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Περίληψη  
 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας ήταν η µέτρηση και η µελέτη των 
φασµάτων φωτοφωταύγειας υµενίων αυτο-oργανούµενης πορώδους αλουµίνας σε 
υπόστρωµα Si ανεπτυγµένων µε ηλεκτροχηµική οξείδωση-ανοδίωση. Για το σκοπό 
αυτό παρασκευάσθηκαν υµένια πορώδους αλουµίνας µε την τεχνική της 
ηλεκτροχηµικής οξείδωσης, τόσο σε διάλυµα θειικού, όσο και οξαλικού οξέος και εν 
συνεχεία µετρήθηκαν και αναλύθηκαν τα φάσµατα φωτοφωταύγειάς τους. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µία βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά µε την 
ανάπτυξη πορωδών υµενίων οξειδίων του αλουµινίου µε την τεχνική της ανοδικής 
οξείδωσης Al σε υπόστρωµα Si. Αρχικά αναφέρονται κάποια σύντοµα στοιχεία 
σχετικά µε το οξείδιο του αλουµινίου Al2O3, καθώς και τη χρήση της ηλεκτροχηµικής 
οξείδωσης του αλουµινίου (ανοδίωση) για την παρασκευή τόσο συµπαγών, όσο και 
πορωδών υµενίων ανοδικής αλουµίνας (ΠΑΑ).  Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η 
ιδιαίτερη δοµή που αναπτύσσουν αυτά τα ΠΑΑ υµένια, καθώς και τα ιδιαίτερα 
µορφολογικά χαρακτηριστικά τους, ενώ στο τελευταίο µέρος του κεφαλαίου γίνεται 
µία εκτενής αναφορά σχετικά µε το µηχανισµό που αναπτύσσει αυτή την ιδιαίτερη 
δοµή της και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η ανάπτυξη υµενίων ΠΑΑ σε 
υπόστρωµα Si.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µία παρουσίαση της βιβλιογραφίας σχετικά µε τη 
φωτοφωταύγεια της ΠAA. ∆ίνεται µία σύντοµη ιστορική ανασκόπηση της έρευνας 
σχετικά µε το θέµα και τέλος αναφέρονται οι επικρατέστερες θεωρίες σχετικά µε τη 
φύση των κέντρων φωτοφωταύγειάς της. 

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση όλης της πειραµατικής 
διαδικασίας, όπως αυτή ακολουθήθηκε, των αποτελεσµάτων που εξήχθησαν από 
αυτήν και τέλος των συµπερασµάτων στα οποία καταλήξαµε. Αρχικά γίνεται µία 
αναφορά στον εξοπλισµό που χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή των υµενίων και 
την πραγµατοποίηση των οπτικών µετρήσεων, καθώς και των µορφολογικών 
χαρακτηριστικών των δειγµάτων µέσω εικόνων SEM. Εν συνεχεία, παρατίθενται τα 
φάσµατα φωτοφωταύγειας των δειγµάτων στα οποία παρατηρήθηκαν ενσωµατωµένες 
περιοδικές ταλαντώσεις. Τέλος, επιχειρείται µία προσπάθεια εξήγησης της 
προέλευσης αυτών των επαγόµενων ταλαντώσεων στα φάσµατα φωτοφωταύγειας 
των δειγµάτων, καθώς επίσης αναπτύσσεται και αντίστοιχος µαθηµατικός 
φορµαλισµός που µας επιτρέπει να εξάγουµε τον ενεργό δείκτη διάθλασης neff των 
δειγµάτων µας από τα φάσµατα φωτοφωταύγειάς τους. 
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Abstract  
 
 

Purpose of this project is the measure and the study of photoluminescence spectra 
of self- assembly porous anodic alumina anodized on Si substrate. For this project was 
anodized samples so to sulfuric aqua solution as to oxalic aqua solution and after was 
measured their photoluminescence spectra. 

Chapter one deals with the theory and mechanisms which govern the porous anodic 
alumina film growth, either on porous anodic films formed by anodization of aluminum 
foils, or on porous anodic films developed on Si substrates. Additionally, the effect of 
different factors (pH, temperature, applied voltage) to porous anodized alumina final 
structure is presented.  

Chapter two presents the bibliography about the photoluminescence spectra of porous 
anodic alumina. It is doing a short historical review about the subject and finally it is 
referred the most recent theories about the photoluminescence centres of the porous 
anodic alumina. 

Chapter three is the final and it deals with the experimental part of the project. The 
experimental process is described as it was done. Firstly, the technical equipment for the 
electrochemical oxidation of the samples and their optical measurements are described. 
Then, structural SEM pictures of the samples are sawn and finally a Fabry-Perot model is 
used in order to explain the mechanism which induces the periodical oscillations to the 
photoluminescence spectra of the samples. Finally, a mathematical formalism is 
developed with which we calculate the effective refractive index (neff) of the samples by 
the periodical oscillations in their PL spectra. 
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Εισαγωγή 
 

 
Τις τελευταίες δεκαετίες έντονο επιστηµονικό ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί γύρω 

από τα νανοπορώδη υλικά λόγω των µοναδικών γεωµετρικών ιδιοτήτων τους σε 
νανοµετρικές διαστάσεις. Τέτοια νανοπορώδη υλικά είναι κατάλληλα και µπορούν να  
χρησιµοποιηθούν ως µήτρες για νανοκατασκευές [1-7], καθώς επίσης και ως στοιχεία 
στην παρασκευή ποικίλων νανοδιατάξεων, όπως ηλιακές κυψελίδες [8-9], φωτονικοί 
κρύσταλλοι [10-13], διατάξεις µαγνητικής εγγραφής [14] και άλλα. Μεταξύ αυτών, η 
πορώδης ανοδική αλουµίνα (porous anodic alumina), η οποία σχηµατίζεται µε 
ηλεκτροχηµική οξείδωση (ανοδίωση) του αλουµινίου, καταλαµβάνει περίοπτη θέση, 
καθώς η οµοιόµορφη κατανοµή των πόρων της σε νανοµετρικές διαστάσεις την 
καθιστά ελκυστική για χρήση της στη νανοτεχνολογία [15-18]. Το χαρακτηριστικά 
οµοιόµορφο µέγεθος των πόρων, η υψηλή πυκνότητα πόρων, και ο υψηλός λόγος 
διάστασης (βάθος/διάµετρο πόρων), τα οποία επιτυγχάνονται σχετικά εύκολα και µε 
πολύ µικρό κόστος σε σχέση µε τις συµβατικές µεθόδους λιθογραφίας, την καθιστούν 
ιδανική για τη χρήση της ως νανοµήτρας για διάφορα νανοστοιχεία [19-24]. Επίσης, 
σηµαντικό ενδιαφέρον προσελκύει και η αυτοτελής χρήση της και σε άλλα πεδία, 
όπως ως φωτονικός κρύσταλλος [25-27], στην ηλεκτροχηµεία [28-29] σαν πορώδης 
καταλύτης [30], ακόµα και στη βιοχηµική ανάλυση [31]. 

Την τελευταία δεκαετία η ανάπτυξη υµενίων πορώδους ανοδικής αλουµίνας 
πάνω σε πυρίτιο, το οποίο αποτελεί τη βάση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, έδωσε το 
έναυσµα ώστε να αναπτυχθούν αξιόλογες εφαρµογές στο συγκεκριµένο τοµέα και να 
χρησιµοποιηθούν τα πλεονεκτήµατα της ανοδικά παρασκευασµένης πορώδους 
αλουµίνας και στον τοµέα της Μικροηλεκτρονικής. Στο Ινστιτούτο 
Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» τα τελευταία χρόνια έχει γίνει 
σηµαντική έρευνα στον τοµέα αυτό και έχουν δηµοσιευθεί σηµαντικές εργασίες που 
προάγουν την έρευνα στο πεδίο [32-39]. Tα πορώδη υµένια αλουµίνας σε υπόστρωµα 
Si µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µήτρα ή ως µάσκα για την εναπόθεση πληθώρας 
υλικών ή εγχάραξη του Si, καθώς η δηµιουργία νανοδοµών πάνω στο πυρίτιο έχει 
γίνει πλέον πρωταρχική ανάγκη στον τοµέα της Μικρο και Νανοηλεκτρονικής. 
Τέτοιες δοµές µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διατάξεις µνηµών, σε αισθητήρες, ως 
υλικά των τρανζίστορς και σε πληθώρα άλλων εφαρµογών. Η δηµιουργία νανοδοµών 
στο Si γίνεται µε µη συµβατικές µεθόδους προηγµένης λιθογραφίας (ηλεκτρονικής 
δέσµης, εγχάραξης µε δέσµη ιόντων), οι οποίες εµπίπτουν σε χρονοβόρες και υψηλού 
κόστους τεχνικές. Η χρησιµοποίηση της πορώδους αλουµίνας πάνω στο πυρίτιο ως 
µήτρας ή µάσκας για την παρασκευή τέτοιων δοµών, φαίνεται ότι έχει αξιόλογες 
προοπτικές και ανοίγει το δρόµο για πιο συστηµατική χρησιµοποίησή της στον τοµέα 
της Νανοτεχνολογίας γενικότερα. 

Επίσης, η πορώδης ανοδική αλουµίνα, η οποία χάριν συντοµίας θα αναφέρεται 
ως ΠΑΑ στο παρόν σύγγραµµα, είναι ένα πολλά υποσχόµενο φωτονικό υλικό, καθώς 
είναι διαφανής στο ορατό φώς [40], παρουσιάζει µεγάλο λόγο βάθους/διάµετρο των 
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πόρων [41] κάτι ιδιαίτερα χρήσιµο για φωτονικές εφαρµογές σε συνδυασµό µε 
µεγάλο δείκτη διάθλασης, ενώ παράλληλα, η πολύ καλή προσκόλληση που 
παρουσιάζει στο υπόστρωµα πυριτίου [42] της επιτρέπει την εύκολη ενσωµάτωσή της 
σε ολοκληρωµένα κυκλώµατα. 

Σε αυτή την εργασία θα µελετηθεί η φωτοφωταύγεια υµενίων ΠΑΑ σε 
υπόστρωµα Si και ειδικότερα, οι ταλαντώσεις που επάγονται από τη φωτοφωταύγειά 
της ως αποτέλεσµα της συµβολής του φωτός που ανακλάται στην επιφάνεια και τη 
διεπιφάνεια της αλουµίνας µε το Si. Τέλος, χρησιµοποιώντας αντίστοιχο φορµαλισµό 
θα παρουσιαστεί µία νέα µέθοδος υπολογισµού του ειδικού συντελεστή διάθλασης 
του υλικού χρησιµοποιώντας αυτές τις επαγόµενες ταλαντώσεις στο φάσµα. 
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Κεφάλαιο Ι 

 
Πορώδης Ανοδική Αλουµίνα: 
∆οµή, ιδιότητες, µηχανισµός ανάπτυξης 
 

 
 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά µε την 
ανάπτυξη πορωδών υµενίων οξειδίων του αλουµινίου µε την τεχνική της ανοδικής 
οξείδωσης Al σε υπόστρωµα Si. Αρχικά θα αναφερθούν κάποια σύντοµα στοιχεία 
σχετικά µε το οξείδιο του αλουµινίου Al2O3, το οποίο χάριν συντοµίας στο παρόν 
σύγγραµµα θα αναφέρεται ως «αλουµίνα», καθώς και η χρήση της ηλεκτροχηµικής 
οξείδωσης του αλουµινίου (ανοδίωση) για την παρασκευή συµπαγών και πορωδών 
υµενίων ανοδικής αλουµίνας.  Εν συνεχεία, θα παρουσιασθεί η ιδιαίτερη δοµή που 
αναπτύσσουν αυτά τα ΠΑΑ υµένια καθώς και τα ιδιαίτερα µορφολογικά 
χαρακτηριστικά τους. 

Η ΠΑΑ µπορεί να αναπτυχθεί µε ανοδική οξείδωση είτε φύλλων αλουµινίου, 
είτε υµενίων Al τα οποία έχουν εναποτεθεί σε υπόστρωµα Si, καθώς οι µηχανισµοί 
και η ηλεκτροχηµεία που διέπουν τη δηµιουργία αυτής της ξεχωριστής σε 
χαρακτηριστικά πορώδους δοµής είναι ανεξάρτητοι του υποστρώµατος πάνω στο 
οποίο αναπτύσσεται, εφόσον αυτό είναι σχετικά αγώγιµο (αλουµίνιο, Si, κ.α.) και 
άκαµπτο. Γι’ αυτό το λόγο, στο τέλος αυτού του κεφαλαίου δίνεται ιδιαίτερη έµφαση  
στο µηχανισµό και στα µοντέλα που επιχειρούν να ερµηνεύσουν τον τρόπο 
δηµιουργίας αυτής της µοναδικής πορώδους δοµής, ενώ επίσης παρουσιάζεται και η 
ανάπτυξη υµενίων ΠΑΑ σε υπόστρωµα Si. Τέλος, έµφαση δίνεται στη διεπιφάνεια 
του υµενίου της ΠΑΑ µε το υπόστρωµα Si, καθώς εκεί εντοπίζεται η διαφοροποίησή 
τους µε τα ΠΑΑ υµένια που σχηµατίζονται σε φύλλα αλουµινίου. 

 
 

Ι.1 Γενικά περί πορώδους ανοδικής αλουµίνας 
 
Η ονοµαζόµενη αλουµίνα είναι το οξείδιο του αλουµινίου (Al2O3) το οποίο 

γενικά εµφανίζει έναν συνδυασµό εξαιρετικών δοµικών, µορφολογικών, µηχανικών, 
ηλεκτρικών και χηµικών ιδιοτήτων, που το καθιστούν κατάλληλο για πληθώρα 
εφαρµογών. Αποτελεί εξαιρετικό διηλεκτρικό υλικό, µε πολύ υψηλό σηµείο τήξης, 
που φθάνει στους 2004οC, ενώ είναι χηµικά αδρανές στα περισσότερα οξέα, ακόµα 
και σε υψηλές θερµοκρασίες, καθώς προσβάλλεται µόνο από το υδροφθορικό (HF) 
και το φωσφορικό (H3PO4) οξύ. Συναντάται στη φύση σε διάφορες µορφές, όπως σε 
ένυδρη µορφή που αποτελεί το κύριο συστατικό του βωξίτη, ορυκτό που 
χρησιµοποιείται κυρίως στη βιοµηχανία για την παραγωγή αλουµινίου, ενώ σε 
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καθαρή µορφή εµφανίζεται ως το κορούνδιο. Επίσης, στη φύση αναπτύσσεται και 
σαν προστατευτικό στρώµα 2-3nm στο µεταλλικό αλουµίνιο όταν αυτό αντιδρά µε το 
οξυγόνο της ατµόσφαιρας. Το πάχος αλλά και οι ιδιότητες του εν λόγω υµενίου της 
αλουµίνας µπορούν να ενισχυθούν και να ελεγχθούν µε την ηλεκτροχηµική 
διαδικασία της ανοδίωσης [43]. 

 
 

Ι.1.1 Ανοδική Αλουµίνα 
 
 
Η ανοδίωση µετάλλων και ειδικότερα του αλουµινίου εµπλέκεται σε µία 

ποικιλία εφαρµογών, όπως στη δηµιουργία επικαλύψεων σε επιφάνειες αλουµινίου 
για την προστασία του από τη διάβρωση και γενικότερα από τις έντονες 
περιβαλλοντικές συνθήκες, τον χρωµατισµό του για λόγους αισθητικής, αλλά και για 
να του προσδώσει έναν αριθµό επιθυµητών ιδιοτήτων, είναι δε βασική βιοµηχανική 
διεργασία στην επεξεργασία του αλουµινίου από τις αρχές του 1900 [43]. 

Νέους ορίζοντες στη µελέτη και τις εφαρµογές της αλουµίνας άνοιξε η εξέλιξη 
της ηλεκτρονικής µικροσκοπίας, η οποία αποκάλυψε τη µοναδική νανοδοµή 
«κερήθρας» της ανοδικά παρασκευασµένης αλουµίνας. Αρχικά, το 1953 ο Keller και 
οι συνεργάτες του, σε µία κλασσική πλέον εργασία µε τίτλο «Structural features of 

oxide coatings on Aluminum»[44], ανέδειξαν αυτήν την αξιοσηµείωτη δοµή κερήθρας 
µε τους κάθετους κυλινδρικούς πόρους κατανεµηµένους σε εξαγωνική δοµή, καθώς 
και την εξάρτηση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των πόρων, όπως η διάµετρος 
και η απόσταση µεταξύ τους, από την τάση ανοδίωσης. Έκτοτε, µεγάλο επιστηµονικό 
ενδιαφέρον εκδηλώθηκε σχετικά µε το µηχανισµό δηµιουργίας των πόρων, καθώς και 
τις βέλτιστες συνθήκες ανοδίωσης. 

Βασική και ουσιαστική έρευνα σε αυτό το πεδίο διεξήγαγαν οι Thompson, 
Wood και Sullivan, οι οποίοι από τις αρχές της δεκαετίας του 70 και για περισσότερο 
από µια εικοσαετία εµβάθυναν στους µηχανισµούς σχηµατισµού της και τη διάχυση 
των διαφόρων ιόντων του ηλεκτρολύτη µέσα στη σχηµατιζόµενη αλουµίνα [45]. 
Αποκορύφωµα αυτής της ερευνητικής τους δράσης είναι η πολυαναφερόµενη 
επισκόπηση για την ΠΑΑ του Sullivan και Wood [46], η οποία περιλαµβάνει την 
περιγραφή και ερµηνεία της επίδρασης στα δοµικά χαρακτηριστικά της πορώδους 
αλουµίνας ποικίλων παραγόντων κατά την ανοδίωση, τόσο υπό σταθερή τάση, όσο 
και υπό σταθερό ρεύµα, όπως ο ηλεκτρολύτης, η θερµοκρασία, η τάση και το pH. 
Επίσης, στην ίδια επισκόπηση αναπτύσσεται και προτείνεται ένα µοντέλο για την 
ερµηνεία της δηµιουργίας και της ανάπτυξης των πόρων σε εξαγωνική δοµή, το οποίο 
βασίζεται στη διαφοροποίηση της κατανοµής του εφαρµοζόµενου ηλεκτρικού πεδίου 
κατά την ανοδίωση στη βάση των πόρων, ενώ πραγµατοποιείται και µια προσπάθεια 
ερµηνείας του γεγονότος ότι συγκεκριµένες συνθήκες ανοδίωσης οδηγούν σε 
συγκεκριµένα δοµικά χαρακτηριστικά. 
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Άλλος βασικός σταθµός στη µελέτη της ΠAA είναι η εργασία των Masuda et al 
[48], οι οποίοι στις αρχές της δεκαετίας του 90 ανακάλυψαν τα «παράθυρα» των 
συνθηκών για κάθε έναν ηλεκτρολύτη, δηλαδή στις συνθήκες ανοδίωσης που 
οδηγούν στην αυτο-οργάνωση των πόρων σε απόλυτα περιοδική εξαγωνική δοµή σε 
εύρος αρκετών τετραγωνικών µικροµέτρων. Επίσης, το 1995, ο ίδιος εισήγαγε µίαν 
επαναστατική τεχνική ανοδίωσης σε δύο βήµατα [47], η οποία προσέφερε τέλεια 
περιοδική κατανοµή πόρων πολύ µεγάλου βάθους και εξαιρετικά οµοιόµορφων σε 
σχήµα και διαστάσεις σε πολύ µεγάλη επιφάνεια, δίνοντας νέα ώθηση στην έρευνα 
µέσω της δυνατότητας χρήσης της ΠΑΑ ως νανοµήτρας. 

Την τελευταία δεκαετία έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί για την 
ανάπτυξη πορωδών ανοδικών υµενίων  αλουµίνας και σε υπόστρωµα Si [32-39] µε 
σκοπό την εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων της ΠΑΑ στον κλάδο της 
Μικροηλεκτρονικής, καθώς παρουσιάζει πολύ καλή προσκόλληση σε υπόστρωµα Si. 

 
 

Ι.2 Παρασκευή ανοδικής αλουµίνας 
 

Ι.2.1.Ανοδίωση αλουµινίου 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, βασικό πλεονέκτηµα τη αλουµίνας είναι η δυνατότητα 

παρασκευής της µε τη χαµηλού κόστους τεχνική της ανοδίωσης. Η ανοδίωση είναι 
µία ηλεκτροχηµική διεργασία κατά την οποία ένα ηλεκτροχηµικά ενεργό µέταλλο 
(αλουµίνιο,  νιόβιο,  ταντάλιο,  τιτάνιο,  βολφράµιο ή ζιρκόνιο) οξειδώνεται µέσω της 
διέλευσης ηλεκτρικού ρεύµατος από αυτό παρουσία κατάλληλου ηλεκτρολύτη. 
Ουσιαστικά είναι µία τεχνική ηλεκτρόλυσης κατά την οποία ως ηλεκτρόδιο ανόδου 
χρησιµοποιείται το µέταλλο που θέλουµε να οξειδωθεί, ενώ ως ηλεκτρόδιο καθόδου 
χρησιµοποιείται ένα χηµικά αδρανές µέταλλο (άνθρακας, µόλυβδος, νικέλιο, χρυσός, 
ανοξείδωτο ατσάλι, πλατίνα), ενώ ως ηλεκτρολύτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
πλήθος  ηλεκτρολυτικών διαλυµάτων (όξινα , βασικά, αλκαλικά). 
 

 
Σχήµα I.1. Η τεχνική της ανοδίωσης σχηµατικά 
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Όπως φαίνεται παραστατικά στο Σχήµα I.1, κατά τη διαδικασία της ανοδίωσης 
του αλουµινίου τοποθετούνται δύο ηλεκτρόδια µέσα σε κυψελίδα που περιέχει 
κατάλληλο ηλεκτρολυτικό διάλυµα και συνδέονται εξωτερικά µε ένα τροφοδοτικό. 
Το ένα ηλεκτρόδιο αποτελεί το προς οξείδωση µέταλλο (αλουµίνιο), το οποίο τίθεται 
ως άνοδος, συνδέεται δηλαδή µε τον θετικό πόλο του τροφοδοτικού, ενώ το δεύτερο 
ηλεκτρόδιο, η κάθοδος, συνδέεται µε τον αρνητικό πόλο του τροφοδοτικού και 
µπορεί να αποτελείται από οποιοδήποτε αγωγό ηλεκτρονίων, ο οποίος παραµένει 
αδρανής στο ηλεκτρολυτικό διάλυµα (συνήθως χρησιµοποιείται ηλεκτρόδιο 
πλατίνας). Μόλις κλείσει το κύκλωµα, ηλεκτρόνια αποµακρύνονται από το µέταλλο 
της ανόδου (αλουµίνιο) προς την κάθοδο δια µέσου του εξωτερικού κυκλώµατος, ενώ 
τα θετικά ιόντα αλουµινίου που σχηµατίζονται αλληλεπιδρούν στην επιφάνεια του 
µετάλλου µε τον ηλεκτρολύτη και σχηµατίζουν το οξείδιο του αλουµινίου 
(αλουµίνα). Τα ηλεκτρόνια επιστρέφουν στο διάλυµα µέσω της καθόδου, όπου 
αντιδρούν µε τον ηλεκτρολύτη και σχηµατίζουν αέριο υδρογόνο υπό µορφή 
φυσαλίδων [43]. Πιο αναλυτικά, ο µηχανισµός παρασκευής της αλουµίνας θα 
αναφερθεί παρακάτω. 
 
 

 

Ι.2.2.Συµπαγή και πορώδη ανοδικά υµένια οξειδίου του αλουµινίου. 
 
 

Με την τεχνική της ανοδίωσης µπορούν να αναπτυχθούν τόσο συµπαγή όσο και 
πορώδη υµένια αλουµίνας. Η µορφολογία, οι φυσικές και δοµικές ιδιότητες των 
υµενίων του οξειδίου, καθώς και η κινητική τους ανάπτυξη εξαρτώνται από την 
εφαρµοζόµενη τάση ή το ρεύµα, από τη θερµοκρασία και ιδιαίτερα από τη φύση και 
τον τύπο του ηλεκτρολύτη [32]. Ανοδίωση σε ουδέτερο ηλεκτρολύτη υπό υψηλήν 
ηλεκτρική τάση οδηγεί σε σχηµατισµό συµπαγούς αλουµίνας [49], ενώ ανοδίωση σε 
όξινο ηλεκτρολύτη και χαµηλότερη τάση οδηγεί σε σχηµατισµό πορώδους αλουµίνας 
[43]. 

 

Συµπαγή υµένια αλουµίνας 
 
Όπως αναφέρεται και παραπάνω, τα συµπαγούς τύπου υµένια αλουµίνας 

αναπτύσσονται µε ανοδίωση σε ασθενείς ή βασικούς ηλεκτρολύτες (π.χ. ουδέτερο 
διάλυµα βορικού οξέος, βορικό αµµώνιο, εστέρας τρυγικού οξέως κ.α.). Ο 
µηχανισµός ανάπτυξης του συµπαγούς οξειδίου περιγράφεται παρακάτω. 

Αρχικά το κοµµάτι αλουµινίου το οποίο έχει έρθει σε επαφή µε τον 
ατµοσφαιρικό αέρα υπό συνθήκες δωµατίου, λόγω της αυθόρµητης αντίδρασης του 
µετάλλου µε το ατµοσφαιρικό οξυγόνο, περικλείεται από ένα λεπτό στρώµα 2-3 nm 
οξειδίου του αλουµινίου (Al2O3) [43]. Αυτό το υπέρλεπτο στρώµα οξειδίου στην 
επιφάνεια του µετάλλου λειτουργεί ως προφύλαξη για το µέταλλο από το εξωτερικό 
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περιβάλλον, καθώς είναι χηµικά αδρανές και σταθεροποιεί την επιφάνεια του 
µετάλλου από περαιτέρω χηµικές διεργασίες και είναι εξαίρετος ηλεκτρικός µονωτής. 
Λόγω των µονωτικών του ιδιοτήτων αυτό το αρχικό στρώµα Al2O3 των 2-3 nm δεν 
επιτρέπει την ύπαρξη σηµαντικού ρεύµατος έως ότου η διαφορά τάσης φθάσει τα 1 
µε 2 Volt. Κατά συνέπεια, εντός αυτού του υπέρλεπτου στρώµατος οξειδίου 
δηµιουργείται υψηλό ηλεκτρικό πεδίο της τάξης των 1V/nm µε αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία ρεύµατος ιόντων σε αυτό καθώς ιόντα οξυγόνου και αλουµινίου αρχίζουν 
να κινούνται διαµέσου του οξειδίου λόγω της παρουσίας του όλο και αυξανόµενου 
πεδίου, όπως φαίνεται το Σχήµα I.2 [49]. 
 

.  
Σχήµα I.2. Σχηµατική αναπαράσταση µετακίνησης ιόντων εντός του οξειδίου 

 
Αυτό το ιοντικό ρεύµα ανιόντων οξυγόνου O2- και κατιόντων αλουµινίου Al3+  

εντός του οξειδίου έχει σαν αποτέλεσµα τη διόγκωση του οξειδίου στις διεπιφάνειες 
οξειδίου/µετάλλου και οξειδίου/ηλεκτρολύτη. Πιο αναλυτικά, ανιόντα οξυγόνου O2-, 
τα οποία προέρχονται από το H2O του ηλεκτρολύτη, µετακινούνται από αυτόν προς 
τη διεπιφάνεια οξειδίου/µετάλλου όπου και αντιδρούν µε το µέταλλο, οξειδώνοντάς 
το  µέσω της αντίδρασης:  

2Al + 3O2- ==> Al2O3 + 6e 
 

Επίσης, τα  κατιόντα Al3+ που έχουν δηµιουργηθεί στο µέταλλο µε την 
αποµάκρυνση ηλεκτρονίων από αυτό λόγω της παρουσίας του κλειστού κυκλώµατος, 
µετακινούνται προς τη διεπιφάνεια οξειδίου/ηλεκτρολύτη, όπου και αντιδρούν µε το 
H2O του διαλύµατος και οξειδώνονται σύµφωνα µε την αντίδραση: 
 

2Al3+ + 3H2O ==> Al2O3 + 6H+ 

 

Μέσω αυτών των αντιδράσεων γίνεται ανάπτυξη του οξειδίου στη διεπιφάνεια 
του υµενίου µε το µέταλλο του υποστρώµατος, µε αποτέλεσµα τη διόγκωσή του και 
την αύξηση του πάχους του. 

Χαρακτηριστικό των συµπαγούς τύπου υµενίων είναι ότι το πάχος τους δεν 
εξαρτάται από το χρόνο ηλεκτρόλυσης ούτε τη θερµοκρασία του ηλεκτρολύτη, αλλά 
µόνο από την εφαρµοζόµενη διαφορά δυναµικού µε σταθερό ρυθµό αύξησης του 
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πάχους του  οξειδίου κατά 1.2nm  για κάθε αύξηση του πεδίου κατά ένα 1Volt. Όριο 
σε αυτήν την αύξηση του πάχους του οξειδίου είναι τα µερικά µm, καθώς η 
περαιτέρω αύξηση στο πάχος του υµενίου απαιτεί διαφορά τάσης (~ 700-800 V), 
κατά την οποία το υµένιο παρουσιάζει διηλεκτρική κατάρρευση του οξειδίου. Τέλος, 
το πάχος του παραγόµενου υµενίου είναι οµοιόµορφο σε όλη την επιφάνειά του, όπως 
φαίνεται και στην Εικόνα I.1, καθώς η πτώση τάσης σε όλη την επιφάνεια είναι 
ισοδύναµη [49]. 

 

 
 

Εικόνα I.1. ∆ιατοµή άµορφου συµπαγούς στρώµατος Al2O3 πάνω σε Al παραγώµενο µέσω 

ανοδίωσης. (Από: R.C. Furneaux, G.E. Thompson, and G.C. Wood, Corrosion Science, Vol. 18, p 853, 

1978) 
 

Πορώδη υµένια αλουµίνας 
 

Σε αντίθεση µε τα συµπαγή τύπου υµένια αλουµίνας, όταν η ανοδίωση του 
αλουµινίου πραγµατοποιηθεί σε όξινους ηλεκτρολύτες υπό χαµηλή τάση, τότε το 
οξείδιο που αναπτύσσεται παρουσιάζει µιαν ιδιαίτερη µορφολογία, η οποία θυµίζει 
αυτήν της κερήθρας [50]. Η µορφολογία αυτή φαίνεται σχηµατικά στο Σχήµα I.3, σε 
τρισδιάστατη µορφή (α) και σε διατοµή (β). Ουσιαστικά σχηµατίζονται κατακόρυφοι, 
κυλινδρικοί πόροι οι οποίοι κατανέµονται οµοιόµορφα σε εξαγωνική δοµή και 
βρίσκονται στο κέντρο των κυψελίδων. Οι πόροι αυτοί δεν φτάνουν απευθείας στο 
υπόστρωµα του αλουµινίου αλλά χωρίζονται από αυτό µε το υµένιο συµπαγούς 
αλουµίνας, το λεγόµενο διαχωριστικό στρώµα (barrier layer), το οποίο έχει µια 
χαρακτηριστική «δαντελωτή» µορφή. Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του υµενίου 
της ΠΑΑ, δηλαδή το ύψος του, η διάµετρος και η πυκνότητα των πόρων του, καθώς 
και το πάχος του διαχωριστικού στρώµατος, εξαρτώνται από τον ηλεκτρολύτη, την 
τάση και τη διάρκεια ανοδίωσης, και σε µικρό βαθµό από τη συγκέντρωση του 
ηλεκτρολύτη και τη θερµοκρασία ανοδίωσης. Κατά  συνέπεια, όλα τα 
χαρακτηριστικά του υµενίου µπορούν να ρυθµισθούν µε ακρίβεια ελέγχοντας τις 
συνθήκες ανοδίωσής του. Μπορούµε έτσι να παρασκευάσουµε µε ανοδίωση υµένια 
ΠΑΑ µε πόρους διαµέτρου από 5 nm έως 200 nm, πυκνότητας από 109 έως 1011 /cm2 
και ύψους από 40 nm έως 300 µm [50]. 
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         α)                                                                 β)  

    
 
Σχήµα I.3. Η χαρακτηριστική δοµή της αλουµίνας σε υπόστρωµα αλουµινίου, σχηµατικά, σε τρισδιάστατη 

µορφή (α) και σε διατοµή (β). Οι πόροι είναι κυλινδρικοί, κάθετοι στο υπόστρωµα, οµοιόµορφα 
κατανεµηµένοι σε εξαγωνική δοµή και δεν φθάνουν στο υπόστρωµα του αλουµινίου απευθείας αλλά 
χωρίζονται από αυτό από ένα συµπαγές υµένιο αλουµίνας, το λεγόµενο επίστρωµα φραγµού, που έχει 

χαρακτηριστική δαντελωτή µορφή [50]. 

 
Οι πιο διαδεδοµένοι ηλεκτρολύτες, οι οποίοι χρησιµοποιούνται για το 

σχηµατισµό ΠΑΑ είναι το θειικό οξύ (H2SO4), το οξαλικό οξύ (H2C2O4), το 
φωσφορικό οξύ (Η3ΡΟ4), καθώς και το χρωµικό οξύ (Η2CrΟ4) [50]. Το κάθε οξύ 
είναι κατάλληλο για ένα συγκεκριµένο εύρος τάσεων ανοδίωσης, το οποίο είναι 
διαφορετικό ανά περίπτωση, και οδηγεί σε σχηµατισµό πόρων µε διαφορετικές 
διαστάσεις. Το θειικό οξύ χρησιµοποιείται για την παρασκευή πόρων µικρής 
διαµέτρου, από 10 έως 30 nm, το οξαλικό οξύ για την παρασκευή πόρων µέσης 
διαµέτρου, της τάξης από 30 έως 80 nm, το χρωµικό οξύ για πόρους λίγο 
µεγαλύτερης διαµέτρου, από 70 έως 100 nm, ενώ το φωσφορικό οξύ δίνει τους 
πόρους της µεγαλύτερης διαµέτρου, από 80 έως 200 nm [50]. 

 
 
 
Ι.2.3 Γεωµετρικά χαρακτηριστικά των πόρων-εξάρτηση από την τάση      

          ανοδίωσης  
 

Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των πόρων σχετίζονται µεταξύ τους, γεγονός 
που υποδεικνύει ότι µπορούν γενικά να επιτευχθούν συγκεκριµένοι συνδυασµοί 
διαµέτρου και πυκνότητας πόρων [51]. Στο Σχήµα I.4 σηµειώνονται τα γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά των πόρων ενός υµενίου ΠΑΑ. Με d συµβολίζεται η διάµετρος των 
πόρων, αν αυτοί θεωρηθούν απόλυτα κυκλικοί, µε D η διάµετρος της κυψελίδας (που 
ισούται µε την απόσταση µεταξύ δύο πόρων, από κέντρο σε κέντρο), όπου διάµετρος 
θεωρείται ο εγγεγραµµένος κύκλος, µε w το πάχος των τοιχωµάτων των πόρων και µε 
b το πάχος του επιστρώµατος φραγµού. Η διάµετρος ενός πόρου συνεπώς είναι d = D 
– 2w [50].  
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Σχήµα I.4. Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των πόρων [43]. 

 
Εν γένει, θεωρείται πως στην ιδανική περίπτωση η διάµετρος της κυψελίδας 

είναι  περίπου διπλάσια από το πάχος του επιστρώµατος φραγµού, δηλαδή D ≈ 2b. 
Τόσο όµως η διάσταση της κυψελίδας, όσο και το πάχος του επιστρώµατος φραγµού 
µεταβάλλονται γραµµικά µε την τάση ανοδίωσης, γεγονός που σηµαίνει πως και η 
διάµετρος των πόρων θα εξαρτάται γραµµικά από αυτήν. Οι ρυθµοί αύξησης της 
ΠΑΑ κυµαίνονται ελαφρώς από αναφορά σε αναφορά, λόγω των αναπόφευκτων 
µικρών αποκλίσεων στις ακριβείς συνθήκες ανοδίωσης σε κάθε επανάληψη της 
διαδικασίας. Έτσι ο ρυθµός αύξησης του πάχους του επιστρώµατος φραγµού 
κυµαίνεται από 1.04 έως 1.2 nm/V, ενώ της διαµέτρου της κυψελίδας από 2.2 έως 2.8 
nm/V. Αναλόγως και ο ρυθµός αύξησης της διαµέτρου των πόρων µε την τάση 
ανοδίωσης κυµαίνεται από 1.2 έως 1.8 nm/V. Η γραµµική εξάρτηση της διαµέτρου 
των πόρων από την τάση ανοδίωσης ουσιαστικά σηµαίνει πως υµένια ΠΑΑ 
παρασκευαζόµενα υπό διαφορετική τάση ανοδίωσης, θα έχουν ουσιαστικά το ίδιο 
πορώδες [43]. 
 

 
Σχήµα I.5. Συσχετισµός των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των πόρων [43]. 

 
Το πάχος του πορώδους υµενίου πάνω από το επίστρωµα φραγµού αυξάνεται µε 

το χρόνο ανοδίωσης και µπορεί να φθάσει σε αρκετές δεκάδες µικρόµετρα. Όσον 
αφορά το επίστρωµα φραγµού, ακολουθεί τη συµπεριφορά της συµπαγούς αλουµίνας, 
και αυξάνεται γραµµικά µε την εφαρµοζόµενη τάση µε την ίδια σταθερά αναλογίας 
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και όχι από τη διάρκεια της ανοδίωσης. Έτσι κατά την διάρκεια της ανοδίωσης, το 
πάχος του επιστρώµατος φραγµού παραµένει σταθερό, ενώ το πάχος του 
υπερκείµενου πορώδους υµενίου αυξάνεται. Αν το επίστρωµα φραγµού κάτω από 
έναν πόρο θεωρηθεί ηµισφαιρικό, τότε η βάση του πόρου και η βάση ης κυψελίδας 
µπορούν να θεωρηθούν ηµισφαίρια µε κοινό κέντρο καµπυλότητας. Σε αυτήν την 
περίπτωση, τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των πόρων, όπως φαίνεται και από το 
Σχήµα Ι.5, σχετίζονται µε τη σχέση [43]: 
 

1    
cos

     

ί ό ά ά ό

ί ό ά ό ά ώ ύ

ακτ να π ρου π χος τοιχωµ των π ρου
θ

ακτ να καµπυλ τητας β σης π ρου π χος επιστρ µατος ϕραγµο

−
   

= =   
   

 
 

Ι.2.4 Σύσταση πορωδών ανοδικών υµενίων µετά από ανοδίωση στους  
                    σηµαντικότερους ηλεκτρολύτες  

 
Παρατηρήσεις, µε ηλεκτρονική µικροσκοπία διερχόµενης δέσµης (Transmission 

Electron Microscopy: ΤΕΜ) [52], αποκάλυψαν ότι τα τοιχώµατα της κυψελίδας, που 
σχηµατίζονται γύρω από κάθε πόρο, δεν αποτελούνται αποκλειστικά από καθαρό 
οξείδιο του αλουµινίου, αλλά υπάρχουν ζώνες σε αυτά µε ενσωµατωµένα ιόντα, τα 
οποία προέρχονται από τον εκάστοτε χρησιµοποιούµενο ηλεκτρολύτη (Σχήµα I.6) 
[32]. Το βάθος και η ποσότητα των ενσωµατωµένων ιόντων µέσα στα τοιχώµατα των 
κυψελίδων των πορωδών ανοδικών υµενίων φαίνεται ότι αυξάνονται αυξανοµένης 
της εφαρµοζόµενης τάσης. 

 

 
 

Σχήµα I.6. Απεικόνιση τοιχωµάτων πορωδών υµενίων που αναπτύσσονται µε ανοδίωση στους 
τρεις δηµοφιλέστερους ηλεκτρολύτες για την παρασκευή πορωδών ανοδικών υµενίων (θειικού, 
οξαλικού και φωσφορικού οξέος). Οι σκουρόχρωµες περιοχές των τοιχωµάτων αντιστοιχούν στην 
έκταση που καταλαµβάνει το καθαρό οξείδιο του αλουµινίου (εξωτερικές περιοχές). Τα εσωτερικά 
τµήµατα αντιστοιχούν στις περιοχές στις οποίες έχουν ενσωµατωθεί ιόντα µέσα στο οξείδιο του 

αλουµινίου, προερχόµενα από τον εκάστοτε ηλεκτρολύτη [32]. 
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Ο λόγος του εύρους της ζώνης του καθαρού οξειδίου του αλουµινίου προς το 

εύρος της ζώνης µε τα ενσωµατωµένα από την ηλεκτροχηµεία ιόντα, αυξάνεται µε 
σειρά από το θειικό (0.05) προς το οξαλικό (0.1), το φωσφορικό (0.5) και τέλος το 
χρωµικό οξύ, στο οποίο δεν παρατηρούνται σχεδόν καθόλου ενσωµατωµένα ιόντα 
[52]. Συνεπώς, στο θειικό οξύ υπάρχουν περισσότερα ενσωµατωµένα ιόντα και σε 
µεγαλύτερο βάθος, λιγότερα και σε µικρότερο βάθος στο οξαλικό οξύ και ακόµα 
λιγότερα στο φωσφορικό οξύ, στο οποίο το εύρος του καθαρού οξειδίου του 
αλουµινίου είναι αρκετά µεγάλο. Η σχετική έκταση των διαφόρων περιοχών [53], οι 
οποίες εµφανίζονται στα διαχωριστικά στρώµατα, σε υµένια που σχηµατίζονται σε 
σταθερές τάσεις χρησιµοποιώντας τις συνηθισµένες συνθήκες ανοδίωσης στα 
παραπάνω οξέα, δίνονται στο Σχήµα I.6, στο οποίο απεικονίζονται τα υµένια να 
σχηµατίζονται µε σχετικά παρόµοιους λόγους nm/V [32]. 

Για την ίδια τάση, ο ρυθµός σχηµατισµού των υµενίων στα διάφορα οξέα, 
αυξάνεται µε σειρά από το θειικό, στο οξαλικό, φωσφορικό, και τέλος στο χρωµικό 
οξύ [51]. Έτσι, ο ρυθµός σχηµατισµού στο θειικό οξύ µε τη λεπτότερη σχετικά 
περιοχή καθαρού ανοδικού οξειδίου, είναι πολύ µεγαλύτερος από αυτόν στο χρωµικό 
οξύ, όπου το υµένιο που σχηµατίζεται αποτελείται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από καθαρό 
ανοδικό οξείδιο.  

Η ύπαρξη ανιόντων ενσωµατωµένων στα τοιχώµατα του πορώδους ανοδικού 
οξειδίου του αλουµινίου, τα οποία προέρχονται από τον ηλεκτρολύτη, επιβεβαιώθηκε 
και πρόσφατα (2007) [54] µε τη βοήθεια µικροανάλυσης ακτίνων X (Energy 
Dispersive X-ray Analysis: EDX) σε υψηλής διακριτικής ικανότητας ηλεκτρονικό 
µικροσκόπιο HΤΕΜ (High resolution TEM) και µετρήσεις απορρόφησης υπερύθρου 
(IR absorption). Η όλη ανάλυση, η οποία αφορά το οξαλικό οξύ έδειξε ότι υπάρχει 
ανοµοιόµορφη διασπορά ανιόντων στα πλευρικά τοιχώµατα των πόρων των ανοδικών 
οξειδίων αλουµινίου. Φαίνεται ότι η συγκέντρωση των ενσωµατωµένων ανιόντων 
µπορεί να ελεγχθεί µε ανόπτηση των υµενίων σε διάφορες θερµοκρασίες, καθώς έτσι 
λαµβάνει χώρα διάσπαση των προσµείξεων που σχετίζονται µε τα ιόντα. Συνεπώς, 
αυξανοµένης της θερµοκρασίας η συγκέντρωση των προσµείξεων ανιόντων στο 
πορώδες υµένιο µειώνεται. 

 
 

I.2.5 Αυτο-οργάνωση των πόρων σε εξαγωνική κατανοµή στην πορώδη  
                  αλουµίνα 
  

Βασική ιδιότητα της ΠΑΑ είναι η αυτο-οργάνωση των πόρων της σε 
οµοιόµορφη εξαγωνική δοµή, η οποία θυµίζει κερήθρα. Αυτή όµως, η µοναδική της 
δοµή δεν επιτυγχάνεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες ανοδίωσης. Αντιθέτως, 
είναι περισσότερο περιορισµένη και επιτυγχάνεται υπό συγκεκριµένο και  µάλιστα 
µικρό «παράθυρο συνθηκών» για κάθε ηλεκτρολύτη (Πίνακας I.1) [47]. 
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«Παράθυρα συνθηκών» για αυτο-οργάνωση σε εξαγωνική δοµή 
 
∆ιάφορες ερευνητικές οµάδες µετά από πολυετείς έρευνες σχετικά µε τις 

συνθήκες ανοδίωσης που οδηγούν σε εξαγωνική δοµή των πόρων, κατέληξαν στα 
λεγόµενα «παράθυρα συνθηκών» [56-62], τα οποία είναι οι κατάλληλες συνθήκες 
ανοδίωσης για τους κύριους ηλεκτρολύτες που συνήθως χρησιµοποιούνται και 
οδηγούν σε οµοιόµορφη εξαγωνική κατανοµή πόρων της ΠΑΑ. Αυτά τα «παράθυρα 
συνθηκών» συνοψίζονται στον Πίνακα Ι.1. Όπως βλέπουµε, πόροι µε αποστάσεις 50 
και 63nm σχηµατίζονται µε ανοδίωση σε θειικό οξύ 0.5 Μ, υπό τάση 19 και 25V 
αντίστοιχα. Επίσης, ανοδίωση σε οξαλικό οξύ 0.3 Μ, υπό τάση 40V οδηγεί σε 
εξαιρετικά οµοιόµορφη εξαγωνική κατανοµή πόρων µε αποστάσεις 100nm, ενώ 
µεγαλύτερες αποστάσεις, 420 και 500nm λαµβάνονται µε ανοδίωση σε φωσφορικό 
οξύ, 10% κ.β., υπό τάσεις 160 και 195V αντίστοιχα. 

 
 
Πίνακας Ι.1: Παράθυρα συνθηκών ανοδίωσης για αυτο-οργάνωση σε εξαγωνική δοµή [43] 
 
Ηλεκτρολυτικό διάλυµα          Τάση ανοδίωσης      Περίοδος (απόσταση µεταξύ πόρων) 
 
      Θειικό οξύ 0.5 Μ                             20V                                        50nm 
                                                                25V                                        63nm 
 
     Οξαλικό οξύ 0.3 Μ                           40V                                       100nm 
                                                               160V                                      420nm 
 
  Φωσφορικό οξύ 10% κ.β.                  19V                                       500nm 
 
 

Όπως παρατηρείται από τον Πίνακα Ι.1, κάθε οξύ είναι κατάλληλο για 
διαφορετικό εύρος τάσεων και καθώς η απόσταση µεταξύ των πόρων αυξάνει 
γραµµικά µε την τάση, παρατηρείται διαφορετική πυκνότητα πόρων για κάθε 
ηλεκτρολύτη. Αυτές οι διαφορές στα «παράθυρα» των τάσεων στα οποία λειτουργεί ο 
κάθε ηλεκτρολύτης οφείλονται στις διαφορές στην αγωγιµότητα και το pH τους. Το 
θειικό οξύ που χαρακτηρίζεται από µεγάλη αγωγιµότητα απαιτεί χαµηλές τάσεις 
ανοδίωσης, διαφορετικά σε υψηλότερες τάσεις το σχηµατιζόµενο οξείδιο καταρρέει 
αµέσως. Επιπρόσθετα, το pH καθορίζει τη διάµετρο των πόρων. Χαµηλό pH σηµαίνει 
πως η ενισχυµένη από το πεδίο διάλυση αρχίζει σε χαµηλότερες τάσεις, συνεπώς 
σχηµατίζονται πόροι µικρής διαµέτρου. Το θειικό οξύ χαρακτηρίζεται από µικρότερο 
pH το οποίο οδηγεί σε πόρους µικρής διαµέτρου, ενώ το φωσφορικό οξύ έχει 
µεγαλύτερο pH και σχηµατίζει πόρους µεγαλύτερης διαµέτρου [56]. 

 
 

 



 22 

Ι.2.6 Μηχανισµός ανάπτυξης των πόρων 
 
 
Μετά την παρατήρηση των πρώτων µικρογραφιών πορωδών ανοδικών υµενίων 

οξειδίου του αλουµινίου από τους Keller, Hunter και Robinson, το 1953 [44], 
ακολούθησαν πολλές προτάσεις δυνατών µηχανισµών για να εξηγηθεί η µοναδική 
πορώδης δοµή των ανοδιωµένων υµενίων. Μέχρι και πρόσφατα, ευρέως διαδεδοµένο 
και πλέον αποδεκτό ήταν το µοντέλο του Thompson [63], το οποίο πρότεινε ότι η 
πυρηνοποίηση των αρχικών πόρων υφίσταται κάτω από ενισχυµένη διάλυση του 
οξειδίου από τον όξινο ηλεκτρολύτη υπό την παρουσία του ηλεκτρικού πεδίου. Πιο 
αναλυτικά [32, 43, 63], αυτό το µοντέλο πρότεινε ότι αρχικά η επέκταση του υµενίου 
του οξειδίου γίνεται ακριβώς µε τον ίδιο µηχανισµό επέκτασης του υµενίου της 
συµπαγούς αλουµίνας, δηλαδή µέσω της διάχυσης ιόντων O2- και Al3+ εντός αυτού 
λόγω της παρουσίας πεδίου σε αυτό (Σχήµα I.7.1). Όταν η τιµή του ρεύµατος φτάσει 
στη µέγιστη τιµή του, παύει η ανάπτυξη του συµπαγούς υµενίου και το ηλεκτρικό 
πεδίο πολώνει τους δεσµούς Al-O σε αυτό. Αυτή η πόλωση των δεσµών οδηγεί στην 
«ενισχυµένη» από το πεδίο διάλυση του οξειδίου (field-assisted dissolution), η οποία 
είναι τέσσερεις τάξεις µεγέθους εντονότερη από την απλή χηµική διάλυσή του 
απουσία πεδίου (ρυθµός χηµικής διάλυσης αλουµίνας χωρίς ηλεκτρικό πεδίο 0.1 
nm/min, ενώ µε πεδίο 300 nm/min). 

 
 

Σχήµα I.7. Μηχανισµός σχηµατισµού της πορώδους αλουµίνας. Αρχικά (1) σχηµατίζεται ένα 

συµπαγές υµένιο πορώδους αλουµίνας, στη συνέχεια (2) αρχίζουν να εµφανίζονται κάποιοι πόροι στην 
επιφάνεια, εκ των οποίων κάποιοι αναδοµούνται από το µηχανισµό ανάπτυξης του οξειδίου, ενώ 

κάποιοι συνεχίζουν να αναπτύσσονται (3), ώσπου λαµβάνει την τελική του µορφή (4) φάση σταθερής 
ανάπτυξης των πόρων [43]. 
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 Μέσω αυτής  της «ενισχυµένης» από το ηλεκτρικό πεδίο διάλυσης του οξειδίου 

από τον όξινο ηλεκτρολύτη, καθώς και λόγω της αύξησης της συγκέντρωσης 
κατιόντων Η+ στο οξείδιο, συντελείται διάλυση του οξειδίου σε καθορισµένες θέσεις 
της διεπιφάνειας του ηλεκτρολύτη/οξειδίου και δηµιουργούνται ρωγµές στην 
επιφάνεια του οξειδίου (Σχήµα I.8.β) από τις οποίες ο ηλεκτρολύτης διεισδύει στο 
εσωτερικό του. Η δηµιουργία αυτών των πρωταρχικών ρωγµών ανακατανέµει το 
ηλεκτρικό πεδίο εντός του υµενίου, καθώς αλλάζει την αρχικά οµοιογενή κατανοµή 
των δυναµικών γραµµών σε αυτό, µε αυτές να πυκνώνουν στα σηµεία των ρωγµών. 
Καθώς οι δυναµικές γραµµές πυκνώνουν σε αυτές τις πρωταρχικές ρωγµές (Σχήµα 
I.7.β), ενισχύεται η ένταση του πεδίου σε αυτές, µε αποτέλεσµα να ενισχύεται η 
«ενισχυµένη» από το πεδίο διάλυση του οξειδίου και εποµένως να ευνοείται η 
περαιτέρω διείσδυση των ρωγµών στο οξείδιο (Σχήµα I.8.γ) [63]. 

 

 
 

α)                                  β)                                  γ) 

Σχήµα I.8. Σχηµατική αναπαράσταση των σταδίων ανάπτυξης των ρωγµών µέσω των οποίων 

διεισδύει ο ηλεκτρολύτης. Οι ρωγµές αυτές αποτελούν τους πρόδροµους των κανονικών πόρων [63]. 
 
 

Στην επόµενη φάση, µερικές από αυτές τις ρωγµές µεταλλάσσονται σε πόρους, 
καθώς η οριζόντια συνιστώσα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, ακριβώς κάτω από 
την ακµή τους είναι αρκετά µεγάλη ώστε να ευνοεί την «ενισχυµένη»  διάλυση του 
οξειδίου και πλευρικά αυτών µε αποτέλεσµα την πλευρική εξάπλωσή τους και την 
εξέλιξη τους σε εµβρυϊκούς πόρους, µε τη χαρακτηριστική ηµισφαιρική µορφή στον 
πυθµένα τους (Σχήµα I.7.3) [63]. Αµέσως µετά, η ανάπτυξη της ΠΑΑ µπαίνει στην 
τελική φάση της, όπου στην περιοχή της βάσης των εµβρυϊκών πόρων πυκνώνουν 
ακόµη περισσότερο οι δυναµικές γραµµές, µε αποτέλεσµα το ηλεκτρικό πεδίο να 
αυξάνει και να ενισχύεται η κίνηση των ιόντων O2-/OH-

και Al3+ σε αυτήν (Σχήµα 
I.9), καθώς επίσης και  η υποβοηθούµενη από το πεδίο διάλυση του οξειδίου στη 
διεπιφάνεια ηλεκτρολύτη/οξειδίου (Σχήµα I.7.4)[49]. 
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Σχήµα I.9. ∆ιατοµή της βάσης των πόρων της ανοδικά δηµιουργηµένης πορώδους αλουµίνας (ΠAA) 
κατά την σταθερή φάση της ανάπτυξης των πόρων. Με γκρι υποδεικνύονται οι περιοχές όπου το 

ηλεκτρικό πεδίο ενισχύεται και στις οποίες γίνεται µεταφορά ιόντων [49]. 

 
 Σε αυτή πλέον τη φάση ανάπτυξης του υµενίου υπάρχει µία σταθερή ανάπτυξη 

των πόρων του, καθώς επικρατεί µία δυναµική ισορροπία µεταξύ του µηχανισµού 
ανάπτυξης αλλά και της ενισχυµένης διάλυσης του οξειδίου από το ηλεκτρικό πεδίο 
στη βάση τους (Σχήµα I.7.4). Καθώς όµως ο ρυθµός ανάπτυξης του οξειδίου 
εξισώνεται µε το άθροισµα του  ρυθµού διάλυσής του και του ρυθµού ανάπτυξής του 
(διάχυσης των κατιόντων Al3+ στον ηλεκτρολύτη), το πάχος του συµπαγούς 
στρώµατος του οξειδίου κάτω από τη βάση των πόρων του παραµένει σταθερό και 
υποχωρεί µε σταθερό ρυθµό προς το εσωτερικό του υµενίου, αυξάνοντας το πάχος 
του πορώδους του υµενίου (Σχήµα I.10), ενώ η διεπιφάνεια Al/επιστρώµατος 
φραγµού κάτω από το οξείδιο υποχρεώνεται σε µία «δαντελωτή» µορφή, καθώς 
πιέζεται από το ηµισφαιρικό στρώµα φραγµού στη βάση των πόρων (Σχήµα I.3.β) 
[63]. Επίσης, στις περιοχές µεταξύ των αναπτυσσόµενων πόρων η ένταση του 
ηλεκτρικού πεδίου παραµένει σχετικά µικρή µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει 
επέκταση του οξειδίου σε αυτές. Συµπερασµατικά, σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο η 
ανάπτυξη των πόρων κατά την σταθερή φάση της ανάπτυξής τους ξεκινάει από τη 
βάση τους και προχωράει προς το εσωτερικό του οξειδίου όπως αναπαριστάται στο 
Σχήµα I.10 [49]. 
 

 
Σχήµα I.10. Αναπαράσταση της επέκτασης των πόρων  της ανοδικά δηµιουργηµένης πορώδους 

αλουµίνας κατά τη σταθερή φάση της δηµιουργίας της. Με γκρι υποδηλώνονται οι περιοχές στις 
οποίες γίνεται µεταφορά ιόντων και επίσης διαφαίνεται επέκταση των πόρων προς το εσωτερικό του 

υµενίου [49]. 
 

Αυτό το µοντέλο ή παραπλήσιά του ήταν έως και πρόσφατα ευρέως 
διαδεδοµένα µε κεντρικό άξονα αυτών τη θεώρηση ότι η κατανοµή του ηλεκτρικού 
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πεδίου στη βάση των πόρων σε συνδυασµό µε τη φύση του ηλεκτρολύτη καθορίζει 
την «ενισχυµένη» διάλυση του οξειδίου στην διεπιφάνεια του ηλεκτρολύτη/οξειδίου 
και τον σχηµατισµό των πόρων στο οξείδιο. Πρόσφατα όµως, τόσο θεωρητικές 
µελέτες, όσο και πειραµατικά δεδοµένα, ανέτρεψαν αυτή την άποψη. 

Το 2006, οι S.J.Garcia-Vergara, P.Skeldon  και ο G.E.Thompson [64](ο ίδιος, 
που το 1970 είχε αρχικά προτείνει το µοντέλο της υποβοηθούµενης από το πεδίο 
διάλυσης του οξειδίου) παρατήρησαν, µέσω κατάλληλων δεικτών βολφραµίου, τους 
οποίους αρχικά εναπόθεσαν εντός  του στρώµατος Al , ότι κατά τη διάρκεια της 
ανοδίωσης σε  διάλυµα φωσφορικού οξέως εντός του οξειδίου υπάρχει ροή υλικού 
από τη βάση προς τα τοιχώµατα των πόρων (Σχήµα I.11), καθώς και ότι ελάχιστοι 
έως καθόλου δείκτες βολφραµίου είχαν διαλυθεί στον ηλεκτρολύτη. Από αυτές τις 
παρατηρήσεις συµπέραναν ότι  η δηµιουργία των πόρων στα ανοδιωµένα υµένια 
αλουµινίου είναι συνέπεια της ροής υλικού από το διαχωριστικό στρώµα (BAA) στη 
βάση των πόρων προς τα τοιχώµατα των πόρων, την οποία απέδωσαν στις µηχανικές 
τάσεις που αναπτύσσονται, λόγω της διαστολής του αρχικού υµενίου κατά ένα 
παράγοντα περίπου 1.35 (ανάλογα µε τις συνθήκες ανοδίωσης) και λόγω της 
πλαστικότητας που αποκτά η αλουµίνα κατά την ανοδίωσή της [65-68]. 
 
 
 

α)                             β)                              γ) 
  

 
 

Σχήµα I.11. Σχηµατική αναπαράσταση που δείχνει την κατανοµή ειδικών δεικτών βολφραµίου 
ενσωµατωµένων σε στρώµα αλουµινίου το οποίο υφίσταται ανοδίωση µε ρεύµα 5 mA/cm2 σε 0.4M 

διαλύµατος φωσφορικού οξέως στους 293K για α) 180s, β) 240s και γ) 300s [67]. 

 
Επίσης, το 2007, ο  Menon et al [69] απέδειξαν ότι η χηµική διάλυση του 

οξειδίου από τον ηλεκτρολύτη, έστω και παρουσία ηλεκτρικού πεδίου, έχει ελάχιστη 
έως καθόλου συνεισφορά στο σχηµατισµό των πόρων της ΠΑΑ. Επιπροσθέτως, το 
2008, ο Xiuli Yang, Lin Liu, Ye Song et al [70] παρατήρησαν την ύπαρξη 
πρωταρχικών πόρων παρουσία φυσαλίδων οξυγόνου σε υµένια συµπαγούς αλουµίνας 
παρασκευασµένων µε ανοδίωση σε ουδέτερο ηλεκτρολύτη, καθώς επίσης ο Xufei 
Zhu, Lin Liu et al [70] παρατήρησαν µία νέα δοµή ΠΑΑ µε κανονικούς 
«οδοντωτούς» νανοπόρους κατά την ανοδίωση αλουµινίου σε H3PO4  (Εικόνα I.2). 
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Εικόνα I.2. Μικρογραφία SEM η οποία δείχνει τη διατοµή «οδοντωτών» νανοπόρων σε φύλλο 

αλουµίνας: (a) Ανοδιωµένο για 3000s σε 10 wt% υδατικό διάλυµα H3PO4 µε ενσωµατωµένη µικρή 
µεγεθυµένη  εικόνα ενός από τους «οδοντωτούς» νανοπόρους, (b) Ανοδιωµένο για 3000s σε 6 wt% 
υδατικό διάλυµα H3PO4, (c) Ανοδιωµένο για 3000s σε 6 wt% H3PO4 σε διάλυµα µείξης  50 wt% 

ethylene glycol (EG) και 50 wt% H2O [70]. 
 

 Αυτές οι παρατηρήσεις συνοδεύθηκαν µε αποτελέσµατα άλλων ερευνητών 
[71], όπως ότι η ανάπτυξη υµενίων αλουµίνας µε ανοδίωση είτε συµπαγούς είτε 
πορώδους  συνοδεύεται από παραγωγή φυσαλίδων οξυγόνου και σε ορισµένες 
περιπτώσεις αυτές οδηγούν σε σχηµατισµό εµβρυϊκών πόρων ακόµη και σε συµπαγή 
υµένια αλουµίνας [71]. Επίσης, η επιτυχής ανάπτυξη ΠΑΑ σε ουδέτερο οργανικό 
διάλυµα οδήγησαν τους Xufei Zhu, Lin Liu et al [71] στο συµπέρασµα ότι η 
υποβοηθούµενη από το πεδίο διάλυση του οξειδίου δεν είναι ο µοναδικός µηχανισµός 
ανάπτυξης του πορώδους της ΠΑΑ, αλλά και ότι η παραγωγή οξυγόνου κατά τη 
διάρκεια της ανοδίωσης  παίζει κρίσιµο ρόλο στο σχηµατισµό των πόρων της ΠΑΑ. 

Πιο αναλυτικά, οι  Xufei Zhu, Lin Liu et al [71], παρατηρώντας πορώδη υµένια 
αλουµίνας τα οποία είχαν δηµιουργήσει µε ανοδίωση σε διάλυµα H3PO4, υπό 
διάφορες συνθήκες,  παρατήρησαν δύο ειδών πόρους στην επιφάνειά τους: α) πόρους 
οι οποίοι δεν είχαν κυκλική βάση και περιορίζονταν στην επιφάνεια του υµενίου, τον 
σχηµατισµό των οποίων απέδωσαν στην «ενισχυµένη» από το πεδίο διάλυση του 
οξειδίου από τον ηλεκτρολύτη και τους ονόµασαν πόρους FADs (Field Assisted 
Dissolution pores), και β) πόρους µε πιο οµοιόµορφη κατακόρυφη δοµή, οι οποίοι 
κατέληγαν στο επίστρωµα φραγµού του οξειδίου παρουσιάζοντας µία πιο κανονική 
κατανοµή στην επιφάνεια του υµενίου και ηµισφαιρική µορφή στη βάση τους. Η 
ανάπτυξη των πόρων αυτής της δεύτερης κατηγορίας σύµφωνα µε τα θεωρητικά 
µοντέλα ήταν αδύνατη µέσω της ενισχυµένης από το πεδίο διάλυσης του υµενίου και 
την απέδωσαν στις φυσαλίδες οξυγόνου που δηµιουργούνται στο υµένιο κατά την 
ανοδίωσή του, ονοµάζοντάς τους πόρους οι οποίοι επάγονται από φυσαλίδες 
οξυγόνου OBIPs (Oxygen Bubble-Induced Pores) (Εικόνα I.3). Τέλος, ανέφεραν ότι 
πόροι και των δύο τύπων δηµιουργούνται ταυτόχρονα στην επιφάνεια του οξειδίου 
κατά την ανοδίωση και ανάλογα µε τις συνθήκες της ανοδίωσης (τύπος ηλεκτρολύτη, 
διάρκεια κ.α.) συνεισφέρουν µε διαφορετικό ποσοστό στο πορώδες του υµενίου [71].                          
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(α)                             (β) 

 
 

Εικόνα I.3. Εικόνες SEM υµενίων πορώδους αλουµίνας στις οποίες έχουν µαρκαριστεί οι δύο τύποι 

πόρων I)  FADs και II)  OBIPs µε (α) ανοδιωµένα  για 165s σε ηλεκτρολυασµένο αλουµίνιο σε 6 wt% 
H3PO4 σε διάλυµα εθυλενογλυκόλης (ethylene glycol)  (β) ανοδιωµένα  για 300s σε ηλεκτρολυασµένο 
αλουµίνιο σε 6 wt% H3PO4 σε διάλυµα µείγµατος  75 wt% εθυλενογλυκόλης και 25 wt% H2O [71]. 

 

α) β)  

γ  δ)  
 

Σχήµα I.11. Σχεδιάγραµµα  που αναπαριστά τα στάδια ανάπτυξης της ΠAA σύµφωνα µε το µοντέλο 

των Xufei Zhu, Lin Liu et al [64]. (α) Οι τρεις διεπιφάνειες οι οποίες αναπτύσσονται στο υµένιο του 
οξειδίου. (β) Η δηµιουργία αερίου οξυγόνου ενισχύει το σχηµατισµό ηµισφαιρικών σχηµατισµών στη 

βάση των πόρων. Οι περισσότερες φυσαλίδες οξυγόνου ενώνονται µε τον ηλεκτρολύτη, µέσω 
κοιλοτήτων από την επιφάνεια, οι οποίες προέρχονται από διάλυση των ανωτέρων στρωµάτων του 
οξειδίου στην επιφάνειά του. Οι No. 1 και No 2 πόροι µε κανονικότητα, είναι πόροι σχηµατισµένοι 

από φυσαλίδες  οξυγόνου (OBIPs), αλλά διάτρητοι από ενισχυµένη από το πεδίο διάλυση του οξειδίου 
στην επιφάνεια του (FAD). Ο κοντινός No. 3 πόρος είναι ένας OBIP. Ο No.4 είναι πόρος µε µη 

κανονική διαµόρφωση προερχόµενος από FAD, (γ) Περαιτέρω ανάπτυξη των πόρων, (δ) Σχηµατική 
αναπαράσταση της «µετανάστευσης» των ανιόντων και κατιόντων  κατά την διάρκεια της ανάπτυξης 
του οξειδίου στις δύο περιπτώσεις όπου: ο ηλεκτρολύτης δεν έχει, ακόµη διεισδύσει εντός του πόρου 
και λόγω του OBME ενισχύεται η ανάπτυξη του οξειδίου γύρω από τις φυσαλίδες (αριστερά) και ο 

ηλεκτρολύτης έχει διεισδύσει εντός του πόρου (δεξιά) [71]. 
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Λόγω όλων αυτών των νέων πειραµατικών δεδοµένων οι  Xufei Zhu, Lin Liu et 
al [71], τροποποίησαν το ήδη υπάρχον µοντέλο της ενισχυµένης από το πεδίο 
διάλυσης και πρότειναν ένα νέο πιο βελτιωµένο, στο οποίο η δηµιουργία φυσαλίδων 
οξυγόνου κατά την ανοδίωση παίζει βασικό ρόλο στο σχηµατισµό των πόρων της 
ΠΑΑ. Πιο αναλυτικά, αυτό το νέο µοντέλο υποστηρίζει ότι αρχικά κατά την διάρκεια 
µίας γαλβανοστατικής ανοδίωσης στα επιφανειακά στρώµατα του αλουµινίου 
αναπτύσσεται ένα υµένιο συµπαγούς ανοδικής αλουµίνας (ΣAA), ενώ ταυτόχρονα 
συντελείται και µερική διάλυση του οξειδίου στη διεπιφάνεια ΣAA/ηλεκτρολύτη 
δηµιουργώντας µικρορωγµές στην επιφάνειά του (Σχήµα Ι.10.α). Καθώς το ΣAA 
στρώµα αναπτύσσεται, τα εξωτερικά στρώµατα αυτού επιµολύνονται από ιόντα του 
ηλεκτρολύτη (βλ. παράγραφος Ι.2.3) και δηµιουργείται σε αυτό ένα εξωτερικό 
στρώµα αλουµίνας µε ενσωµατωµένα ιόντα ηλεκτρολύτη (AΕΙ). Με αυτόν τον τρόπο 
το νεοσχηµατισµένο οξείδιο παρουσιάζει συµπαγής δοµή, αποτελείται από δύο 
ξεχωριστά στρώµατα, ΑΕΙ και ΣΑΑ, µεταξύ των οποίων αναπτύσσονται τρεις 
διεπιφάνειες: α) Ηλεκτρολύτης/ΑΕΙ, β) AΕΙ/ΣΑΑ και γ) ΣΑΑ/Αλουµίνιο (Σχήµα 
Ι.10.α), ενώ το εφαρµοζόµενο δυναµικό που ασκείται αυξάνει γραµµικά 
επιβεβαιώνοντας ότι ο ρυθµός ανάπτυξης του υµενίου είναι ο µέγιστος. Επίσης, το 
ρεύµα εντός του οξειδίου είναι κυρίως ιοντικό, καθώς το ρεύµα ηλεκτρονίων είναι 
υποβιβασµένο λόγω της παρουσίας του οξειδίου, ενώ η δηµιουργία οξυγόνου είναι 
ακόµη πολύ περιορισµένη. Όταν το πάχος αυτού του συµπαγούς οξειδίου ΣΑΑ και 
ΑΕΙ φθάσει στη µέγιστη τιµή του, η εφαρµοζόµενη τάση  φθάνει και αυτή στη 
µέγιστη τιµή της (βλ. παράγραφο Ι.1.2), µε αποτέλεσµα τα ιόντα που είναι 
ενσωµατωµένα στο ΑΕΙ να αρχίζουν να λειτουργούν ως κέντρα συσσώρευσης ρύπων 
και να ιονίζονται (π.χ. µέσω του µηχανισµού Poole-Frenkel) απελευθερώνοντας 
ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγιµότητας του οξειδίου. 

Μέσω αυτού του µηχανισµού ιονισµού των ενσωµατωµένων ιόντων στο 
στρώµα ΑΕΙ, το ρεύµα ηλεκτρονίων εντός του οξειδίου αυξάνει εκθετικά σύµφωνα 
µε τον τύπο Je=j0exp(αd]) [71], µε α (cm-1) την αποδοτικότητα ιονισµού των 
προσµίξεων λόγω συγκρούσεων, d (cm) το πάχος του υµενίου και  j0 (mA cm-2) το 
αρχικό ρεύµα ηλεκτρονίων πριν τον ιονισµό των ενσωµατωµένων ρύπων στο οξείδιο. 
Με την αύξηση του ρεύµατος των ηλεκτρονίων στο οξειδίου αυξάνει και ο ρυθµός 
παραγωγής αερίου οξυγόνου σε αυτό, καθώς τα ιόντα O-2/OH- που βρίσκονται στη 
διεπιφάνεια ΣΑΑ/ΑΕΙ οξειδώνονται λόγω της παρουσίας του ρεύµατος ηλεκτρονίων, 
δηµιουργώντας αέριο οξυγόνο. Το παραγόµενο αέριο οξυγόνο που δηµιουργείται 
εγκλωβίζεται στη διεπιφάνεια ΣΑΑ/ΑΕΙ από τα ανώτερα στρώµατα της αλουµίνας, 
όπου και δηµιουργούνται φυσαλίδες οξυγόνου (Σχήµα Ι.11.α). Αξίζει εδώ να 
σηµειωθεί, ότι σύµφωνα µε αυτόν τον µηχανισµό ο ρυθµός παραγωγής των 
φυσαλίδων οξυγόνου στο οξείδιο εξαρτάται άµεσα από τον τύπο του ηλεκτρολύτη, 
καθώς τα ιόντα αυτού ενσωµατώνονται στο στρώµα ΑΕΙ, ιονίζονται και παράγουν το 
ρεύµα ηλεκτρονίων, το οποίο ευθύνεται για την παραγωγή του αέριου οξυγόνου. 
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Οι φυσαλίδες οξυγόνου που δηµιουργούνται είναι περίπου σφαιρικές και 
µεγαλώνουν σε µέγεθος όσο συνεχίζει η ανοδίωση, πιέζοντας τα κάτω στρώµατα του 
οξειδίου (Σχήµα Ι.11.β). Λόγω αυτών των γεωµετρικών τους χαρακτηριστικών οι 
φυσαλίδες λειτουργούν ως καλούπια στην ανάπτυξη του υµενίου (Σχήµα Ι.11.γ) 
καθώς: α) ασκούν υψηλή πίεση στο στρώµα της ΣΑΑ, όπου σε συνδυασµό µε την 
πλαστικότητα που αυτό παρουσιάζει λόγω της ανοδίωσης προκαλούνται 
ηµισφαιρικές εγκοπές οι οποίες είναι οι πρόδροµες κοίλες βάσεις των πρωταρχικών 
πόρων, και β) η παρουσία των φυσαλίδων οξυγόνου στη διεπιφάνεια των στρωµάτων 
ΑΕΙ/ΣAA αλλάζει τα µονοπάτια µετακίνησης των ανιόντων και κατιόντων, µε 
αποτέλεσµα η ανάπτυξη του οξειδίου να περιορίζεται στον χώρο µεταξύ των 
φυσαλίδων (Σχήµα Ι.11.γ). 

Ενώ, η αύξηση των φυσαλίδων δηµιουργεί κοιλότητες εντός του οξειδίου και 
περιορίζει την ανάπτυξή του στο χώρο µεταξύ τους, παράλληλα αυξάνει και η 
επιφανειακή διάλυση του οξειδίου, µε αποτέλεσµα να αρχίζουν να εµφανίζονται 
κάποια επιφανειακά κοιλώµατα, ορισµένα εκ των οποίων συνδέουν τις φυσαλίδες στο 
εσωτερικό τους µε τον ηλεκτρολύτη (Σχήµα Ι.11.γ). Ενώ η διάτρηση των φυσαλίδων 
από τον ηλεκτρολύτη συνεχίζει, αυτές συνεχίζουν να περιέχουν οξυγόνο και να 
συµπεριφέρονται  ως καλούπια µέχρις ότου η πίεση του αερίου σε αυτές εξισωθεί µε 
αυτήν του διαλύµατος. Όταν συµβεί αυτό, το οξυγόνο σε αυτές απελευθερώνεται στο 
διάλυµα, ο ηλεκτρολύτης διεισδύσει στις κοιλότητες και αυτές πλέον λειτουργούν ως 
η βάση των πρωταρχικών πόρων (Σχήµα Ι.11.δ). Καθώς δηµιουργούνται αυτοί οι 
πρωταρχικοί πόροι, το ηλεκτρικό πεδίο στο οξείδιο ανακατανέµεται και πληθαίνουν 
οι δυναµικές γραµµές σε αυτές τις κοιλότητες, µε αποτέλεσµα να ενισχύεται η 
υποβοηθούµενη από το πεδίο διάλυση του οξειδίου, αλλά και η ανάπτυξή του στη 
βάση αυτών των πρωταρχικών πόρων, όπως ακριβώς περιγράφεται στο αρχικό 
µοντέλο της υποβοηθηµένης από το πεδίο διάλυσης  του οξειδίου (Σχήµα Ι.6.3). Σε 
αυτήν ακριβώς τη στιγµή ξεκινάει η φάση της σταθερής ανάπτυξης των πόρων, όπου 
η βάση των πόρων διεισδύει µε σταθερό ρυθµό στο εσωτερικό του υµενίου µε τον 
ίδιο µηχανισµό όπως αυτός περιγράφεται στο αρχικό µοντέλο (βλ. παρ. Ι.2.6).  

Αυτό το νέο µοντέλο πρότειναν οι  Xufei Zhu, Lin Liu et al [71], οι οποίοι σε 
αντίθεση µε τους έως τώρα ερευνητές, συσχέτισαν τη δηµιουργία των πόρων κατά τη 
διάρκεια της  ανοδίωσης µε την παραγωγή φυσαλίδων οξυγόνου. Βασικό τους 
επιχείρηµα έναντι των υποστηρικτών του αρχικού µοντέλου είναι ότι οι συνθήκες που 
επηρεάζουν το πορώδες του υµενίου είναι οι ίδιες που επηρεάζουν και την παραγωγή 
αερίου οξυγόνου κατά την ανοδίωση. 
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Ι.3.Ανάπτυξη λεπτών υµενίων πορώδους αλουµίνας σε υπόστρωµα πυριτίου 

 

 
 

Όπως φάνηκε έως τώρα, η ΠAA έχει ανοίξει έναν νέο τοµέα έρευνας, καθώς 
προσφέρει πλήθος πλεονεκτηµάτων στον αναπτυσσόµενο τοµέα της 
νανοτεχνολογίας. Εύλογο, εποµένως ήταν τις τελευταίες δεκαετίες, πολλές 
ερευνητικές οµάδες να εργάζονται πάνω στην ανάπτυξη υµενίων ΠΑΑ πάνω σε 
υπόστρωµα πυριτίου µε απώτερη φιλοδοξία την ενσωµάτωση των πλεονεκτηµάτων 
της στον τοµέα της Νανοηλεκτρονικής. Σε αυτή την παράγραφο θα παρουσιασθούν οι 
βασικές διαφοροποιήσεις των ανοδικών υµενίων πορώδους αλουµίνας σε υπόστρωµα 
πυριτίου σε σχέση µε τα υµένια ΠAA σε Al, όπως αυτά καταγράφονται στη σύγχρονη 
βιβλιογραφία. 

Η ανοδίωση του αλουµινίου σε υπόστρωµα Si συµβαίνει σε λεπτό στρώµα 
αλουµινίου, το οποίο εναποτίθεται πάνω σε n ή p τύπου µονοκρυσταλλικού Si και 
παρουσιάζει διαφοροποιήσεις στη βάση των πόρων όταν το διαχωριστικό στρώµα 
πλησιάσει το υπόστρωµα [32-35]. Μερικές από αυτές τις διαφοροποιήσεις είναι 
αποκόλληση και αναστροφή της κυρτότητας του διαχωριστικού στρώµατος στη βάση 
των πόρων, «δενδριτικές» διακλαδώσεις στις κατώτατες άκρες των πόρων, 
δηµιουργία καναλιών µεταξύ της βάσης των πόρων από τα κενά που δηµιουργούνται 
στη βάση τους, καθώς και τοπική οξείδωση του πυριτίου στη βάση των πόρων [72]. 
Λόγω αυτών των διαφοροποιήσεων, βασικοί παράγοντες για την διαχείριση τέτοιου 
είδους δειγµάτων είναι η διερεύνηση της διεπιφάνειας της PAA µε το υπόστρωµα Si, 
καθώς και η κατανόηση του τρόπου αναστροφής του διαχωριστικού στρώµατος στη 
βάση των πόρων [32]. 

 
Σχήµα Ι.12..Σχηµατική διατοµή PAA αναπτυγµένης σε υπόστρωµα Si.[72] 

 
 

 
Ι.3.1 ∆ιεπιφάνεια πορώδους αλουµίνας/υποστρώµατος Si 

 
Μελέτες ανοδίωσης [32-35, 72] λεπτού στρώµατος αλουµινίου σε υπόστρωµα 

Si έδειξαν να λαµβάνουν χώραν οι εξής διεργασίες. Αρχικά, η πορεία της ανοδίωσης 
συντελείται όπως ακριβώς και σε φύλλα αλουµινίου (Σχήµα Ι.11) µέχρις ότου το 
διαχωριστικό στρώµα της ΠAA αγγίξει το υπόστρωµα Si. Σε αυτό το σηµείο στην 
βάση των πόρων στην διεπιφάνεια επιστρώµατος φραγµού/Si, δηµιουργούνται 
επιπρόσθετες µηχανικές τάσεις, οι οποίες ωθούν το διαχωριστικό στρώµα προς τον 
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επάνω κενό χώρο των πόρων. Αυτές οι πρόσθετες µηχανικές τάσεις είναι οι ίδιες 
µηχανικές τάσεις, οι οποίες σπρώχνουν τη βάση των πόρων προς το εσωτερικό του 
υµενίου κατά την διάρκεια της ανοδίωσης (βλ. παράγραφπ Ι.2.6), αλλά καθώς 
συναντούν το άκαµπτο υπόστρωµα  του Si, ανακρούουν σε αυτό και αντιστρέφονται 
σπρώχνοντας το διαχωριστικό στρώµα προς τον επάνω κενό χώρο των πόρων. Ως 
αποτέλεσµα αλλάζει η κυρτότητα της βάσης των πόρων, αποκολλάται τοπικά από το 
υπόστρωµα η περιοχή κάτω από τη βάση των πόρων και δηµιουργούνται κενά. Με 
αυτόν τον τρόπο όµως δεν αλλοιώνεται η καλά ευθυγραµµισµένη κατανοµή των 
πόρων στο υµενίο και παραµένει η κανονικότητα στο πορώδες της ΠAA, παρά το 
άκαµπτο του υποστρώµατος πυριτίου. Αρχικά, αυτές οι ανεστραµµένες µηχανικές 
τάσεις προς τα πάνω αναγκάζουν τη βάση των πόρων να γίνει επίπεδη, το ηλεκτρικό 
πεδίο αρχίζει να αυξάνεται µε αποτέλεσµα στις άκρες της βάσης αρχίζουν να 
παρουσιάζονται διακλαδώσεις. Τέλος, το διαχωριστικό στρώµα στη βάση των πόρων 
αντιστρέφεται απότοµα, λόγω του συνδυασµού της προς τα κάτω εγχάραξης των 
πόρων (ηλεκτροχηµική διεργασία) και των µηχανικών τάσεων, οι οποίες ωθούν το 
κέντρο της βάσης των πόρων προς τα πάνω (µηχανική διεργασία). Κατά τη διάρκεια 
της µετατροπής του εναποµείναντος αλουµινίου σε αλουµίνα, οι προς τα πάνω 
µηχανικές τάσεις που δρουν στη βάση των πόρων αυξάνονται λόγω της ανάπτυξης 
του κενού χώρου. Η αναστροφή του διαχωριστικού στρώµατος τελικά το αναγκάζει 
να βρίσκεται µακριά από το υπόστρωµα, γεγονός που σε συνδυασµό µε τη µείωση 
του πάχους του λόγω της περαιτέρω ανοδίωσης, οι µηχανικές τάσεις που ασκούνται 
σε αυτό σταδιακά εξασθενούν[32-35, 72]. 
 

(α)                                  (β)                                   (γ)                                   (δ) 

 
 

 
Σχήµα Ι.13. Σχηµατική αναπαράσταση [66] δηµιουργίας διαχωριστικού στρώµατος διεπιφάνειας 

πορώδους αλουµίνας/πυριτίου. (α) εναποµείναν Al (πράσινο) όταν το διαχωριστικό στρώµα αγγίξει το 
υπόστρωµα Si, (β) µηχανικές τάσεις που αναπτύσσονται στη βάση των πόρων κατά τη µετατροπή του 

Al σε αλουµίνα µε τη βάση των πόρων να γίνεται επίπεδη, (γ) οι µηχανικές τάσεις αρχίζουν να 
απελευθερώνονται λόγω της πυρηνοποίησης των κενών (κόκκινο), και (δ) οι άκρες της βάσης των 
ανεστραµµένων πόρων γίνονται πιο αιχµηρές στις γωνίες καθώς τα κενά µεγαλώνουν µε περαιτέρω 

ανοδίωση [72]. 
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Κεφάλαιο ΙΙ  
 
Φωτοφωταύγεια Πορώδους Αλουµίνας 

 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται µία παρουσίαση της βιβλιογραφίας σχετικά µε τη 
Φωτοφωταύγεια της ΠAA. ∆ίνεται µία γρήγορη ιστορική ανασκόπηση της έρευνας 
σχετικά µε το θέµα και τέλος αναλύονται οι τελευταίες επικρατέστερες θεωρίες 
σχετικά µε τη φύση των κέντρων φωτοφωταύγειας της PAA, καθώς και πώς αυτές 
εξηγούν τα σύγχρονα πειραµατικά δεδοµένα. 
 

Φωτοφωταύγεια Πορώδους Αλουµίνας 
 

Γενικά, το φάσµα φωτοφωταύγειας της πορώδους ανοδικής αλουµίνας είναι ένα 
µη συµµετρικό φάσµα µε ελαφρά µετατόπιση προς τη µπλε περιοχή, το οποίο µπορεί 
να αναλυθεί σε δύο Gaussian κατανοµές µε µέγιστο σε διαφορετικά µήκη κύµατος 
αντίστοιχα (Σχήµα ΙΙ.1) [43]. Για την προέλευση αυτών των δύο µεγίστων στο φάσµα 
είναι υπεύθυνα διαφορετικά κέντρα φωτοφωταύγειας της αλουµίνας (εντοπισµένες 
καταστάσεις στο ενεργειακό χάσµα της αλουµίνας) η φύση των οποίων δεν έχει 
πλήρως εξακριβωθεί, παρά την εντατική επιστηµονική έρευνα τις τρεις τελευταίες 
δεκαετίες Αυτές οι κατανοµές διαχωρίζονται: α) σε µία µε σταθερή κεντρική περιοχή 
κοντά στα 460nm, ανεξάρτητα του τύπου των υµενίων και αντιστοιχεί συνήθως στο 
µέγιστο του φάσµατος µε το µικρότερο µήκος κύµατος [74] και β) σε µία δεύτερη 
κατανοµή, η οποία αντιστοιχεί στο δεύτερο µέγιστο του φάσµατος, µε το µήκος 
κύµατος της να ποικίλει ανάλογα µε τον τύπο του εκάστοτε υµενίου, καθώς και η 
έντασή της ανάλογα της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη [73] (Σχήµα ΙΙ.1). 

 

 
Σχήµα ΙΙ.1 Οι Gaussian κατανοµές για διαφορετικά φάσµατα φωτοφωταύγειας υµενίων PAA µε 

ανοδίωση σε διαφορετικές συγκεντρώσεις του ίδιου ηλεκτρολύτη [73]. 
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Αρχικά, η επιστηµονική έρευνα έδειξε ότι η φωτοφωταύγεια της αλουµίνας 
είναι ανεξάρτητη της καθαρότητας ή των προσµίξεων του αρχικού στρώµατος 
αλουµινίου [75-76]. Επίσης, πολύ εντονότερο φάσµα παρατηρήθηκε σε υµένια 
αλουµίνας, τα οποία είχαν ανοδιωθεί σε υδατικό διάλυµα οξαλικού οξέος. Η αρχική 
υπόθεση που διατυπώθηκε ήταν ότι η φωτοφωταύγεια της σχετίζεται µε την 
απορρόφηση H2O και ενσωµάτωσή του σε διάφορα ενεργά κέντρα στην επιφάνεια 
του οξειδίου [75-76]. Μεταγενέστερες, όµως έρευνες [77] σε υµένια ΠΑΑ 
προερχόµενα από διάφορους ηλεκτρολύτες κατέρριψαν αυτή την ιδέα και έδειξαν 
γενικά ότι υµένια ΠAA, τα οποία προέρχονται από οργανικούς ηλεκτρολύτες δίνουν 
φάσµατα φωτοφωταύγειας πολύ µεγαλύτερης έντασης σε σχέση µε αυτά από µη 
οργανικούς ηλεκτρολύτες. Η εξήγηση, η οποία δόθηκε από έρευνες [78-79] που 
ακολούθησαν ήταν ότι λόγω µεγαλύτερης κινητικότητας των οργανικών ιόντων, 
περισσότερο πλήθος αυτών ενσωµατώνονται ως προσµίξεις στο οξείδιο κατά τη 
διάρκεια ανοδίωσης σε οργανικούς ηλεκτρολύτες, µε αποτέλεσµα περισσότερα εξ 
αυτών να συνεισφέρουν στο φάσµα του και εποµένως να ενισχύουν την ένταση 
φωτοφωταύγειας  του υµενίου. Επίσης, µεταγενέστερες, έρευνες πάνω στην επίδραση 
της θερµοκρασίας στο φάσµα φωτοφωταύγειας και απορρόφησης του οξειδίου σε 
συνδυασµό µε πειράµατα παραµαγνητικού συντονισµού ηλεκτρονίων [80-81], πέραν 
των ιόντων του ηλεκτρολύτη υπέδειξαν επίσης έως κέντρα φωτοφωταύγειας της, σε 
εύρος µηκών κύµατος 200-600 nm, τις ατέλειες λόγω κενών οξυγόνου (F+ 

κέντρα), τα 
οποία ενσωµατώνονται στο οξείδιο κατά τη διάρκεια της ανοδίωσης, λόγω του 
ιοντικού ρεύµατος των ανιόντων οξυγόνου O-2 που αναπτύσσεται σε αυτό κατά την 
ανοδίωση [82-84].  

Πλέον, ως επικρατέστερες για την προέλευση του φάσµατος φωτοφωταύγειας 
των υµενίων ΠAA έχουν επικρατήσει δύο απόψεις [84]. Και οι δύο αναλύουν τα 
φάσµατα που προκύπτουν από υµένια ΠAA σε δύο επιµέρους συνιστώσες, όπως 
αναφέρεται στη αρχή του κεφαλαίου,  αλλά αποδίδουν την προέλευση του δεύτερου 
µεγίστου σε διαφορετικής φύσης κέντρα φωτοφωταύγειας. Για την σταθερή 
κατανοµή µε µέγιστο περίπου στα 460nm, ως κέντρα φωτοφωταύγειας έχουν 
προσδιοριστεί τα F+ κέντρα ατελειών, τα οποία είναι κενά οξυγόνου µε δύο 
ηλεκτρόνια που έχουν ενσωµατωθεί στο οξείδιο κατά την ανοδίωση του [73, 86]. Η 
µέγιστη εκποµπή αυτών των κέντρων δείχθηκε στα 355nm, όπου και παρατηρήθηκαν 
τα αντίστοιχα µέγιστα στο φάσµα εκποµπής των υµενίων ΠΑΑ (Σχήµα ΙΙ.2) [87]. 
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Σχήµα ΙΙ.2. Φάσµατα φωτοφωταύγειας ΠAA µε διέγερση µε ακτινοβολία σε   διαφορετικά µήκη 

κύµατος [87]. 
 

Εκεί που οι ερευνητές διχάζονται είναι όσον αναφορά τη φύση των κέντρων 
φωτοφωταύγειας της δεύτερης µη σταθερής κατανοµής, η οποία αντιστοιχεί στο 
δεύτερο µέγιστο του φάσµατος. Μερικοί εξ αυτών, υποστηρίζουν ότι τα κέντρα 
φωτοφωταύγειας που ευθύνονται γι’ αυτήν είναι τα ιόντα του ηλεκτρολύτη, τα οποία 
ενσωµατώνονται στα εξωτερικά στρώµατα του οξειδίου κατά την ανοδίωση 
(Παράγραφος Ι.2.4) [88], ενώ άλλοι ότι οφείλεται στα F κέντρα ατελειών [89], τα 
οποία είναι και αυτά κενά οξυγόνου όπως τα F+ αλλά µε ένα παγιδευµένο ηλεκτρόνιο. 
Και οι δύο απόψεις µε διαφορετικές όµως υποθέσεις προσπαθούν να εξηγήσουν τις 
διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται στα φάσµατα φωτοφωταύγειας των υµενίων 
ΠΑΑ όταν, αλλάζει η συγκέντρωση των διαλυµάτων [85] ανοδίωσής τους (Σχήµα 
ΙΙ.3), καθώς και τη διαφοροποίηση στην ένταση του δεύτερου µεγίστου των υµενίων 
ΠΑΑ όταν αυτά υποστούν θερµική διεργασία (Σχήµα ΙΙ.4) [90].  
  

 
Σχήµα ΙΙ.3. Φάσµατα φωτοφωταύγειας ΠAA [85] µε ανοδίωση σε υδατικό διάλυµα οξαλικού οξέος:. 

a) 0.1M, b)0,2M, c)0.3 και d) 0.4M µε διέγερση από συνεχές laser He-Cd στα 325nm. 
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Η µερίδα των ερευνητών, που υποστηρίζουν ότι τα ενσωµατωµένα ιόντα του 
ηλεκτρολύτη στην ΠΑΑ λειτουργούν ως κέντρα φωτοφωταύγειας σε αυτή, εξηγούν 
τις όποιες διαφοροποιήσεις στα φάσµατα φωτοφωταύγειας των υµενίων ΠΑΑ λόγω 
του διαφορετικού τύπου των ιόντων που ενσωµατώνονται στο υµένιο για κάθε 
ξεχωριστό ηλεκτρολύτη, καθώς και λόγω της διαφορετικής συγκέντρωση τους στο 
διάλυµα [85]. Πιο συγκεκριµένα, υποστηρίζουν ότι εφόσον τα  ιόντα κάθε 
ξεχωριστού ηλεκτρολύτη φωτοεκπέµπουν σε διαφορετικό µήκος κύµατος, τότε κάθε 
υµένιο ανάλογα µε τον τύπο του ηλεκτρολύτη στον οποίο ανοδιώνεται θα 
παρουσιάζει δεύτερο µέγιστο σε διαφορετικό µήκος κύµατος [91]. Επίσης, η 
συγκέντρωση του διαλύµατος του ηλεκτρολύτη παίζει καθοριστικό ρόλο στην ένταση 
αυτού του µεγίστου, καθώς καθορίζει το πλήθος των ιόντων τα οποία 
ενσωµατώνονται στην ΠΑΑ και συνεισφέρουν στο φάσµα φωτοφωταύγειάς της. Έτσι 
σε φάσµατα υµενίων ΠΑΑ, τα οποία προέρχονται από ίδιους ηλεκτρολύτες, αλλά 
διαφορετικής συγκέντρωσης παρατηρείται µία αυξοµείωση της έντασης του δεύτερου 
µεγίστου ανάλογη της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη (Σχήµα ΙΙ.1-ΙΙ.3) [73, 85]. 
Τέλος, εξηγούν την αυξοµείωση της έντασης στα φάσµατα των υµενίων έπειτα από 
θερµική διεργασία αυτών, λόγω αύξησης της κανονικότητας της δοµής του οξειδίου, 
η οποία επηρεάζει την επικάλυψη των ηλεκτρονίων των σ και π-δεσµών των 
ενσωµατωµένων ιόντων σε αυτό [92]. 

 
Σχήµα ΙΙ.4. Φάσµατα φωτοφωταύγειας υµενίων PAA ανοδιωµένων υπό ίδιες συνθήκες και µετά από 

ανόπτηση για 6 h σε Ar [90]. 

 

Η δεύτερη άποψη, η οποία δείχνει να ενισχύεται από τα τελευταία πειραµατικά 
δεδοµένα, υποστηρίζει ότι το δεύτερο µέγιστο οφείλεται στα κέντρα ατελειών F τα 
οποία είναι και αυτά κενά οξυγόνου όπως τα F+ αλλά µε ένα παγιδευµένο ηλεκτρόνιο 
[89]. Αυτά τα F κέντρα ατελειών συγκεντρώνονται στην επιφάνεια των πόρων [85] 
και παρουσιάζουν χαµηλότερο ενεργειακό χάσµα σε σχέση µε αυτό των F+, γι’ αυτό 
το λόγο και συνήθως δίνουν χαµηλότερης ενέργειας φωτοεκποµπή [92]. Σύµφωνα µε 
αυτήν την προσέγγιση ο λόγος συγκέντρωσης F+/F στο υµένιο είναι αυτός που 
καθορίζει την µορφή του τελικού φάσµατος [85], µε αποτέλεσµα φάσµατα από 
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υµένια προερχόµενα από διαφορετικούς ηλεκτρολύτες διαφέρουν, καθώς η 
συγκέντρωση των F+, F ποικίλει σε κάθε υµένιο ανάλογα µε τον τύπο του 
ηλεκτρολύτη [94]. Επίσης, η συγκέντρωση των F κέντρων στην επιφάνεια των πόρων 
βαθµιαία µειώνεται µε την αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη και έτσι 
εξηγείται η διαφοροποίηση στο φάσµα υµενίων του ίδιου ηλεκτρολύτη, αλλά µε  
διαφορετική συγκέντρωση στο διάλυµα ανοδίωσης [85]. Τέλος, τις διαφοροποιήσεις 
στην ένταση των φασµάτων της ΠΑΑ έπειτα από θερµική επεξεργασία των υµενίων 
την χρεώνουν [93, 94] στην µετάλλαξη των F+  σε F κέντρα ή και το αντίστροφο 
λόγω της ανόπτησης µε αποτέλεσµα να αλλάζει ο λόγος συγκέντρωσης  τους F+/F και 
συνεπώς και η ένταση του φάσµατος φωτοφωταύγειας των υµενίων καθώς εξαρτάται 
από αυτόν, ενώ πάνω από µία κρίσιµη τιµή της θερµοκρασίας ανόπτησης τα F+  και F 
κέντρα εξαλείφονται µε αποτέλεσµα τα υµένια να µην εµφανίζουν φωτοφωταύγεια 
[93, 94].  
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Κεφάλαιο ΙΙΙ 
 
 

Πειραµατικό Μέρος – Αποτελέσµατα 
 
 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της πειραµατικής διαδικασίας που 
ακολουθήθηκε σε αυτήν την εργασία, των αποτελεσµάτων που εξήχθησαν από αυτήν 
και τέλος των συµπερασµάτων στα οποία καταλήξαµε. Στην αρχή του κεφαλαίου 
παρουσιάζεται ο εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε, το σύστηµα ανοδίωσης, το 
τροφοδοτικό ρεύµατος, µετρητικό ρεύµατος, καθώς και η ψήκτρα βάσης όπου 
πραγµατοποιήθηκαν οι ανοδιώσεις. Επίσης, περιγράφεται ο εξοπλισµός των οπτικών 
µετρήσεων, καθώς και το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (SEM) µε το οποίο 
εξετάστηκε η µορφολογία των δειγµάτων. 

Στο δεύτερο µέρος του κεφαλαίου παρουσιάζεται ο τρόπος παρασκευής των  
δειγµάτων, η τεχνική ανοδίωσης που χρησιµοποιήθηκε, καθώς και ο µορφολογικός 
χαρακτηρισµός των δειγµάτων µέσω εικόνων SEM. Στο τελευταίο και 
ουσιαστικότερο µέρος του κεφαλαίου παρατίθενται τα φάσµατα φωτοφωταύγειας των 
δειγµάτων, καθώς και µία προσπάθεια ανάλυσης των περιοδικών ταλαντώσεων, οι 
οποίες παρατηρήθηκαν σε αυτά. Τέλος, χρησιµοποιώντας αντίστοιχο φορµαλισµό 
προτείνεται µία νέα µέθοδο υπολογισµού του ενεργού συντελεστή  διάθλασης (neff) 
της ΠΑΑ από τα φάσµατα φωτοφωταύγειάς της. 
 
 
 

ΙΙΙ.1 Εξοπλισµός  
 
 
ΙΙΙ.1.1 Σύστηµα ανοδίωσης 
 
Για την πραγµατοποίηση των ανοδιώσεων στα πλαίσια της παρούσας 

διπλωµατικής εργασίας, ήταν αναγκαία η χρήση πολλών επιµέρους διατάξεων και η 
σωστή ηλεκτρική διασύνδεσή τους σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ανοδίωσης. Αυτά 
τα διακριτά µέρη του συστήµατος ανοδίωσης ήταν η κυψελίδα, στην οποία 
τοποθετούνταν τα δείγµατα και ο ηλεκτρολύτης και πραγµατοποιήθηκαν οι 
ανοδιώσεις, η ψυκτική βάση (peltier) η οποία έψυχε το δείγµα στην επιθυµητή 
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θερµοκρασία ανοδίωσης και το τροφοδοτικό µαζί µε τον µετρητή ρεύµατος τα οποία 
τροφοδοτούσαν και µετρούσαν την ένταση του ρεύµατος ανοδίωσης. 

 
Κυψελίδα: 
 
Η κυψελίδα ανοδίωσης που χρησιµοποιήθηκε ήταν µονού χώρου και είναι ειδικά 

σχεδιασµένη και παρασκευασµένη από το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του 
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ∆ηµόκριτος για ανοδίωση δισκιδίων αλουµινίου (Σχήµα ΙΙΙ.1). 
Αποτελείται από ένα κυλινδρικό δοχείο  εσωτερικής διαµέτρου 4 ιντσών το οποίο 
είναι ο χώρος εισαγωγής του ηλεκτρολύτη και είναι κατασκευασµένο από χηµικά 
αδρανές υλικό (teflon), ώστε να µην αντιδρά µε τα χρησιµοποιηµένα διαλυµατα. 
Κατά την ανοδίωση, το ηλεκτρόδιο της ανόδου είναι το δισκίδιο Si µε το 
εναποθετηµένο αλουµίνιο στη µία του επιφάνεια, ενώ ως κάθοδος χρησιµοποιείται Pt 
ως χηµικά αδρανές µέταλλο µε τα χρησιµοποιηµένα οξέα.  
 
 

 

 
 
Σχήµα III.1: Σχηµατική αναπαράσταση κυψελίδας σχεδιασµένη από την Β. Γιαννέτα (διδακτορική 

της διατριβή [32], σελ. 60), όπου απεικονίζονται τα µέρη του συστήµατος της κυψελίδας σε 
λειτουργία. Η κυψελίδα είναι εξ ολοκλήρου σχεδιασµένη και κατασκευασµένη από Ινστιτούτο 

Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος».  . 

 
Όπως παρουσιάζεται στην απεικόνιση (σχήµα ΙΙΙ.1.α-σχέδιο Β. Γιαννέτας από 

τη διδακτορική της διατριβή [32] ) το δείγµα τοποθετείται εξωτερικά στη βάση της 
κυψελίδας και έρχεται σε επαφή µε τον ηλεκτρολύτη µέσω µιας οπής, η οποία 
υπάρχει στη βάση του δοχείου από teflon. Η επιφάνεια της οπής είναι το µέρος της 
επιφάνειας του αλουµινίου που ανοδιώνεται, καθώς είναι το µόνο µέρος του 
δισκιδίου το οποίο έρχεται σε επαφή µε τον ηλεκτρολύτη. Στα άκρα αυτής της οπής 
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τοποθετείται ένας λαστιχένιος δακτύλιος (o-ring), ο οποίος στεγανοποιεί την 
υπόλοιπη διάταξη από τον ηλεκτρολύτη. Η κάτω βάση του δείγµατος, στην οποία έχει 
δηµιουργηθεί ωµική επαφή αλουµινίου, εφάπτεται µε το αγώγιµο ηλεκτρόδιο της 
ανόδου (αλουµίνιο) ώστε να υπάρχει ηλεκτρική επαφή και να είναι εφικτή η 
ανοδίωσή του. Όλα τα µέρη του συστήµατος (κυψελίδα- δείγµα- στεγανωτικός 
δακτύλιος(o-ring)– αλουµίνιο ανόδου) τοποθετούνται κατάλληλα και συγκρατούνται 
σταθερά ενωµένα από ένα ειδικό κέλυφος από αλουµίνιο σε όλη τη διάρκεια της 
ανοδίωσης (Σχέδιο III.1.β). 

 

Ψυκτική βάση  
 
Η θερµοκρασία παίζει σηµαντικό ρόλο στο ρυθµό της ανοδίωσης, ως εκ τούτου 

προκειµένου η ανοδίωση να λαµβάνει χώρα σε χαµηλές θερµοκρασίες, 
χρησιµοποιήθηκε ψυκτική βάση Peltier. Το σύστηµα ανοδίωσης τοποθετείται στην 
ψυκτική βάση, της οποίας η θερµοκρασία παρακολουθείται µέσω ενός θερµοζεύγους, 
που βρίσκεται σε επαφή µε αυτήν καθ’ όλη τη διάρκεια της ανοδίωσης. Όταν η 
θερµοκρασία σταθεροποιηθεί, µπορεί να ξεκινήσει η διεργασία της ανοδίωσης. Λόγω 
του ότι η ανοδίωση είναι ισχυρά εξώθερµη αντίδραση, είναι σηµαντικό να απάγεται 
θερµότητα από το δείγµα. Για το λόγο αυτό, προτιµάται η ψύξη εξωτερικά του 
δείγµατος, µε το σύστηµα που περιγράφηκε, παρά η ψύξη του ηλεκτρολυτικού 
διαλύµατος. 

 

Τροφοδοτικό τάσης:  
 
Για εφαρµογή τάσης χρησιµοποιήθηκε πηγή συνεχούς τάσεως Keithley 230, η 

οποία παρέχει τη δυνατότητα εφαρµογής ηλεκτρικής τάσης έως 100V. Το εύρος DC 
τάσεων που εφαρµόστηκαν κυµάνθηκε από 20 έως 100V, µε µέγιστο ρεύµα να 
διαρρέει το κύκλωµα τα 100mA. 

 

Μετρητικό ρεύµατος: 
 
Σε σειρά µε το τροφοδοτικό τάσης συνδέεται µετρητικό ρεύµατος Keithley 617, 

ώστε να γίνεται δυνατή η παρακολούθηση των µεταβολών του ρεύµατος κατά την 
διάρκεια της ανοδίωσης και η καταγραφή των φάσεων της ανοδίωσης (βλ.παράγραφο 
Ι.8). 
 

Για την ανοδίωση των δειγµάτων, όπως αναφέρθηκε, είναι απαραίτητη η σωστή 
ηλεκτρική διασύνδεση όλων των παραπάνω. Πιο συγκεκριµένα, η συνεχής τάση 
ανοδίωσης εφαρµόζεται στο δείγµα µέσω της βάσης αλουµινίου της κυψελίδας, η 
οποία ουσιαστικά µαζί µε το δείγµα αποτελεί το ηλεκτρόδιο της ανόδου. Στη βάση 
αυτή συνδέεται ο θετικός πόλος της πηγής, ενώ στο ηλεκτρόδιο από πλατίνα 
συνδέεται ο αρνητικός πόλος. Μεταξύ της πηγής τάσης και της κυψελίδας 
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παρεµβάλλεται σε σειρά το µετρητικό του ρεύµατος, ώστε να παρακολουθείται το 
ρεύµα κατά τη διάρκεια της ανοδίωσης και να καταγράφεται. 

Η κυψελίδα τοποθετείται απευθείας στη ψυκτική βάση Peltier. Η ψυκτική βάση 
τροφοδοτείται από τροφοδοτικό συνεχούς τάσης N5770A τη Agilent Technologies, 
ισχύος 1500W. Για τη λειτουργία της ψυκτικής βάσης αλουµινίου απαιτούνται 
µεγάλα ρεύµατα 4 έως και 6A, ώστε να είναι εφικτή η ψύξη του ηλεκτροδίου ανόδου 
και άρα του εφαπτόµενου σε αυτό δείγµατος στους 0oC, καθώς πέρα από καλή 
ηλεκτρική αγωγιµότητα παρουσιάζει και καλή θερµική αγωγιµότητα. Η ψυκτική 
βάση Peltier διαθέτει δικό της σύστηµα ψύξης µε ψήκτρα και συνδέεται σε ξεχωριστό 
τροφοδοτικό κύκλωµα. 
 
 
 

ΙΙΙ.1.2  ∆ιάταξη µέτρησης Φωτοφωταύγειας 
 

 
Η µέτρηση της φωτοφωταύγειας πραγµατοποιήθηκε µε την παρακάτω διάταξη. 

 
 

 
 

Σχήµα ΙΙΙ.2. Απεικόνιση της διάταξης µέτρησης των φασµάτων φωτοφωταύγειας των δειγµάτων. 

 
Για την διέγερση του δείγµατος χρησιµοποιήθηκε Laser He-Cd στα 325nm το 

οποίο µε ένα σύστηµα φακών και οπτικών φίλτρων προσέφερε οµοιογενή παράλληλη 
δέσµη, η οποία προσέπιπτε και διέγειρε το δείγµα υπό γωνία, όπου τα κέντρα 
φωτοφωταύγειάς του διεγείρονταν και φωτοβολούσαν Η εκπεµπόµενη 
φωτοφωταύγεια του υλικού ήταν οµοιογενής σε όλο το χώρο, δηλαδή δεν έχει 
κατευθυντικότητα αλλά αναπτύσσεται στο χώρο σαν οµοιογενής σφαίρα φωτός. Για 
να µετρήσουµε της ακτίνες φωτοφωταύγειας των δειγµάτων, τοποθετήθηκε ένα 
σύστηµα δύο εστιακών φακών σε κάθετη γωνία από το δείγµα, το οποίο συλλέγει υπό 
µία στερεά γωνία τις ακτίνες φωτοφωταύγειας του δείγµατος, απαλλαγµένες από τις 
ανακλώµενες δέσµες του laser, και τις εστιάζει σε ένα µονοχρωµάτορα (Σχήµα III.3). 
 



 43 

 
Σχήµα III.3 . ∆ιάταξη φακών για εστίαση δέσµης φωτοφωταύγεις του δείγµατος. 

 
 O µονοχρωµάτορας αποµονώνει ένα συγκεκριµένο µήκος κύµατος από την 

ακτινοβολία φωτοφωταύγειας του δείγµατος και την κατευθύνει σε ένα 
φωτοανιχνευτή, ο οποίος µε τη σειρά του µετράει την ένταση της συγκεκριµένης 
ακτινοβολίας. Το σύστηµα µονοχρωµάτορα-φωτοανιχνευτή είναι συνδεδεµένο και 
ελέγχεται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος µε τη βοήθεια κατάλληλου 
λογισµικού συλλέγει την πληροφορία για την ένταση της ακτινοβολίας για κάθε 
συγκεκριµένο µήκος κύµατος και επαναλαµβάνει τη διαδικασία για ένα εύρος από 
300 έως 700nm. Τέλος, όταν συλλέγει όλα τα στοιχεία σε όλο το εύρος του φάσµατος 
(300 έως 700nm) τα συγκεντρώνει και µας δίνει το φάσµα φωτοφωτοταύγειας του 
δείγµατος. Η Εικόνα ΙΙΙ.1 δείχνει την εργαστηριακή διάταξη κατά την διεξαγωγή των 
µετρήσεων. 
 
 

 
 
Εικόνα ΙΙΙ.1. Πειραµατική διάταξη για τη µέτρηση του φάσµατος φωτοφωταύγειας των δειγµάτων. 
∆ιακρίνονται το laser HeCd στα 325nm, o µονοχρωµάτορας και ο φωτοανιχνευτής της ακτινοβολίας. 

 



 44 

 

ΙΙΙ.1.3 Μέθοδος µορφολογικού χαρακτηρισµού των δειγµάτων 
 

Για το µορφολογικό χαρακτηρισµό των δειγµάτων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 
της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (Scanning Electron Microscopy-SEM). 
Μέσω αυτής της τεχνικής SEM είναι δυνατή η παρατήρηση επιφανειακών δοµικών 
χαρακτηριστικών των δειγµάτων, όπως µορφολογία της επιφάνειας, µέγεθος πόρων 
κ.α. καθώς και πάχος των υµενίων µε παρατήρηση διατοµής των δειγµάτων. Για τις 
ανάγκες της παρούσας διπλωµατικής εργασίας επαρκούσαν αυτές οι µορφολογικές 
πληροφορίες για κάθε δείγµα, και έτσι δε χρησιµοποιήθηκαν άλλες τεχνικές 
µικροσκοπίας. Το S.E.M. που χρησιµοποιήθηκε διέθετε κανόνι εκποµπής πεδίου 
(Field Emission – SEM, µοντέλο 7401 f της Jeol). 
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ΙΙΙ.2 Παρασκευή δειγµάτων αλουµίνας και µορφολογικός 
χαρακτηρισµός τους 
 

ΙΙΙ.2.1 Παρασκευή δειγµάτων 
 

Για τη δηµιουργία των υµενίων ΠΑΑ σε υπόστρωµα πυριτίου 
χρησιµοποιήθηκαν τα κλασσικά δισκίδια µονοκρυσταλλικού Si, τα οποία 
χρησιµοποιούνται ευρέως στη Μικροηλεκτρονική και γενικότερα στην τεχνολογία 
πυριτίου επάνω στα οποία έγινε εναπόθεση αλουµινίου. Συγκεντρωτικά για την 
παρασκευή τους ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία: 
 

• ∆ηµιουργία δισκιδίου µονοκρυσταλλικού Si. 

• Ανάπτυξη ωµικής επαφής Al στην πίσω επιφάνεια του δισκιδίου. 

• Εναπόθεση υµενίου Al στην πάνω επιφάνεια του δισκιδίου 

• Ηλεκτροχηµική οξείδωση (ανοδίωση) του υµενίου Al στην πάνω 
επιφάνεια του δισκιδίου. 
 

Παρακάτω αναλύονται πιο περιγραφικά αυτά τα στάδια. 
 

• ∆ηµιουργία δισκιδίου µονοκρυσταλλικού Si. 
 

Όπως είπαµε και παραπάνω, για την ανάπτυξη υµενίων αλουµίνας πάνω σε 
υπόστρωµα Si χρησιµοποιήθηκαν τα κλασσικά µονοκρυσταλλικά δισκίδια Si. Τα 
συγκεκριµένα δισκίδια ήταν µονοκρυσταλλικού Si, p-τύπου, τριών ιντσών µε ειδική 
αντίσταση η οποία κυµαίνονταν από 1 έως 10 Ω.cm. 
 
 

• ∆ηµιουργία υµενίων Al µέσω εξάχνωσης.  
 

Η εξάχνωση αλουµινίου για δηµιουργία ωµικής επαφής, καθώς και των υµενίων 
αλουµινίου πάνω στο πυρίτιο, τα οποία πρόκειται να ανοδιωθούν, 
πραγµατοποιήθηκαν µε την τεχνική της εξάχνωσης µε ηλεκτρονική δέσµη (e-gan 
evaporation). Με αυτόν τον τρόπο επετεύχθησαν υψηλής καθαρότητας (99.99%), 
λεία υµένια αλουµινίου επάνω στο πυρίτιο. Η υψηλή καθαρότητα, καθώς και η όσο 
το δυνατόν απαλλαγµένη από τραχύτητα επιφάνεια, είναι δύο σηµαντικότατοι 
παράγοντες που καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την ποιότητα των πορωδών οξειδίων 
αλουµινίου κατά την ανοδίωση. Ο εξαχνωτής που χρησιµοποιήθηκε ήταν τύπου 
Denton. Τα πάχη τα οποία αναπτύχθηκαν για τη δηµιουργία ωµικών επαφών ήταν 
300-500nm, ενώ για τα προς ανοδίωση υµένια αλουµινίου στο πυρίτιο ήταν σε µερικά 
δείγµατα 1µm και σε άλλα 2µm. 
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• Ηλεκτροχηµική οξείδωση (ανοδίωση) των δειγµάτων. 
 

Η ανοδίωση των παραγόµενων δισκιδίων έγινε µε την τοποθέτηση αυτών στην 
κυψελίδα όπως περιγράφεται στην III.1.1. Όσον αφορά τον τύπο του ηλεκτρολύτη, 
για ένα µέρος των δειγµάτων επιλέχθηκε διάλυµα θειικού οξέος και για ένα άλλο 
µέρος διάλυµα οξαλικού οξέος. Οι ακριβείς συνθήκες ανοδίωσης των δειγµάτων 
υπαγορεύθηκαν από τα «παράθυρα» των συνθηκών (βλ. παράγραφος I.2.5 ), καθώς 
για την ανοδίωση χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της ανοδίωσης σε δύο βήµατα η οποία 
αναλύεται παρακάτω. 
 

Ανοδίωση σε πολλά βήµατα 
 

Η τεχνική της ανοδίωσης σε πολλά βήµατα αναπτύχθηκε από τον Masuda, το 
1993 [47], ως µία τεχνική δηµιουργίας ΠAA µε πολύ καλή εξαγωνική συµµετρία 
πόρων σε µεγάλη επιφάνεια. Αυτή η τεχνική ανοδίωσης, ουσιαστικά είναι µία  
τεχνική χηµικής προ-σχηµατοποίησης της επιφάνειας του Al, η οποία εκµεταλλεύεται 
την καλή εξαγωνική διευθέτηση των πόρων στη βάση τους. Πιο αναλυτικά, τα στάδια 
της τεχνικής είναι τα εξής. 

Αρχικά, το υµένιο αλουµινίου ανοδιώνεται σε συνθήκες εντός των «παραθύρων 
ανοδίωσης» (βλ. παράγραφος Ι.2.5) για όσον το δυνατόν καλύτερη εξαγωνική 
συµµετρία στην κατανοµή των πόρων του παραγόµενου υµενίου ΠΑΑ. Αυτή η πρώτη 
ανοδίωση του δείγµατος έχει µικρή διάρκεια, ώστε να ανοδιωθούν µόνο τα 
επιφανειακά στρώµατα του αλουµινίου και να παραµείνουν µη ανοδιωµένα 
στρώµατα αλουµινίου κάτω από το παραγόµενο οξείδιο. Το παραγόµενο στρώµα 
ΠΑΑ από αυτή την 1η ανοδίωση, όπως φαίνεται στο Σχήµα ΙΙΙ.4.β, παρουσιάζει 
καλύτερη εξαγωνική συµµετρία στη βάση των πόρων του σε σχέση µε την επιφάνειά 
του. Εκµεταλλευόµενοι αυτήν την ιδιότητα, διαλύουµε αυτό το στρώµα της ΠΑΑ µε 
χηµικό τρόπο, σε υδατικό διάλυµα 6%κ.β φωσφορικό και 1.8%κ.β χρωµικό οξύ 
στους 50-60 οC και εµφανίζεται η µη ανοδιωµένη επιφάνεια του Al κάτω από αυτήν. 
Αυτή όµως η νέα επιφάνεια του Al η οποία αποκαλύπτεται, δεν είναι λεία αλλά 
παρουσιάζει οµοιόµορφες κοιλότητες (Σχήµα ΙΙΙ.4.γ), λόγω της παρουσίας του 
«δαντελωτού» στρώµατος φραγµού του διαλυµένου υµενίου της ΠΑΑ από την 1η 
ανοδίωση, το οποίο σχηµατοποίησε την επιφάνεια του αλουµινίου µε εξαγωνική 
συµµετρία. Αυτή η νέα οµοιόµορφα σχηµατοποιηµένη επιφάνεια Al, που έχει πλέον 
αποκαλυφθεί, υποβάλλεται εκ νέου σε ανοδίωση, στην οποία ο σχηµατισµός των 
πόρων ξεκινάει από τις ήδη οµοιόµορφα κατανεµηµένες κοιλότητες στην επιφάνειά 
του, µε αποτέλεσµα το παραγόµενο υµένιο PAA να παρουσιάζει αρκετά πιο 
οµοιόµορφους και κατακόρυφους πόρους µε  πολύ καλύτερη εξαγωνική συµµετρία 
από το αρχικό στρώµα ΠΑΑ στην 1η ανοδίωση (Σχήµα ΙΙΙ.4.δ). 

Μέσω αυτής της διαδικασίας και µε την επανάληψη του βήµατος «ανοδίωση 
Al-διάλυση της ΠAA- νέα ανοδίωση» µπορούν να επιτευχθούν υµένια ΠΑΑ µε 
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αρκετά οµοιόµορφους-κατακόρυφους πόρους και µε αρκετά ικανοποιητική 
εξαγωνική συµµετρία. Φυσικό όριο στην επανάληψη αυτής της διαδικασίας αποτελεί 
το γεγονός ότι κάθε φορά που πραγµατοποιείται ένα επιπλέον βήµα ανοδίωσης, το 
υµένιο αλουµινίου που παραµένει για περαιτέρω ανοδιώσεις συρρικνώνεται µε 
αποτέλεσµα τη σταδιακή µείωσή του, µέχρις ότου καταναλωθεί πλήρως και 
µετατραπεί σε αλουµίνα, όπως παραστατικά φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα. 
 

α)         β)  

                                                                                            
 

                          δ)     γ)                                      
 

Σχήµα III.4.  Σχηµατική αναπαράσταση της ανοδίωσης σε δύο βήµατα: α) αρχικό δείγµα Al, β) 1η 
ανοδίωση, γ) επιφάνεια Al που παραµένει µετά τη διάλυση της PAA, δ) 2η ανοδίωση. 

 
Για την παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της ανοδίωσης σε δύο 

βήµατα. Η επιλογή αυτής της τεχνικής, πέραν των σαφών πλεονεκτηµάτων που 
περιγράφηκαν παραπάνω, έγινε και λόγω της δυνατότητας που µας προσέφερε για 
δηµιουργία υµενίων αλουµίνας διαφορετικού πάχους από το ίδιο αρχικό στρώµα 
αλουµινίου στο δισκίδιο. Γνωρίζοντας το ρυθµό ανάπτυξης της ΠΑΑ, στις 
συγκεκριµένες συνθήκες ανοδίωσης, ήταν δυνατός ο έλεγχος του πάχους των 
στρωµάτων του αλουµινίου, τα οποία ανοδιώνονται στην πρώτη ανοδίωση και εν 
συνεχεία αποµακρύνονταν (Σχήµα ΙΙΙ.3.γ). Με αυτόν τον τρόπο, µας δίνονταν η 
δυνατότητα να  ρυθµίσουµε το τελικό πάχος του Al, τα οποία ανοδιώνονταν στη 2η 
ανοδίωση και εποµένως και το πάχος του τελικού υµενίου  της ΠΑΑ. Με αυτήν τη 
διαδικασία αναπτύχθηκαν υµένια ΠΑΑ διαφορετικού πάχους, που προέρχονταν από 
το ίδιο αρχικό στρώµα αλουµινίου στα δισκίδια, κάτι το οποίο διευκόλυνε σε µεγάλο 
βαθµό την πειραµατική διαδικασία. 

 

Ηλεκτρολύτες 

Οι ανοδιώσεις των δειγµάτων έγιναν τόσο σε διάλυµα θειικού, όσο και 
οξαλικού οξέος. Οι συνθήκες ανοδίωσης υπαγορεύθηκαν από τα «παράθυρα 
συνθηκών» (Παράγραφος Ι.2.4) και είναι: 

α) Υδατικό διάλυµα 0.3Μ οξαλικού οξέος µε V=40V σε θερµοκρασία 0-1 οC 
β) Υδατικό διάλυµα 0.5M θειικού οξέως µε V=20V σε θερµοκρασία 0-1 οC. 
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III.2.2 Μορφολογικός χαρακτηρισµός δειγµάτων µε                  
                 S.E.M. 
 
 

III.2.2.1 ∆είγµατα από ανοδίωση σε θειικό οξύ 
 

Σε υδατικό διάλυµα θειικού οξέος ανοδιώθηκε µία σειρά τριών δειγµάτων. Σε 
αυτά τα δείγµατα η πειραµατική διαδικασία σχεδιάσθηκε έτσι, ώστε και τα τρία 
υµένια ΠΑΑ σε αυτά να έχουν παρόµοιο πάχος, αλλά διαφορετική διάµετρο πόρων. 
Για την παρασκευή των δειγµάτων χρησιµοποιήθηκαν δύο δισκίδια 
µονοκρυσταλλικού Si (100), τύπου p, µε ειδική αντίσταση 1-10 Ω cm και µε 
επικάλυψη 1µm Al (βλ. παράγραφος ΙΙΙ.2.1) τα οποία ανοδιώθηκαν σε δυο βήµατα. Η 
πρώτη ανοδίωσή τους έγινε σε υδατικό διάλυµα 0.5M θειικού οξέως µε V=20V σε 
θερµοκρασία 0-1 οC και για χρόνο ανοδίωσης 8min. Στη συνέχεια εµβυθίσθηκαν σε 
υδατικό διάλυµα 6%κ.β. φωσφορικό και 1.8%κ.β. χρωµικό οξύ στους 50-60 οC για 
42min, ώστε να διαλυθεί το στρώµα της αλουµίνας από την πρώτη ανοδίωση και εν 
συνεχεία ανοδιώθηκαν για δεύτερη φορά στις ίδιες συνθήκες µε την 1η ανοδίωση. 
Τέλος, το πρώτο δισκίδιο κόπηκε σε δύο κοµµάτια και προέκυψαν τα δύο πρώτα 
δείγµατα, τα οποία εµβυθίσθηκαν σε υδατικό διάλυµα φωσφορικού οξέως 5%κ.β. σε 
θερµοκρασία δωµατίου για 6 και 9min αντίστοιχα, µε σκοπό τη διάνοιξη των πόρων 
τους και τη διάλυση του στρώµατος αναστροφής στο βάθος των πόρων. Το δεύτερο 
δισκίδιο, από το οποίο προέκυψε το τρίτο δείγµα, χωρίς να διαχωρισθεί, εµβυθίστηκε 
και αυτό στο ίδιο διάλυµα φωσφορικού και χρωµικού οξέος για τον ίδιο σκοπό αλλά 
για 12min. Παρακάτω παρατίθενται  σχεδιαγραµµατικά όλα τα στάδια της διαδικασία 
παρασκευής των τριών αυτών δειγµάτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα III.5 . Σχεδιαγραµµατική απεικόνιση της διαδικασίας παρασκευής των δειγµάτων της ΠAA σε 

διάλυµα θειικού οξέος 

1η ανοδίωση 
 

(0.5M θειικού οξέως-V=20V-
Τ=0-1 οC, t=8min) 

∆ιάλυση της 
αλουµίνας 

 

(6%κ.β φωσφορικό και 
1.8%κ.β χρωµικό οξύ στους 

50-60 οC για 42min) 

2η ανοδίωση 
 

(0.5M θειικού οξέως-V=20V-
Τ=0-1 οC,  t=20min) 

 

∆ιάνοιξη των 
πόρων της ΠΑΑ 

 

 (υδατικό διάλυµα 
φωσφορικού οξέος 5%κ.β. 
σε θερµοκρασία δωµατίου 

για  6, 9 12min) 
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Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία παρασκευής και των τριών δειγµάτων, έγινε 
µορφολογικός έλεγχος αυτών µέσω εικόνων SEM. Παρακάτω παρατίθενται οι 
εικόνες SEM για κάθε δείγµα και ακολουθεί ο Πίνακας ΙΙΙ.1 που έχει συγκεντρωτικά 
τα µορφολογικά χαρακτηριστικά αυτών. 
 

 

   
1.α)                                     1.β)                                      1.γ) 

   
2.α)                                      2.β)                                     2.γ) 

   
3.α)                                      3.β)                                     3.γ) 
 
Εικόνα ΙΙΙ.3.Εικόνες S.E.M. κεντρικής περιοχής των τριών δειγµάτων µετά από ανοδίωση σε 
δύο βήµατα σε διάλυµα θειικού οξέος µε διάνοιξη πόρων: 1) Για t=6sec, α) κάτοψη κεντρικής 
περιοχής δείγµατος S1, β) λεπτοµέρεια κάτοψης µε διάµετρο πόρων 30-39nm, γ) πάχος 
δείγµατος S1 L1=987nm. 2) Για t=9sec, α) κάτοψη κεντρικής περιοχής δείγµατος S2, β) 
λεπτοµέρεια κάτοψης µε διάµετρο πόρων 35.5-48.5nm, γ) πάχος δείγµατος S2 L2=987nm. 3) 
Για t=12sec, α) κάτοψη κεντρικής περιοχής δείγµατος S3, β) λεπτοµέρεια κάτοψης µε 
διάµετρο πόρων 36.2-64nm, γ) πάχος δείγµατος S3 L3=1.287nm. 
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Πίνακας ΙΙΙ.1 

 
 

∆είγµα Χρόνος 1η 
ανοδίωσης 

(min) 

Χρόνος 
διάλυσης 
της ΠΑΑ 
από 1η 
ανοδίωση 

(min) 

Χρόνος 2ης 
ανοδίωσης 

(min) 

Πάχος L 
(nm) 

Χρόνος 
διάνοιξης 
πόρων 
(min) 

∆ιάµετρος 
πόρων 
(nm) 

Συνένωση 
γειτονικών 

πόρων 

S1 8 42 20 987 6 30-39 όχι 

S2 8 42 20 987 9 35.5-48.5 όχι 

S3 8 42 16 1287 12 36.2-64 µερική 

 
 
 

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί, ότι και για τα τρία δείγµατα καλύτερη εξαγωνική 
συµµετρία στην κατανοµή των πόρων παρατηρήθηκε στην κεντρική τους περιοχή, 
ενώ από όλα τα δείγµατα το S2 παρουσίασε την καλύτερη εξαγωνική κατανοµή 
στους πόρους του (Εικόνα ΙΙΙ.3.2.α.). Όπως παρατηρούµε και στις εικόνες SEM, η 
καλύτερη εξαγωνική κατανοµή στους πόρους του S2  οφείλεται στη µικρότερη 
διακύµανση της διαµέτρου των πόρων του. Αυτή η οµοιογένεια στην τιµή της 
διαµέτρου των πόρων του S2 οφείλεται στην επιπλέον διάνοιξή τους κατά 3min σε 
σχέση µε αυτών στο S1, µε αποτέλεσµα τα τοιχώµατα των πόρων του να «τρώγονται» 
περισσότερο και συνεπώς οι διάµετροι των πόρων του να τείνουν να εξισωθούν 
περισσότερο, µε αποτέλεσµα το υµένιο να παρουσιάζει καλύτερη εξαγωνική 
συµµετρία. Αντιθέτως, στο δείγµα S3 παρόλο που η διάνοιξη των πόρων του 
διήρκησε το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, t=12min, και θα περιµέναµε µεγαλύτερη 
οµοιογένεια στην κατανοµή των πόρων του, αυτή είχε αρνητικά αποτελέσµατα, 
καθώς σε ορισµένους από τους πόρους του υπήρξε πλήρης διάλυση των τοιχωµάτων 
τους και συνένωσή τους µε  τους γειτονικούς πόρους (Εικόνα ΙΙΙ.6.3.α).  
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III.2.2.2 ∆είγµατα από ανοδίωση σε οξαλικό οξύ 
 
Σε υδατικό διάλυµα οξαλικού οξέος ανοδιώθηκαν µία σειρά τεσσάρων 

δειγµάτων. Σε αυτά τα δείγµατα η πειραµατική διαδικασία σχεδιάσθηκε έτσι ώστε τα 
υµένια ΠAA στο κάθε ένα να είναι διαφορετικού πάχους αλλά µε ίδια διάµετρο 
πόρων. Για την παρασκευή τους ανοδιώθηκαν δισκίδια µονοκρυσταλλικού Si µε ίδια 
χαρακτηριστικά όπως στις ανοδιώσεις σε θειικό οξύ, αλλά µε επικάλυψη 2µm Al 
αυτή τη φορά. Για την παρασκευή και των τεσσάρων δειγµάτων χρησιµοποιήθηκε η 
τεχνική της ανοδίωσης σε δύο βήµατα σε υδατικό διάλυµα 0.3M οξαλικού οξέος µε 
V=40V σε θερµοκρασία 0-1 οC.  Χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες συνθήκες ανοδίωσης, 
ώστε τα δείγµατα να έχουν ίδια διάµετρο πόρων, αλλά για διαφορετικούς χρόνους, 
ώστε να προκύψουν διαφορετικού πάχους υµένια ΠΑΑ σε κάθε ένα. Στη συνέχεια, τα 
πάχη των υµενίων ελέγχθηκαν µέσω εικόνων SEM της διατοµής των δειγµάτων. 
Παρακάτω παρατίθεται σχεδιαγραµµατικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την 
παρασκευή των δειγµάτων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα ΙΙΙ.6. Σχεδιαγραµµατική απεικόνιση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την παρασκευή 
των δειγµάτων της ΠΑΑ σε 0.5Μ οξαλικου οξέος. 

 
 

Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία παρασκευής των τεσσάρων δειγµάτων έγινε 
µορφολογικός έλεγχός αυτών µέσω εικόνων SEM. Στον πίνακα ΙΙΙ.2 παρατίθενται 
συγκεντρωτικά τα χαρακτηριστικά κάθε δείγµατος, καθώς και οι χρόνοι ανοδίωσης 
τους. 

 
 
 

1η ανοδίωση 
(0.3M οξαλικού οξέος-V=40V-
Τ=0-1 οC -διαφορετικοί χρόνοι 

για κάθε δείγµα) 

∆ιάλυση της αλουµίνας 
(6%κ.β φωσφορικό και 1.8%κ.β 

χρωµικό οξύ στους 50 µε 60 οC για 
διαφορετικούς χρόνους για κάθε 

δείγµα) 

2η ανοδίωση 
(0.3M οξαλικού οξέος-V=40V-

Τ=0-1 οC-διαφορετικοί χρόνοι για 
κάθε δείγµα ) 
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Πίνακας ΙΙΙ.2 
 

 

∆είγµα Χρόνος 1ης 
ανοδίωσης 

(min)  

Χρόνος 
διάλυσης της 
ΠΑΑ από 1η 
ανοδίωση 

(min) 

Χρόνος 2ης 
ανοδίωσης 

(min) 

Πάχος L (nm) 

Ο1 9  20 105 2750  
O2 30  40 89.5 2010  
O3 52.5 80 59 1520  
O4 96 160 12.5 985  
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ΙΙΙ.3 Χαρακτηρισµός δειγµάτων µε µέτρηση της 
φωτοφωταύγειάς τους 
 

Οι δύο σειρές δειγµάτων που παρασκευάσθηκαν, σε θειικό οξύ η πρώτη και σε 
οξαλικό οξύ η δεύτερη, χαρακτηρίσθηκαν µε µέτρηση της φωτοφωταύγειας τους. 
Παρακάτω, δίδονται τα αποτελέσµατα ξεχωριστά για κάθε σειρά δειγµάτων. 
 

 

ΙΙΙ.3.1 Φάσµατα φωτοφωταύγειας 1ης σειράς δειγµάτων ΠΑΑ 
από ανοδίωση σε υδατικό διάλυµα θειικού οξέος. 

 
 
Τα δείγµατα της 1ης σειράς υποβλήθηκαν σε οπτική διέγερση µέσω δέσµης laser 

HeCd, στα 325nm, και µετρήθηκε το φάσµα φωτοφωταύγειάς τους µε τον εξοπλισµό 
που περιγράφεται στην παράγραφο ΙΙΙ.1.2. Το φάσµα φωτοφωταύγειας για το κάθε 
ένα από τα δείγµατα ήταν ασθενές, όπως άλλωστε αναµένονταν καθώς προέρχονται 
από µη οργανικό ηλεκτρολύτη, µε αποτέλεσµα ο οπτικός θόρυβος σε αυτά να είναι 
έντονος και να τα αλλοιώνει. Για να µειώσουµε τον θόρυβο για κάθε δείγµα 
πάρθηκαν 16 διαδοχικά φάσµατα από τα οποία υπολογίσθηκε το µέσο φάσµα, µέσω 
υπολογισµού της µέσης τιµής της έντασης της ακτινοβολίας και των 16 φασµάτων 
(µέσω αυτής της διαδικασίας ο θόρυβος στο µέσο φάσµα υπολογίσθηκε ότι 
προέκυπτε υποτετραπλάσιος). Παρακάτω παρατίθενται τα 16 διαδοχικά φάσµατα που 
πάρθηκαν για κάθε δείγµα στην κεντρική του περιοχή, καθώς και το µέσο φάσµα, 
όπως αυτό υπολογίσθηκε στη συνέχεια µε εξαγωγή του µέσου φάσµατος. 
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            α)                                                             β) 
Σχήµα ΙΙΙ.7. Φάσµατα φωτοφωταύγειας δείγµατος S1: α) Τα 16 διαδοχικά φάσµατα 

που µετρήθηκαν για το δείγµα, β) µέσο φάσµα του δείγµατος. 
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Στο δείγµα S1, όπως βλέπουµε στο Σχήµα ΙΙΙ.7, το µέσο φάσµα 

φωτοφωταύγειάς του είναι µη συµµετρικό, µε ελαφριά µετατόπιση του µεγίστου του 
(2.96 eV) προς τη µπλε περιοχη, όπως περιγράφεται και στη βιβλιογραφία (βλ. 
Κεφάλαιο ΙΙ). Επίσης, στο φάσµα παρατηρούνται εµφανώς ενσωµατωµένες 
περιοδικές ταλαντώσεις µε την περίοδο τους να είναι ίση µε ∆Ε=0.35eV.  
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            α)                                                             β) 
Σχήµα ΙΙΙ.8. Φάσµατα φωτοφωταύγειας δείγµατος S2: α) Τα 16 διαδοχικά φάσµατα 

που µετρήθηκαν για το δείγµα, β) µέσο φάσµα του δείγµατος. 
 
 

Στο µέσο φάσµα του δείγµατος S2 (Σχήµα ΙΙΙ.8) παρατηρούµε πάλι το ίδιο µη 
οµοιόµορφο φάσµα φωτοφωταύγειας, µε το µέγιστο αυτού στα 3eV αυτή τη φορά  
ελαφρώς µετατοπισµένο προς τη µπλε περιοχή κατά 0.04eV από αυτό του δείγµατος 
S1. Αυτή η επιπλέον µετατόπιση του µεγίστου κατά 0.04eV σε σχέση µε του S1, 
οφείλεται  στην περαιτέρω (+3min) διάνοιξη των πόρων του δείγµατος S2, καθώς 
λόγω αυτής αποµακρύνονται επιπλέον στρώµατα αλουµίνας από τα τοιχώµατα των 
πόρων του S2 στα οποία συγκεντρώνονται τα F κέντρα φωτοφωταύγειας (βλ. 
Κεφάλαιο ΙΙ). Αποτέλεσµα αυτής της περαιτέρω µείωσης των F κέντρων 
φωτοφωταύγειας στο φάσµα είναι να ενισχυθεί η συνεισφορά των  F+ κέντρων 
φωτοφωταύγειας, που ευθύνονται για το δεύτερο µέγιστο στο φάσµα και καθώς αυτό 
αντιστοιχεί σε µεγαλύτερη ενέργεια, µετατοπίζει όλο το φάσµα του δείγµατος S2 
προς τη µπλε περιοχή. Επίσης, και σε αυτό το φάσµα παρατηρούνται ενσωµατωµένες 
περιοδικές ταλαντώσεις µε περίοδο σχεδόν ίση µε αυτήν του δείγµατος S1, 
∆Ε=0.35eV, αλλά όχι τόσο έντονες όσο στο S1 και συνεπώς λιγότερο ευκρινείς λόγω 
θορύβου.  
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             α)                                                             β) 
Σχήµα ΙΙΙ.9. Φάσµατα φωτοφωταύγειας δείγµατος S3: α) Τα 16 διαδοχικά φάσµατα 

που µετρήθηκαν για το δείγµα, β) µέσο φάσµα του δείγµατος. 
 

Το φάσµα του S3 (Σχήµα III.9) είναι επίσης, ανοµοιόµορφο µε ακόµα πιο 
εµφανή µετατόπιση του µεγίστου του στη µπλε περιοχή, προφανώς λόγω 
µεγαλύτερης διάνοιξης των πόρων σε αυτό. Σε αυτό παρατηρούµε κάποιες 
ενσωµατωµένες ταλαντώσεις αλλά όχι τόσο εµφανείς λόγω της παρουσίας υψηλού 
θορύβου.
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Σχήµα ΙΙΙ.10. Συγκεντρωτικά τα φάσµατα φωτοφωταύγειας και των τριών δειγµάτων από 

θειϊκό οξύ. 
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Τέλός, στο Σχήµα ΙΙΙ.10 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα φάσµατα και των 
τριών δειγµάτων, όπου και γίνεται σύγκριση της έντασης της φωτοφωταύγειάς τους. 
Όπως παρατηρούµε, την µεγαλύτερη ένταση παρουσιάζει το δείγµα S1, αµέσως 
µικρότερη το δείγµα S3  και τέλος τη µικρότερη το S2 δείγµα. Αυτή η κατανοµή των 
εντάσεων ήταν αναµενόµενη, καθώς τα S1 και S2 δείγµατα περιέχουν ίσου πάχους 
υµένιο ΠΑΑ, 987nm, αλλά έχουν υποστεί διαφορετικής χρονικής  διάρκειας διάνοιξη 
πόρων το κάθε ένα (6min το S1 και 9min το S2), µε αποτέλεσµα στο S2 να έχουν 
αποµακρυνθεί περισσότερα στρώµατα από τα τοιχώµατα των πόρων, κάτι που 
συνεπάγεται την περαιτέρω αποµάκρυνση κέντρων φωτοφωταύγειας στο δείγµα S2 
και συνεπώς τη µείωση της έντασης της φωτοφωταύγειάς του. Όσο αναφορά το S3 
δείγµα, αν και το υµένιο της ΠΑΑ σε αυτό είναι µεγαλύτερο (1.287nm ), έχει υποστεί 
για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα διάνοιξη στους πόρους του (12min), µε 
αποτέλεσµα η ένταση της φωτοφωταύγειας του να ισορροπεί κάπου στο ενδιάµεσο 
των άλλων δύο δειγµάτων. 
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ΙΙΙ.3. Φάσµατα φωτοφωταύγειας 2ης σειράς δειγµάτων ΠΑΑ από 
ανοδίωση σε υδατικό διάλυµα οξαλικού οξέος. 

 
 
Τα φάσµατα φωτοφωταύγειας για τη δεύτερη σειρά των δειγµάτων µετρήθηκαν 

πάλι µε τον ίδιο εξοπλισµό που περιγράφηκε στην παράγραφο ΙΙΙ.2.1. Στα φάσµατα 
που προέκυψαν, η ένταση φωτοφωταύγειας είναι αισθητά πιο έντονη από τα 
αντίστοιχα των δειγµάτων από θειϊκό οξύ, προφανώς λόγω της ύπαρξης οργανικών 
ιόντων (καρβοξυλικών ιόντων) σε αυτά, µε αποτέλεσµα ο θόρυβος στο φάσµα να 
είναι αµελητέος και έτσι δε χρειάστηκαν περισσότερες µετρήσεις για τα φάσµατα 
αυτής της σειράς των δειγµάτων και επεξεργασία µε τη λήψη µέσου όρου. Τα 
φάσµατα που µετρήθηκαν γι’ αυτή τη σειρά των δειγµάτων, πάρθηκαν από κεντρική 
περιοχή των δειγµάτων και παρατίθενται παρακάτω. 
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                 γ)                                                             δ) 

 
Σχήµα ΙΙ.11.Φάσµατα Φωτοφωταύγειας ΠΑΑ από ανοδίωση σε οξαλικό οξύ: α) µε πάχος 
L=2750nm και περίοδο ταλαντώσεων ∆Ε=0.1244, β) L=2010nm και περίοδο ταλαντώσεων 

∆Ε=0.1619, γ) L=1500nm και περίοδο ταλαντώσεων ∆Ε=0.1969, και γ) L=985nm και περίοδο 
ταλαντώσεων ∆Ε=0.2991. 
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Σχήµα ΙΙΙ.12. Συγκριτικά όλα τα φάσµατα  φωτοφωταύγειας όλων των  δειγµάτων µε ανοδίωση σε 

οξαλικό οξύ. 
 

Σε αυτά τα φάσµατα φωτοφωταύγειας, λόγω του αµελητέου θορύβου 
παρατηρούνται ακόµη πιο εµφανείς οι περιοδικές ταλαντώσεις µε την περίοδό τους 
να µειώνεται όσο αυξάνει το πάχος του υµενίου της ΠΑΑ του δείγµατος (Πίνακας 
ΙΙΙ.3). Επίσης, παρατηρείται µία σταδιακή µείωση της έντασης των φασµάτων για τα 
δείγµατα όσο µικραίνει το πάχος (Σχήµα ΙΙΙ.12), κάτι το οποίο ήταν αναµενόµενο, 
καθώς µε τη µείωση του πάχους του υµενίου µειώνονται και τα κέντρα 
φωτοφωταύγειας του υµενίου τα οποία συνεισφέρουν στην ένταση του φάσµατος στο 
κάθε δείγµα. 

Πίνακας ΙΙΙ.3 

∆είγµα     Περίοδος ταλαντώσεων ∆Ε (eV) Πάχος δείγµατος  L(nm) 
Ο1 0.1244 2750 

Ο2 0.1619 2100 

Ο3 0.1969 1600 

Ο4 0.2991 985 
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Σχήµα ΙΙΙ.13. Συγκεντρωτικά όλα τα φάσµατα  φωτοφωταύγειας από όλα τα  δείγµατα. 

 

 
Τέλος, στο Σχήµα ΙΙΙ.13 γίνεται άµεση σύγκριση µεταξύ δύο χαρακτηριστικών 

φασµάτων από θειϊκό και οξαλικό οξύ, όπου φαίνεται ότι η διαφορά στις εντάσεις 
τους είναι πάνω από δύο τάξεις µεγέθους, µε εντονότερο το φάσµα από οξαλικό οξύ, 
λόγω της παρουσίας οργανικού διαλύτη, κάτι και το οποίο αναµέναµε από την 
βιβλιογραφική µελέτη (βλ. Κεφάλαιο ΙΙ).  
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ΙΙΙ.3 Ταλαντώσεις επαγόµενες από το σήµα φωτοφωταύγειας 
 
 

Όπως παρατηρείται από τα φάσµατα και στις δύο σειρές των δειγµάτων, είτε 
από ανοδίωση σε διάλυµα θειικού οξέος, είτε οξαλικού οξέος, εµφανίζονται 
περιοδικές ταλαντώσεις ενσωµατωµένες σε αυτά. Ταλαντώσεις µε παρόµοιες 
ιδιότητες έχουν παρατηρηθεί και σε φάσµατα φωτοφωταύγειας υµενίων ΠΑΑ, των 
οποίων η επιφάνεια του αλουµινίου είχε υποστεί ηλεκτρολύανση πριν την ανοδίωσή 
τους [42]. Αυτή τη φορά όµως, παρατηρήθηκαν σε υµένια ΠAA σε υπόστρωµα 
πυριτίου, τα οποία ανοδιώνονταν απευθείας χωρίς καµία προ-διεργασία στην 
επιφάνεια του Al. Σύµφωνα µε τα φάσµατα, οι ταλαντώσεις παρουσιάζουν τα εξής 
χαρακτηριστικά: α) είναι περιοδικές, δηλαδή σε κάθε φάσµα η διαφορά ∆Ε µεταξύ 
δύο διαδοχικών ταλαντώσεων είναι σταθερή, β) η περίοδός τους, ∆Ε, για κάθε δείγµα 
είναι αντιστρόφως ανάλογη του πάχους της ΠΑΑ στο δείγµα (Πίνακα ΙΙΙ.3). Καθώς, 
παρόµοια χαρακτηριστικά συναντώνται και έως εγγενή χαρακτηριστικά των τρόπων 
ταλάντωσης των οπτικών κυµάτων εντός παράλληλης κοιλότητας Fabry- Perot, ήταν 
εύλογο να ελέγξουµε αν το υµένιο της ΠΑΑ σε κάθε δείγµα λειτουργεί ως κοιλότητα 
Fabry-Perot και επάγει τις περιοδικές ταλαντώσεις στα φάσµατα φωτοφωταύγειάς 
του [42]. 

Αρχικά, το υµένιο της ΠΑΑ λόγω της µικρής διαµέτρου των πόρων της (30-
100nm) σε σχέση µε το µήκος κύµατος του laser διέγερσης (325nm), θεωρήθηκε ως 
ισοτροπικό υλικό µε ενεργό δείκτη διάθλασης neff. Επίσης, λόγω της παρουσίας του 
άκαµπτου υποστρώµατος Si, οι διεπιφάνειες ΠΑΑ/Si και ΠΑΑ/αέρα, οι οποίες 
αναπτύσσονται σε αυτό, όπως επιβεβαιώθηκε και από τις εικόνες S.E.M., είναι 
επίπεδες και παράλληλες, µε αποτέλεσµα το υµένιο να δύναται να λειτουργήσει ως 
παράλληλη κοιλότητα Fabry-Perot.  

Καθώς µορφολογικά τα υµένια PAA στα δείγµατα πληρούσαν τις απαιτήσεις 
µιας κοιλότητας Fabry-Perot η εξήγηση, η οποία προτάθηκε για τη δηµιουργία των 
ενσωµατωµένων ταλαντώσεων στα φάσµατα φωτοφωταύγειας ήταν η εξής: Αρχικά η 
δέσµη laser προσπίπτει στο δείγµα, διεγείρει τα επιφανειακά κέντρα φωτοφωταύγειας 
της ΠΑΑ, τα οποία φωτοβολούν ισοπίθανα προς όλες τις διευθύνσεις (δέσµες 
φωτοφωταύγειας). Καθώς, η διεύθυνση αυτών των δεσµών είναι ισοπίθανη προς όλες 
τις διευθύνσεις, πέραν αυτών που θα κατευθύνονται προς τον εξωτερικό χώρο του 
υµενίου και διαδίδονται ελεύθερα στο χώρο, υπάρχει και ένα ποσοστό αυτών που έχει 
διεύθυνση προς το εσωτερικό του υµενίου. Αυτές οι δέσµες διέρχονται από το υµένιο, 
συναντούν την επίπεδη διεπιφάνεια του ΠΑΑ/Si, όπου ανακλώνται και αλλάζουν 
διεύθυνση προς την εξωτερική διεπιφάνεια ΠΑΑ/αέρα του υµενίου, όπου υφίστανται 
µερική ανάκλαση (Σχήµα ΙΙΙ.14) . Από αυτήν τη µερική τους ανάκλαση ένα ποσοστό 
αυτών ανακλώνται και κατευθύνονται προς τη διεπιάνεια ΠΑΑ/Si, όπου εξ αρχής 
ανακλώνται και επαναλαµβάνουν την ίδια διαδροµή και εγκλωβίζονται εντός του 
υµενίου µέσω διαδοχικών ανακλάσεων στις δύο παράλληλες διεπιφάνειες. Ενώ, ένα 
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ποσοστό αυτών, σε κάθε διαδοχική τους πρόσπτωση στη διεπιφάνεια ΠΑΑ/αέρας του 
υµενίου, την διαπερνά και εξέρχεται του υµενίου (Σχήµα ΙΙΙ.14).  
 

 
 

Σχήµα ΙΙΙ.14. Σχηµατική αναπαράσταση της δέσµης laser µε µήκος κύµατος λlaser να προσπίπτει στην 
επιφάνεια της ΠΑΑ υπό γωνία φ. ∆ιεγείρει ένα κέντρο φωτοφωταύγειας στην επιφάνεια της ΠΑΑ, το 
οποίο φωτοβολεί προς όλες τις διευθύνσεις δέσµες φωτοφωταύγειας λ. Μέρος αυτών των δεσµών 

έχουν διεύθυνση προς το εσωτερικό του υµενίου µε γωνία θ, όπου έπειτα από διαδοχικές ανακλάσεις, 
µέρος τους εγκλωβίζεται εντός του υµενίου, ενώ µέρος τους εξέρχεται από αυτό υπό γωνία θ από το 

υµένιο µε µήκος κύµατος λ’. 

 

Όσο αναφορά τις δέσµες που διαδίδονται εντός του υµενίου, λόγω των 
διαδοχικών ανακλάσεών τους στις παράλληλες διεπιφάνειες, έχουν διεύθυνση τόσο 
προς το εσωτερικό του υµενίου, όσο και προς το εξωτερικού αυτού (οι δέσµες που 
προσπίπτουν στη διεπιφάνεια ΠΑΑ/Si ανακλώνται σε αυτήν  και οδεύουν προς το 
εξωτερικό του υµενίου, ενώ οι δέσµες που ανακλώνται στην εξωτερική διεπιφάνεια 
ΠΑΑ/αέρας οδεύουν προς το εσωτερικό του). Επίσης, είναι οπτικά σύµφωνες εφόσον 
είναι δέσµες φωτοφωταύγειας της ΠΑΑ, που έχουν εγκλωβισθεί στο υµένιο µε 
αποτέλεσµα να συµβάλλουν, τόσο ενισχυτικά, όσο και αποσβεστικά, δηµιουργώντας 
στάσιµα οπτικά κύµατα εντός του υµενίου µε διακριτά µήκη κύµατος λ’. Αυτά τα 
στάσιµα κύµατα λέγονται τρόποι ταλάντωσης της ΗΜ ακτινοβολίας εντός της 
κοιλότητας Fabry-Perot πάχους L ίσο µε το πάχος του υµενίου. Η συµβολή εντός της 
κοιλότητας είναι ενισχυτική για µήκη κύµατος λ’, για τα οποία ισχύει ότι ο οπτικός 
τους δρόµος εντός της κοιλότητας ισούται µε ακέραιο πολλαπλάσιο του µήκους 
κύµατός τους, δηλαδή 2nL=mλ’ όπου m= 0, ±1, ±2, ±3,... Λόγω αυτού του 
µηχανισµού εντός του υµενίου, από όλες τις δέσµες φωτοφωταύγειας της ΠΑΑ 
επιτρέπεται η διάδοση µόνο των δεσµών µε µήκη κύµατος λ’, µε mλ’=2nL µε m= 0, 
±1, ±2, ±3,.. . 
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Καθώς εντός του υµενίου, από όλο το φάσµα φωτοφωταύγειας επιβιώνουν και 
διαδίδονται µόνο οι δέσµες µε διακριτά µήκη κύµατος λ’, µε mλ’=2nL µε m= 0, ±1, 
±2, ±3,.. , οι δέσµες αυτές κατά την έξοδο τους από το υµένιο συναντώνται και 
συµβάλλουν µε τις εξωτερικές δέσµες φωτοφωταύγειας του υµενίου. Εντός της 
κοιλότητας, οι δέσµες φωτός ανακλώνται στη διεπιφάνεια ΠΑΑ/Si και επιστρέφουν 
στη διεπιφάνεια ΠΑΑ/αέρας, όπου διαπερνώντας την εξέρχονται από το υµένιο υπό 
γωνία θ (Σχήµα ΙΙΙ.14). Συνεπώς, εντός του υµενίου έχουν διανύσει οπτικό δρόµο ίσο 
µε r=2nLcosθ, όπου θ η γωνία πρόσπτωσης της δέσµης στη διεπιφάνεια ΠΑΑ/Si 
(Σχήµα ΙΙΙ.13).  Καθώς εξέρχονται από το υµένιο έχοντας διανύσει επιπλέον οπτικό 
δρόµο ίσο µε r=2nLcosθ και παρουσιάζουν διαφορά στον οπτικό τους δρόµο µε τις 
εξωτερικές δέσµες φωτοφωταύγειας του υµενίου ίση µε ∆r=2nLcosθ. Επίσης, αυτές 
οι δέσµες αντιστοιχούν σε ακτινοβολία διακριτού µήκους κύµατος λ’, καθώς έχουν 
διέλθει εντός του υµενίου µε  mλ’=2nL και συνεπώς, όποιες από τις δέσµες 
φωτοφωταύγειας είναι σύµφωνες, δηλαδή έχουν µήκος κύµατος λ’ και παρουσιάζουν 
διαφορά στον οπτικό τους δρόµο ίση µε ακέραιο πολλαπλάσιο του µήκους κύµατος 
τους λ’, συµβάλλουν και δηµιουργούν κροσσούς συµβολής σε γωνία θ από το δείγµα 
(Σχήµα ΙΙΙ.14).  

Για γωνία θ=90ο, όπου είναι τοποθετηµένος ο φωτοανιανιχνευτής µας για την 
καταγραφή του φάσµατος φωτοφωταύγειας των δειγµάτων µας (βλ. ΙΙΙ.1.2), η 
συνολική ακτινοβολία  που καταγράφει είναι οι δέσµες φωτοφωταύγειας της ΠΑΑ, 
καθώς και τις εξερχόµενες  δέσµες από το υµένιο υπό κάθετη γωνία από το δείγµα 
(Σχήµα ΙΙΙ.15). Η διαφορά στον οπτικό τους δρόµο µε θ=900 

ισούται µε ∆r=2nL και 
καθώς το µήκος κύµατος τους λ’ ισούται µε mλ’=2nL, η διαφορά στον οπτικό τους 
δρόµο είναι ∆r=νλ’, όπου ν ακέραιος  µε αποτέλεσµα οι εξερχόµενες δέσµες να 
συµβάλλουν µε τις δέσµες φωτοφωταύγειας της ΠΑΑ µε µήκος κύµατος λ’ και να 
δηµιουργήσουν κροσσούς συµβολής σε κάθετη γωνία από το δείγµα. Ως εκ τούτου, ο 
φωτοανιχνευτής καταγράφει τους κροσσούς ακτινοβολίας λ’ και τους ενσωµατώνει 
στο φάσµα φωτοφωταύγειας του υµενίου υπό µορφή περιοδικών ταλαντώσεων στα λ’ 
του φάσµατος. 

 
 

 
Σχήµα ΙΙΙ.15. Σχηµατική αναπαράσταση της αλληλεπίδρασης του φωτός που φωτοβολεί το υµένιο 
ΠΑΑ και του υµενίου µε πάχος L. Με τελεία αναπαριστάται ένα κέντρο φωτοφωταύγειας το οποίο 

διεγείρεται από laser και φωτοφωτοβολεί σε µήκος κύµατος λ [42]. 
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 Συνοψίζοντας, οι περιοδικές ταλαντώσεις που παρατηρούµε στο φάσµα 
φωτοφωταύγειας των δειγµάτων µας είναι ταλαντώσεις, οι οποίες επάγονται από την 
ίδια την φωτοφωταύγεια της ΠΑΑ και προέρχονται λόγω της λειτουργίας του υµενίου 
ως κοιλότητα Fabry-Perot. Οι ταλαντώσεις αντιστοιχούν σε ακτινοβολία µήκους 
κύµατος λ’ µε mλ’=2nL, όπου τα διακριτά λ΄ προκύπτουν για διαφορετική τιµή m. 
Αποδεικνύεται [95] ότι η διαφορά ∆λ για δύο διαδοχικά λ΄ ισούται µε: 

 

[ ]

2

2 ( / )L n dn d

λ
λ

λ λ
∆ =

−
 

 
 

 

III.3.1 Υπολογισµός neff από της επαγόµενες ταλαντώσεις στο  
              φάσµα φωτοφωταύγειας της PAA σε υπόστρωµα Si 

 

 
Όπως δείχθηκε, το ∆λ για δύο διαδοχικές ταλαντώσεις σε κάθε φάσµα ισούται 

µε: 
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όπου λ µήκος κύµατος της ακτινοβολίας, η οποία εισέρχεται εντός της οπτικής 
κοιλότητας και neff ο ενεργός δείκτης διάθλασης της κοιλότητας. Καθώς το υµένιο 
της ΠΑΑ θεωρείται  ισοτροπικό υλικό µε ενεργό δείκτη διάθλασης, neff, θα ισχύει 
dn/dλ=0 και συνεπώς η παραπάνω σχέση απλοποιείται σε ∆Ε=hc/2nL. Από αυτή τη 
σχέση προκύπτει ότι το οπτικό µήκος, nL, εντός της κοιλότητας ισούται µε: 
 

2

hc
nL =

∆Ε
 

 
Από αυτήν την πλέον απλοποιηµένη σχέση είναι εύκολο να εξάγουµε το 

µέγεθος neffL για κάθε δείγµα µετρώντας τη διαφορά ∆Ε δύο περιοδικών 
ταλαντώσεων στο φάσµα φωτοφωταύγειας του. Συνεπώς, µία σειρά δειγµάτων, τα 
οποία προέρχονται από ακριβώς τις ίδιες συνθήκες ανοδίωσης αλλά µε διαφορετικούς 
χρόνους ανοδίωσης το κάθε ένα, όπως τα δείγµατα Ο1-Ο4, θα διαθέτουν ίσο neff και 
διαφορετικά πάχη L υµενίων  ΠΑΑ. Ως αποτέλεσµα η γραφική παράσταση nL-L 
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αυτών θα είναι µία ευθεία γραµµή (Σχήµα ΙΙΙ.16) µε την κλίση αυτής να ισούται µε το 
neff των δειγµάτων. 

Αυτή η µέθοδος δοκιµάστηκε για τη σειρά των δειγµάτων Ο1-Ο4, τα οποία 
είχαν ανοδιωθεί σε ακριβώς ίδιες συνθήκες µε µόνη διαφοροποίησή τους το πάχος L 
της ΠΑΑ σε κάθε ένα από αυτά (βλ. παράγραφο ΙΙΙ.2.2.2) και συνεπώς διέθεταν 
υµένια ΠΑΑ ίσου neff αλλά διαφορετικού πάχους L (Πίνακας ). Στον πίνακα ΙΙΙ.5 
παρατίθενται τα πειραµατικά δεδοµένα L για τα Ο1-Ο4, όπως µετρήθηκαν από τις 
εικόνες S.E.M αυτών, καθώς και τα nL για κάθε δείγµα, όπως αυτά εξήχθησαν από το 
∆Ε στο φάσµα φωτοφωταύγειας κάθε δείγµατος. Στη συνέχεια από τον Πίνακα ΙΙΙ.5 
εξήχθη η γραφική nL-L (Σχήµα ΙΙΙ.16), όπου η ευθεία από όλα τα σηµεία της 
υπολογίσθηκε µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων για την καλύτερη δυνατή 
προσέγγιση. Τέλος, από την κλίση της ευθείας υπολογίσθηκε ο ενεργός δείκτης 
διάθλασης neff των δειγµάτων µας. 

 

∆είγµατα  L (nm) nL (nm) 
Ο1 2750  4982.5 

Ο2 2010  3827.1 

Ο3 1520  3095.6 

Ο4 985  2072.2 
 
Πίνακας 5. Συγκεντρωτικά το ∆Ε των ταλαντώσεων και το πάχος L για κάθε δείγµα από 

ανοδίωση σε υδατικό διάλυµα οξαλικού οξέος. 
 
 

 
Σχήµα ΙΙΙ.16. Γραφική παράσταση nL-L για τα τέσσερα δείγµατα PAA από υδατικό διάλυµα 

οξαλικού οξέος µε neff=1.6488 
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Ο ενεργός δείκτης διάθλασης των δειγµάτων Ο1-Ο4 από την κλίση της γραφικής 
υπολογίστηκε ίσος µε neff = 1.6488. Αυτή η τιµή βρέθηκε σε συµφωνία µε τις 
καταγεγραµµένες τιµές του δείκτη διάθλαση της ΠΑΑ για υµένια πάχους 1-3 µm που 
έχουν ανοδιωθεί σε οξαλικό διαλύτη, οι οποίες κυµαίνονται από 1.62-1.67 [42]. Αυτή 
η συµφωνία των τιµών απέδειξε την αξιοπιστία της τεχνικής, η οποία µπορεί να 
αποτελέσει µίαν εύκολη και αξιόπιστη τεχνική υπολογισµού του ενεργού δείκτη 
διάθλασης της ΠΑΑ, µετρώντας απλά το φάσµα φωτοφωταύγειας των υµενίων της 
ΠΑΑ. Πρέπει εδώ να τονισθεί ότι αυτή η τεχνική µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για 
υµένια ΠΑΑ πάνω σε υπόστρωµα Si, καθώς µόνο σε αυτήν τη περίπτωση οι 
διεπιφάνειες είναι λείες και κάθετες, επιτρέποντας στο υµένιο να λειτουργεί ως 
κοιλότητα Fabry-Perot και να επάγει τις περιοδικές ταλαντώσεις στο φάσµα 
φωτοφωταύγειας της ΠΑΑ. 
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IV. Συµπεράσµατα 
 
 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας αναπτύχθηκαν πορώδη 
υµένια αλουµίνας σε υπόστρωµα πυριτίου µε ανοδίωση τόσο σε υδατικό διάλυµα 
θειικού, όσο και οξαλικού οξέος. Για τα δείγµατα, η διαδικασία προετοιµασίας τους 
σχεδιάσθηκε έτσι ώστε αυτά να έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά: α) αυτά µε 
ανοδίωση σε  διάλυµα θειικού οξέος να εµπεριέχουν υµένια ΠAA ίδιου πάχους αλλά 
µε διαφορετική διάµετρο πόρων, και β) αυτά από ανοδίωση σε    διάλυµα οξαλικού 
οξέος να εµπεριέχουν υµένια PAA διαφορετικού πάχους αλλά µε ίδια διάµετρο 
πόρων. Και για τις δύο σειρές των δειγµάτων τα µορφολογικά χαρακτηριστικά τους 
επιβεβαιώθηκαν µε εικόνες S.E.M.. Τέλος στα δείγµατα µετρήθηκε το φάσµα 
φωτοφωταύγειας στην περιοχή µηκών κύµατος από 300 έως 700nm µετά από 
διέγερση µε laser HeCd στα 325nm. Από την παρατήρηση των φασµάτων προέκυψαν 
τα εξής συµπεράσµατα: 
 

• Εµφανής ήταν η επιβεβαίωση της διαφοράς στην ένταση των 
φασµάτων φωτοφωταύγειας των δειγµάτων που προέρχονταν από ανοδίωση 
σε διάλυµα θειϊκού έναντι αυτών από οξαλικό. Όπως περιγράφεται και στη 
βιβλιογραφία, τα δείγµατα από ανοδίωση σε οργανικό ηλεκτρολύτη, λόγω της 
ενσωµάτωσης οργανικών ιόντων στην επιφάνεια των τοιχωµάτων τους, 
παρουσιάζουν ιδιαίτερα έντονη φωτοφωταύγεια σε όλο το εύρος του 
φάσµατος έναντι των υπολοίπων. 
 

• Επίσης, µεγαλύτερης έντασης φωτοφωταύγεια έναντι των υπολοίπων 
εµφάνισαν τα δείγµατα µε µεγαλύτερο πάχος, καθώς περιείχαν περισσότερο 
πλήθος κέντρων φωτοφωταύγειας, τα οποία συνεισέφεραν στο φάσµα.  

 

• Τα δείγµατα που είχαν υποστεί διάνοιξη των πόρων τους παρουσίασαν 
µία επιπλέον µετατόπιση του µεγίστου τους στο φάσµα προς τη µπλε περιοχή. 
Αυτή η µετατόπιση αποδόθηκε στην αποµάκρυνση των εξωτερικών 
στρωµάτων των πόρων τους λόγω διάνοιξής τους, όπου και είναι 
ενσωµατωµένα τα F κέντρα φωτοφωταύγειας της ΠΑΑ. Αυτή µείωση του 
ποσοστού των F κέντρων φωτοφωταύγειας στην ΠΑΑ είχε ως αποτέλεσµα 
στο φάσµα να ενισχυθεί η συνεισφορά των F+ κέντρων φωτοφωταύγειας της 
ΠΑΑ, τα οποία αντιστοιχούν στο µέγιστο µε τη µεγαλύτερη ενέργεια (βλ. 
κεφάλαιο ΙΙ), µε αποτέλεσµα το φάσµα να µετατοπισθεί προς τη µπλε 
περιοχή. 

 

• Πέραν όµως αυτών των γνωστών και από τη βιβλιογραφία 
συµπερασµάτων, σε κάθε φάσµα φωτοφωταύγειας παρατηρήθηκαν 
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ενσωµατωµένες περιοδικές ταλαντώσεις. Αυτές οι ταλαντώσεις εµφάνισαν 
χαρακτηριστικά τρόπων ταλάντωσης εντός κοιλότητας Fabty-Perot και η 
προέλευσή τους αποδόθηκε στη λειτουργία του υµενίου της PAA σε 
υπόστρωµα Si ως κοιλότητα Fabry-Perot. Αυτές οι ταλαντώσεις στα φάσµατα 
επάγονται από την ακτινοβολία φωτοφωταύγειας των υµενίων. Οι ακτίνες 
φωτοφωταύγειας διέρχονται από το υµένιο και καθώς εξέρχονται από αυτό, 
συµβάλλουν µε τις εξωτερικές δέσµες φωτοφωταύγεις του υµενίου, επάγοντας 
στο φάσµα αυτές τις περιοδικές ταλαντώσεις. 

 

• Τέλος, από τη διαφορά ∆Ε µεταξύ δύο διαδοχικών ταλαντώσεων στα 
φάσµατα φωτοφωταύγειας των δειγµάτων και από την απλοποιηµένη σχέση 
∆Ε=hc/2neffL, για ισοτροπικό υλικό µε ενεργό δείκτη διάθλασης neff, 
αποδείχθηκε ότι µπορεί να εξαχθεί ο neff για µία σειρά δειγµάτων τα οποία 
παρουσιάζουν ίσο ενεργό δείκτη διάθλασης neff αλλά διαφορετικό πάχος L, 
από τη κλίση της γραφικής nL-L αυτών.  
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