στα 980nm το οποίο
αντιστοιχεί στην μικρότερη ενέργεια φωτονίων εξακολουθεί να διατηρεί την
φθίνουσα εκθετική μορφή. Το πρώτο κανάλι αντιστοιχεί σε ποσοστό 34.6%
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Σώτια Λουκά

και ελαχιστοποιεί τον αρχικό αριθμό ηλεκτρονίων που δημιουργήθηκαν μετά
από 0.54 ps. To δεύτερο κανάλι ηλεκτρονίων με ποσοστό 21% φεύγει από το
ελάχιστο της ζώνης αγωγιμότητας σε χρόνο 9.48 ps.

Η προσαρμογή

δεδομένων δίνει για το τρίτο κανάλι ένα ποσοστό ηλεκτρονίων 24% να φεύγει
σε χρόνο 130.8 ps To yo με ποσοστό 23% παραμένει στη ζώνη αγωγιμότητας
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

3.4 Συμπεράσματα

600nm-2μJ

600nm-4μJ

600nm-8μJ

600nm-16μJ

τ1

0,5227

0,46835

0,51041

0,58728

τ2

9,63185

9,19918

11,76031

9,36051

τ3

141,46665

133,21022

160,85049

139,96774

Πίνακας 3.1: τρεις χρόνοι επανασύνδεσης για μήκος κύματος 600 nm
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Γραφική Παράσταση 3.23: Κανονικοποιημένη ένταση οπτικής διέλευσης σαν
συνάρτηση του χρόνου καθυστέρησης για μήκος κύματος 600 nm

700nm-2μJ

700nm-16μJ

τ1

0,60049

0,66144

τ2

10,92957

10,04985

τ3

159,22882

159,69041

Πίνακας 3.2: τρεις χρόνοι επανασύνδεσης για μήκος κύματος 700 nm
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Γραφική Παράσταση 3.24 : Κανονικοποιημένη ένταση οπτικής διέλευσης σαν
συνάρτηση του χρόνου καθυστέρησης για μήκος κύματος 700 nm

600nm

650nm

700nm

750nm

850nm

900nm

980nm

τ1

0,5227

0,5464

0,60049

0,50319

0,63786

0,62911

0,54319

τ2

9,63185

10,3309

10,92957

7,50161

11,20076

12,44822

9,48345

τ3

141,4667

145,31522

159,22882 105,28215 147,92065

129,94834

130,78729

Πίνακας 3.3: τρεις χρόνοι επανασύνδεσης για όλα τα μήκη κύματος παλμού
ανίχνευσης ενέργειας 2 μJ ανά παλμό
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Γραφική Παράσταση 3.25 : Κανονικοποιημένη ένταση οπτικής διέλευσης σαν
συνάρτηση του χρόνου καθυστέρησης για όλα τα μήκη κύματος παλμού
ανίχνευσης ενέργειας 2 μJ ανά παλμό

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα μπορούμε να συμπεράνουμε πως στο
ενεργειακό χάσμα του υλικού CZTS δεν υπάρχουν ενεργειακές καταστάσεις.
Αν στο ενεργειακό χάσμα υπήρχαν ενεργειακές καταστάσεις τότε τα
ηλεκτρόνια τα οποία δημιουργήθηκαν λόγω του παλμού διέγερσης θα
καταλάμβαναν τις αντίστοιχες καταστάσεις με αποτέλεσμα να αυξάνεται η
διέλευση στο σήμα λόγω του παλμού ανίχνευσης. Επομένως θα βλέπαμε μία
αύξηση στις γραφικές μας παραστάσεις, δηλαδή ακριβώς την αντίθετη
διαδικασία από αυτήν που είδαμε στο πείραμα μας. Στην δική μας περίπτωση
όμως τα ελεύθερα ηλεκτρόνια μέσω του μήκους κύματος ανίχνευσης
διεγείρονται καταλαμβάνοντας άδειες καταστάσεις στην ίδια ενεργειακή
ζώνη, με μία πλεονάζουσα ενέργεια η οποία τους επιτρέπει να μεταβούν
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Σώτια Λουκά

ψηλότερα ενεργειακά σε σχέση με το τοπικό ή ολικό ελάχιστο της αντίστοιχης
ζώνης.
Επιπρόσθετα, μία άλλη παρατήρηση που κάναμε βλέποντας τις
γραφικές παραστάσεις για όλα τα μήκη κύματος ανίχνευσης (600 nm-980 nm),
είναι πως ο χρόνος που απαιτείται για να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των
ηλεκτρονίων στην ενεργειακή κατάσταση της ζώνης αγωγιμότητας που
εξετάζουμε, αντιστοιχεί περίπου σε 600 fs. Το εύρος όμως του παλμού είναι
της τάξεως των 100 fs. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως η ενεργειακή
κατάσταση στην οποία έχουμε μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων δεν αντιστοιχεί
στην κατάσταση στην οποία φθάνουν τα ηλεκτρόνια αφότου έχουν δεχθεί την
ενέργεια του παλμού διέγερσης αλλά μπορούμε να θεωρήσουμε πως
αντιστοιχεί στο τοπικό ή ολικό της αντίστοιχης ζώνης αγωγιμότητας, εφόσον
αποτελεί την πιο πιθανή εκδοχή. Αυτή η μετάβαση των ηλεκτρονίων στην
κατάσταση μηδενικής κινητικής ενέργειας γίνεται μέσω εκπομπής φωνονίων.
Η παρατήρηση που κάναμε μας παρέχει την δυνατότητα να υπολογίσουμε
αριθμητικά τον χρόνο που χρειάζεται κάθε φωνόνιο για να εκπεμφθεί. Η
κινητική ενέργεια που αποκτούν τα ηλεκτρόνια αφότου έχουν δεχθεί την
ενέργεια από τον παλμό διέγερσης αντιστοιχεί σε 1.6 eV-1.7 eV. Η ποσότητα
αυτή υπολογίστηκε γνωρίζοντας πως το μήκος κύματος του παλμού διέγερσης
αντιστοιχεί σε ενέργεια 3.1 eV, καθώς και ότι το ενεργειακό χάσμα του υλικού
CZTS κυμαίνεται από 1.4 eV-1.5 eV. Η ενέργεια κάθε φωνονίου στο πλέγμα
αντιστοιχεί σε 100 meV επομένως, μέσα σε 600 fs έχουμε την δημουργία 16
με 17 φωνονίων. Ο χρόνος που χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί εκπομπή
ενός φωνονίου αντιστοιχεί σε 35.3 fs-37.5 fs.
Ένα άλλο συμπερασμα που παίρνουμε από την ανάλυση των
μετρήσεων μας είναι πως οι διαφορετικές ενέργειες διέγερσης για μήκη
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κύματος ανίχνευσης 600 nm και 700 nm μας έδωσαν περίπου ίδιους χρόνους
για τα τρία κανάλια. Eπομένως η επανασύνδεση Αuger δεν λαμβάνει χώρα
στο πείραμα μας. Αυτό γιατί η επανασύνδεση αυτή εξαρτάται από την
πυκνότητα των φορέων που δημιουργούνται, δηλαδή όσο πιο μεγάλη η
πυκνότητα τόσο πιο μεγάλη η πιθανότητα επανασύνδεσης Auger. Επομένως
στο πείραμα μας η πυκνότητα φορέων που δημιουργήθηκε δεν ήταν αρκετή
ώστε να προκαλέσει το φαινόμενο επανασύνδεσης Auger.
Μπορούμε επίσης να δούμε πως συγκριτικά ο χρόνος που χρειάζονται
τα τρία κανάλια ηλεκτρονίων για να φύγουν από το τοπικό ή ολικό ελαχιστο
της ζώνης αγωγιμότητας που βρίσκονταν αρχικά δεν διαφέρει και πολύ για
κάθε μήκος κύματος παλμού ανίχνευσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να
συμπεράνουμε πως τα ηλεκτρόνια

μέσω διαφορετικών

διεργασιών

«φεύγουν» από την ίδια ενεργειακή θέση της ζώνης αγωγιμότητας και αυτή
αντιστοιχεί στο τοπικό ή ολικό ελάχιστο της ζώνης. Δηλαδή εκεί όπου τα
ηλεκτρόνια δεν έχουν πλέον κινητική ενέργεια.
Το ποσοστό των ηλεκτρονίων που αντιστοιχεί στο yo μπορεί να
αποδοθεί σε διάφορες διεργασίες, ίσως σε φθορισμό αλλά ίσως και σε άλλες
διεργασίες που χρειάζονται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της τάξης των
microseconds για να πραγματοποιηθούν. Το πρώτο κανάλι για όλα τα μήκη
κύματος του παλμού ανίχνευσης κυμαίνεται γύρω από 0.47 ps-0.66 ps. Αυτός
ο χρόνος φαίνεται να αντιστοιχεί στο ποσοστό ελεύθερων ηλεκτρονίων που
έχουν μεταβεί ψηλότερα ενεργειακά στη ζώνη αγωγιμότητας λόγω
απορρόφησης της ενέργειας του παλμού ανίχνευσης.
Το δεύτερο κανάλι ηλεκτρονίων παρουσιάζει χρόνους που κυμαίνονται
από 7.5 ps-12.4 ps. Αυτός ο χρόνος αντιστοιχεί σε εξω-ενεργειακή σκέδαση
ηλεκτρονίων σε άλλες ενεργειακές στάθμες κοντά στην ζώνη αγωγιμότητας
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λόγω ατελειών που υπάρχουν στο πλέγμα. Η διαδικασία πραγματοποιείται
μέσω εκπομπής ή απορρόφησης φωνονίου με αρκετά μεγάλο κυματάνυσμα
K.
Το τελευταίο κανάλι περιγράφει διαδικασίες που πραγματοποιούνται
από 105.3 ps μέχρι 160.9 ps. O χρόνος αυτός αντιστοιχεί σε ανακατανομή των
φορέων με το πλέγμα μέσω εξωενεργειακών σκεδάσεων.
πραγματοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία χρειάζεται

Για να

όπως και πριν να

εκπεμφθεί ή να απορροφηθεί κάποιο φωνόνιο με αρκετό μεγαλύτερο
κυματάνυσμα Κ.

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο η

διαδικασία αυτή αντιστοιχεί στη περίπτωση όπου ο φορέας συμφέρει
ενεργειακά να ελαχιστοποιήσει την ενέργεια του στο διπλανό τοπικό ή ολικό
ελάχιστο.
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