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Εισαγωγή
Καθώς οι διαστάσεις των υλικών µειώνονται, µεταβαίνουµε από τα υλικά
εκτεταµένων διαστάσεων στα νανοσωµατίδια, τα οποία έχουν διάµετρο από 1-100 nm. Η
µελέτη νανοδοµηµένων υλικών και συστηµάτων παρουσιάζει µία έξαρση την τελευταία
δεκαετία και αποτελεί σηµαντικό µέρος της επιστήµης της νανοτεχνολογίας, η οποία
συνεχώς αναπτύσσεται και παρουσιάζει ένα ευρύ φάσµα καινοτόµων εφαρµογών και
διατάξεων1,2.
Τα νανοσωµατίδια εµφανίζουν µοναδικές ιδιότητες, µε βασικότερη την εξάρτηση
των ενεργειακών τους καταστάσεων από το µέγεθός τους3. Η παραπάνω ιδιότητα παρέχει
την δυνατότητα ρύθµισης των οπτικών4 και ηλεκτρικών ιδιοτήτων των νανοσωµατιδίων
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις καινοτόµων διατάξεων ηλεκτρονικής (τρανζίστορ ενός
ηλεκτρονίου)5, οπτοηλεκτρονικής6, ηλεκτροµηχανικής7 κ.α.

Επίσης ερευνάται η

εφαρµογή τους ως µέσο αποθήκευσης πληροφορίας υψηλής πυκνότητας8, στην
κατάλυση9, σε χηµικούς και βιολογικούς αισθητήρες υψηλής ακρίβειας10,11, στη
σήµανση βιολογικών µορίων12 και σε άλλες διατάξεις.
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή µελετήθηκαν κολλοειδή διαλύµατα
νανοσωµατιδίων. Τα

κολλοειδή νανοσωµατίδια περιβάλλονται από µονοµοριακό

οργανικό υµένιο και είναι διεσπαρµένα σε οργανικούς ή υδατικούς διαλύτες13. Η
οργανική επικάλυψη των νανοσωµατιδίων επιλέγεται µέσω των µεθόδων σύνθεσης και
καθορίζει τη λειτουργικότητά τους, την επιλεκτική εναπόθεσή τους σε κατάλληλα
υποστρώµατα και τις φυσικές ιδιότητές τους, όπως οπτικές, ηλεκτρικές και άλλες 2,7.
Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής χρησιµοποιήθηκαν κολλοειδή
διαλύµατα νανοσωµατιδίων Au, νανοσωµατίδια Au µε επικάλυψη κιτρικού άλατος
διαµέτρου 40 nm και νανοσωµατίδια Au µε επικάλυψη του πεπτιδίου της θειοπρονίνης
διαµέτρου 5 nm. Επίσης χρησιµοποιήθηκαν κολλοειδείς µικροκρύσταλλοι K2SO4 µε
επικάλυψη νανοσωµατιδίων Au. Μελετήθηκε και συγκρίθηκε η εναπόθεση των
κολλοειδών διαλυµάτων σε επίπεδα και σχηµατοποιηµένα υποστρώµατα Si απλά µε
έγχυση αυτών στην επιφάνεια, καθώς και µε τη εφαρµογή ηλεκτρικού πεδίου σύµφωνα
µε τις µεθόδους ηλεκτροφόρησης και διηλεκτροφόρησης.

6

Η µέθοδος της ηλεκτροφόρησης περιλαµβάνει την εφαρµογή σταθερού πεδίου
και

την

εναπόθεση

των

φορτισµένων

νανοσωµατιδίων

χρησιµοποιώντας

ηλεκτροστατικές δυνάµεις. Αντίθετα η µέθοδος της διηλεκτροφόρησης αξιοποιεί την
πόλωση των κολλοειδών σωµατιδίων εφαρµόζοντας εναλλασσόµενο ηλεκτρικό πεδίο, µε
σκοπό την οργάνωσή τους στις περιοχές ανοµοιοµορφίας του πεδίου14. Την τελευταία
πενταετία µε την τεχνολογική πρόοδο της επιστήµης της µικροηλεκτρονικής,
εµφανίζεται µία πληθώρα εφαρµογών των νανοσωµατιδίων, ιδιαίτερα της τελευταίας
µεθόδου, στη νανοτεχνολογία 15 και νανοβιοτεχνολογία 16.
Για

να

επιτύχουµε

ελεγχόµενη

και

επαναλαµβανόµενη

εναπόθεση

νανοσωµατιδιακών δοµών µε τις παραπάνω τεχνικές, διερευνήσαµε το σχήµα και το
µέγεθος των µικροηλεκτροδίων, καθώς και το κύκλωµα εφαρµογής του εξωτερικού
πεδίου. Μάλιστα κατασκευάστηκε κύκλωµα αυτόµατου τερµατισµού της διαδικασίας της
διηλεκτροφόρησης µετά την εναπόθεση αγώγιµης δοµής.
Μεταβάλλοντας τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού πεδίου και το σχήµα των
ηλεκτροδίων

παρασκευάστηκαν

διάφορες

δοµές

νανοσωµατιδίων,

οι

οποίες

παρατηρήθηκαν µε ηλεκτρονική µικροσκοπία διερχόµενης δέσµης (ΤΕΜ) και σάρωσης
(SEM). ∆ηµιουργήθηκαν οµοιόµορφα στρώµατα νανοσωµατιδίων, δοµές µε πολλαπλές
διακλαδώσεις, συµπαγείς δοµές µε πλάτος ίσο µε αυτό των ηλεκτροδίων και γραµµικά
µεµονωµένα ή πολλαπλά νήµατα.
Μετά την παρατήρηση των δοµών, ακολούθησε η ηλεκτρική µελέτη αυτών
πραγµατοποιώντας µετρήσεις ρεύµατος-τάσης σε θερµοκρασία δωµατίου αλλά και σε
χαµηλές θερµοκρασίες υγρού Ν2, µε σκοπό την διερεύνηση των µηχανισµών
αγωγιµότητάς τους.
Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων αυτών θα γίνει στα κεφάλαια που
ακολουθούν. Στα πρώτα δύο κεφάλαια αναφέρουµε τις βασικές έννοιες των υλικών και
µεθόδων που χρησιµοποιήσαµε, στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφουµε τις διεργασίες και τον
εξοπλισµό που χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή των δειγµάτων, ενώ στα επόµενα
κεφάλαια παρουσιάζουµε εκτενώς τα πειραµατικά αποτελέσµατα και συµπεράσµατα.
Στο πρώτο κεφάλαιο παραθέτονται συνοπτικά οι φυσικές ιδιότητες των
κολλοειδών διαλυµάτων και των νανοσωµατιδίων µε έµφαση στα ηµιαγώγιµα και
µεταλλικά

νανοσωµατίδια.

Παρουσιάζονται

παραδείγµατα

εφαρµογής

των
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νανοσωµατιδιακών διαλυµάτων στην οπτοηλεκτρονική, σε καινοτόµες διατάξεις
νανοτεχνολογίας, σε εξαιρετικής ευαισθησίας χηµικούς και βιολογικούς αισθητήρες και
στην σήµανση βιολογικών µορίων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι µέθοδοι εναπόθεσης κολλοειδών µικρο
και νανοσωµατιδίων σε στερεά υποστρώµατα και αναφέρονται τα µειονεκτήµατα και
πλεονεκτήµατα

κάθε

τεχνικής.

Ιδιαίτερη

έµφαση

δίνεται

στη

µέθοδο

της

διηλεκτροφόρησης και στην τεχνική εναπόθεσης κολλοειδών σωµατιδίων σε
σχηµατοποιηµένα υποστρώµατα, οι οποίες κυρίως ακολουθήθηκαν για την εναπόθεση
νανοσωµατιδίων και µικροκρυστάλλων σε επιφάνειες Si. Υπολογίζεται η δύναµη της
διηλεκτροφόρησης, η οποία ασκείται σε κολλοειδή νανοσωµατίδια Au παρουσία
εναλλασσόµενου ηλεκτρικού πεδίου.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι µέθοδοι σύνθεσης και τα αναλυτικά
στοιχεία των κολλοειδών νανοσωµατιδίων Au µε σταθεροποιητή κιτρικό άλας διαµέτρου
40 nm ή µε το πεπτίδιο της θειοπρονίνης διαµέτρου 5 nm και κολλοειδών
µικροκρυστάλλων K2SO4 µε επικάλυψη νανοσωµατιδίων Au ή ZnS, τα οποία
χρησιµοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Επίσης
παρουσιάζονται οι µέθοδοι κατασκευής των σχηµατοποιηµένων υποστρωµάτων Si και
των µικροηλεκτροδίων που χρησιµοποιήθηκαν. Παρουσιάζεται επίσης, η διάταξη
εφαρµογής του ηλεκτρικού πεδίου που στήθηκε για την εφαρµογή των τεχνικών της
ηλεκτροφόρησης και διηλεκτροφόρησης. Η διάταξη βελτιστοποιήθηκε µε στόχο τον
έλεγχο της διαδικασίας εναπόθεσης και τον τερµατισµό της, µε την εναπόθεση αγώγιµων
νηµάτων νανοσωµατιδίων Au µεταξύ των ηλεκτροδίων.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πειραµατικά αποτελέσµατα επιλεκτικής
εναπόθεσης κολλοειδών µικροκρυστάλλων K2SO4 επικαλυµµένων µε νανοσωµατίδια Au
ή ZnS σε υποστρώµατα Si. Συγκεκριµένα, περιγράφεται η επιλεκτική εναπόθεση αυτών
στο εσωτερικό εγχαραγµένων γραµµών σχήµατος V οξειδωµένων ή µη υποστρωµάτων
Si και µεταξύ ηλεκτροδίων µε την τεχνική της ηλεκτροφόρησης.
Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πειραµατικά αποτελέσµατα εναπόθεσης
των

κολλοειδών

νανοσωµατιδίων

Au

µε

την

εφαρµογή

των

τεχνικών

της

ηλεκτροφόρησης και διηλεκτροφόρησης µεταξύ µικροηλεκτροδίων σε επίπεδα και σε
σχηµατοποιηµένα υποστρώµατα Si. Σε κάθε ενότητα παραθέτονται εικόνες ηλεκτρονικής
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µικροσκοπίας σάρωσης των εναποτιθέµενων δοµών. Εξετάζεται η επίδραση της
γεωµετρίας των ηλεκτροδίων, του υποστρώµατος και των χαρακτηριστικών του πεδίου
στην µορφολογία των εναποτιθέµενων δοµών χρησιµοποιώντας τα πειραµατικά
δεδοµένα, καθώς και προσοµοιώσεις του ηλεκτρικού πεδίου γύρω από τα ηλεκτρόδια µε
το πρόγραµµα COMSOL.
Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, εξετάζονται οι ιδιότητες µεταφοράς ηλεκτρικού
φορτίου στο εσωτερικό των εναποτιθέµενων νανοσωµατιδιακών δοµών Au. Με
µετρήσεις ρεύµατος-τάσης σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και σε χαµηλές θερµοκρασίες
υγρού N2 µελετήθηκαν οι µηχανισµοί αγωγιµότητας των δοµών και υπολογίστηκαν τα
βασικά χαρακτηριστικά αυτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κολλοειδή διαλύµατα νανοσωµατιδίων
1.1 Εισαγωγή
Πριν αναφερθούµε στις πειραµατικές διεργασίες και τα αποτελέσµατα
οργάνωσης και ηλεκτρικών µετρήσεων των κολλοειδών σωµατιδίων, κρίθηκε
σκόπιµη η γενική περιγραφή των ιδιοτήτων και εφαρµογών των κολλοειδών
νανοσωµατιδίων.
Τα κολλοειδή νανοσωµατίδια παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον διότι
συνδυάζουν τις ιδιότητες των κολλοειδών σωµατιδίων µε αυτές των νανοδιάστατων
συστηµάτων.
Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά παρουσιάζονται οι φυσικές ιδιότητες των
κολλοειδών διαλυµάτων και στη συνέχεια περιγράφονται οι ηλεκτρονικές,
ηλεκτρικές, οπτικές κ.α. ιδιότητες των νανοσωµατιδίων µε έµφαση στα ηµιαγώγιµα
και µεταλλικά νανοσωµατίδια. Λόγω των µοναδικών τους ιδιοτήτων, τα κολλοειδή
νανοσωµατίδια εφαρµόζονται στην οπτοηλεκτρονική, σε καινοτόµες διατάξεις
νανοτεχνολογίας, σε χηµικούς και βιολογικούς αισθητήρες, ενδεικτικά παραδείγµατα
των οποίων παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο.
Τέλος, περιγράφεται η πιθανή χρήση των αγώγιµων µεταλλικών νηµάτων, τα
οποία παρασκευάσαµε στην παρούσα διδακτορική διατριβή, σε υψηλής ευαισθησίας
αισθητήρες µορίων ή βιοµορίων.
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1.2 Γενικά περί κολλοειδών διαλυµάτων
Το κολλοειδές διάλυµα συµπληρώνει το κενό µεταξύ του οµογενούς και
ετερογενούς διαλύµατος και µπορεί να οριστεί ως η διασπορά πολυµοριακών
συσσωµατωµάτων

µεγέθους από 1 nm έως περίπου 1 µm σε κάποιο µέσο. Η

διασπειρόµενη ουσία όπως και το µέσο διασποράς µπορούν να είναι στερεά, υγρά ή
αέρια. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή θα µελετήσουµε τη διασπορά στερεών
νανοσωµατιδίων σε υγρό µέσο.
Τα κολλοειδή σωµατίδια αποτελούνται συνήθως από έναν κρυσταλλικό
πυρήνα ο οποίος περιβάλλεται από ένα µονοµοριακό οργανικό στρώµα. Το
περιβάλλον οργανικό στρώµα ονοµάζεται σταθεροποιητής και διατηρεί τις ιδιότητες
του διαλύµατος µε δύο τρόπους. Αφενός είναι φορτισµένο, µε αποτέλεσµα τα
διεσπαρµένα σωµατίδια να απωθούνται αµοιβαία µέσω δυνάµεων Coulomb,
αφετέρου οι πολυµερικές αλυσίδες τείνουν να διατηρούν αποστάσεις µεταξύ τους και
να µην αναµιγνύονται, διότι έτσι διατηρούν τους βαθµούς ελευθερίας και την
εντροπία του συστήµατος (στεριτική σταθεροποίηση). Με το χρόνο το οργανικό
αυτό στρώµα καταστρέφεται ή αποφορτίζεται µε αποτέλεσµα τα κολλοειδή
σωµατίδια

να

έλκονται

µε

δυνάµεις

Van

der

Waals

και

το

διάλυµα

αποσταθεροποιείται µε την συσσωµάτωση των συστατικών του (κροκίδωση του
διαλύµατος).
Γενικά φυσικά χαρακτηριστικά των κολλοειδών διαλυµάτων1:
♦ Κίνηση Brown-διάχυση
Τα διεσπαρµένα σε διάλυµα σωµατίδια βρίσκονται σε συνεχή άτακτη κίνηση
προς τις τρεις διευθύνσεις του χώρου και σε περιστροφή, πραγµατοποιώντας κίνηση
Brown λόγω του µικρού τους µεγέθους και βάρους. Ο Einstein1 πρώτος µελέτησε την
κίνηση του κολλοειδούς σωµατιδίου, χρησιµοποιώντας θεωρία πιθανοτήτων και
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η µέση τιµή του τετραγώνου της µετατόπισης του
σωµατιδίου που πραγµατοποιεί κίνηση Brown, είναι συνάρτηση του χρόνου t, της
θερµοκρασία T, της ακτίνας του σωµατιδίου r και του ιξώδους του µέσου n, δίνεται
δε από τη σχέση:
dx 2 = 2t

1

RT 1
N 6πη r

(1)

A. Einstein, Ann. Physik, 19 371 (1906).
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όπου R η σταθερά των αερίων και Ν ο αριθµός Avogadro.
Η κίνηση Brown των σωµατιδίων έχει ως συνέπεια την διάχυσή τους είτε
προς περιοχές του µέσου µε µικρότερη συγκέντρωση σωµατιδίων είτε προς το
καθαρό µέσο διασποράς. Η ποσότητα α (σε mol) των σωµατιδίων που διαχέονται στη
µονάδα του χρόνου ανά µονάδα επιφανείας [mol s-1 m-2] δίνεται από το νόµο του
Fick:

a=D

dc
dx

(2)

όπου D η σταθερά διάχυσης των σωµατιδίων στο µέσο και dc/dx η κλίση της
συγκέντρωσης των σωµατιδίων στη διεύθυνση x.
Συνδυάζοντας τις δύο παραπάνω σχέσεις ο Einstein υπολόγισε τη σταθερά
διάχυσης D των κολλοειδών σωµατιδίων συναρτήσει της θερµοκρασίας Τ

του

κολλοειδούς, της ακτίνας του σωµατιδίου r και του ιξώδους του µέσου n 1:

dx 2 (1) KT
D=
=
2t 6πη r

(3)

όπου Κ η σταθερά του Boltzmann.
♦ Σκέδαση του φωτός
Τα κολλοειδή διαλύµατα σε αντίθεση µε τα ατοµικά ή µοριακά διαλύµατα
σκεδάζουν το ορατό φως σε πλάγιες διευθύνσεις στα όρια των σωµατιδίων αφού τα
διεσπαρµένα σωµατίδια έχουν διάσταση συγκρίσιµη µε το µήκος κύµατος της
προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Το φαινόµενο ανακαλύφθηκε από τον Tyndall κατά το
19ο αιώνα και είναι χαρακτηριστικό των κολλοειδών διαλυµάτων των οποίων ο
δείκτης διάθλασης των διεσπαρµένων σωµατιδίων είναι διαφορετικός από αυτόν του
µέσου.
♦ Ηλεκτρικό φορτίο σωµατιδίων - Ηλεκτροκινητικά φαινόµενα
Τα κολλοειδή σωµατίδια συνήθως αποτελούνται από έναν κρυσταλλικό
πυρήνα ο οποίος περιβάλλεται από ένα µονοµοριακό φορτισµένο οργανικό στρώµα.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, γύρω από τα σωµατίδια να συγκεντρώνεται ένα
φορτισµένο στρώµα ιόντων το οποίο αποτελείται από δύο µέρη. Το εσωτερικό µέρος
ονοµάζεται στρώµα Stern (Stern layer), αποτελείται από ιόντα τα οποία είναι ισχυρά
συνδεδεµένα µε τα σωµατίδια, ενώ το εξωτερικό µέρος δηµιουργείται από διάχυση
ασθενέστερα συνδεδεµένων ιόντων του διαλύµατος. Το δυναµικό στην διαχωριστική
επιφάνεια µεταξύ των δύο στρωµάτων ονοµάζεται δυναµικό ζ (ζήτα). Η τιµή του
δυναµικού ζ συνδέεται ποσοτικά µε το φορτίο στην επιφάνεια των σωµατιδίων.
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Τα κολλοειδή διαλύµατα είναι δυνατό να εµφανίζουν ηλεκτροκινητικά
φαινόµενα, λόγω του φορτίου των διασπειρόµενων σωµατιδίων. Αφενός η παρουσία
εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου προκαλεί κίνηση των σωµατιδίων σε σχέση µε το
µέσο διασποράς και το φαινόµενο ονοµάζεται ηλεκτροφόρηση, αφετέρου όταν τα
σωµατίδια κινούνται λόγω βαρυτικών ή άλλων δυνάµεων σε σχέση µε το µέσο
διασποράς, τότε ηλεκτρικό πεδίο δηµιουργείται κατά τη διεύθυνσης κίνησης, λόγω
µεταφοράς των σωµατιδίων σε σχέση µε το µέσο διασποράς.
♦ Ρόφηση
Η κατάτµηση της ύλης σε κολλοειδείς διαστάσεις έχει ως αποτέλεσµα την µεγάλη
αύξηση της επιφάνειας της και της επιφανειακής της ενέργειας. Η αυξηµένη
επιφανειακή τάση των κολλοειδών σωµατιδίων ελαττώνεται µε την συγκράτηση
ουσιών (ρόφηση). Οι εξαιρετικές ροφητικές ιδιότητες των κολλοειδών συστηµάτων,
όπως θα αναφέρουµε στη συνέχεια, είναι σηµαντικές στην ενεργοποίηση
αντιδράσεων και ειδικότερα σε καταλυτικές εφαρµογές.
Τα κολλοειδή συστήµατα είναι εξαιρετικά σηµαντικά για τη ζωή των ζωντανών
οργανισµών, αφού η δοµική τους µονάδα, το κύτταρο, αποτελεί ένα κολλοειδές
σύστηµα. Τεχνικές παρασκευής και µετασχηµατισµού τους εφαρµόζονται στη
βιοµηχανία χρωστικών, πετρελαίου, ελαστικών, τροφίµων κ.α.2, ενώ τα τελευταία
χρόνια ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρµογή τους στην µικροηλεκτρονική, τη
νανοτεχνολογία και τις βιοεπιστήµες 3.

1.3 Νανοσωµατίδια
Καθώς οι διαστάσεις των υλικών µειώνονται, µεταβαίνουµε από τα υλικά
εκτεταµένων διαστάσεων στα νανοσωµατίδια, τα οποία έχουν διάµετρο από 1-100
nm και έπειτα στα µόρια και άτοµα διαστάσεων < 1 nm. Τα νανοσωµατίδια
εµφανίζουν µοναδικές ιδιότητες διότι το µέγεθος τους συχνά είναι µικρότερο από
κρίσιµα µήκη που χαρακτηρίζουν πολλές φυσικές ιδιότητες. Στις ιδιότητες αυτές,
όπως και σε πιθανές εφαρµογές των κολλοειδών νανοσωµατιδίων, θα αναφερθούµε
στη συνέχεια.
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1.3.1 Γενικές Ιδιότητες
Ηλεκτρονική δοµή
Όταν τα άτοµα σχηµατίζουν κρυσταλλικό πλέγµα οι διακριτές ενεργειακές
στάθµες των ατόµων αλληλοεπικαλύπτονται σχηµατίζοντας ενεργειακές ζώνες στον
κρύσταλλο. Στην περίπτωση των µετάλλων η ανώτερη ενεργειακή ζώνη (ζώνη
αγωγιµότητας) είναι µερικώς κατειληµµένη από ηλεκτρόνια, έτσι ώστε µε την
εφαρµογή τάσης τα ηλεκτρόνια µπορούν να κινηθούν στον κρύσταλλο µε συνέπεια
τη ροή ρεύµατος. Αντίθετα στους ηµιαγωγούς και τους µονωτές υπάρχει ενεργειακό
χάσµα µεταξύ της ζώνης σθένους και της ζώνης αγωγιµότητας, µε αποτέλεσµα να
µην ευνοείται η κίνηση των ηλεκτρονίων στον κρύσταλλο.
Καθώς το µέγεθος του κρυστάλλου µειώνεται φθάνοντας σε νανοµετρικές
διαστάσεις, τότε το µήκος κύµατος των ηλεκτρονίων σθένους είναι συγκρίσιµο µε το
µέγεθος του νανοκρυσταλλίτη µε αποτέλεσµα οι διαθέσιµες ενεργειακές καταστάσεις
των ηλεκτρονίων να γίνονται διακριτές λόγω κβαντικού εντοπισµού. Η ενεργειακή
διαφορά µεταξύ των ενεργειακών καταστάσεων εξαρτάται από το µέγεθος του
νανοκρυσταλλίτη.
Η

µέση

ενεργειακή

διαφορά

µεταξύ

των

διαδοχικών

ενεργειακών

καταστάσεων ενός µεταλλικού νανοκρυσταλλίτη χαρακτηρίζεται ως χάσµα Kubo και
ορίζεται ως4:
δ= 4EF/3N

(4)

όπου EF η ενέργεια Fermi του µετάλλου και Ν ο αριθµός των ηλεκτρονίων σθένους
του νανοκρυσταλλίτη που συνήθως συµπίπτει µε τον αριθµό των ατόµων που τον
απαρτίζουν. Συνεπώς, καθώς το µέγεθος του νανοκρυσταλλίτη µειώνεται, το χάσµα
Kubo µεταξύ των ενεργειακών καταστάσεων αυξάνεται, µεταβαίνοντας από
µεταλλικούς σε µονωτικούς νανοκρυσταλλίτες όταν το χάσµα Kubo είναι µεγαλύτερο
από τη θερµική ενέργεια των ηλεκτρονίων. Για την περίπτωση του Au, η µετάβαση
από τον µεταλλικό στον µονωτικό χαρακτήρα λαµβάνει χώρα στο συσσωµάτωµα
ακτίνας 1.2 nm, το οποίο αποτελείται από 55 άτοµα Au και σύµφωνα µε
υπολογισµούς έχει ενεργειακό χάσµα 0.3 eV5.
Οι ηµιαγώγιµοι νανοκρυσταλλίτες εµφανίζουν επίσης διακριτές ηλεκτρονικές
καταστάσεις λόγω κβαντικού εντοπισµού, ενώ ταυτόχρονα το ενεργειακό χάσµα
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(ενεργειακή διαφορά µεταξύ της υψηλότερης στάθµης σθένους και της χαµηλότερης
στάθµης

αγωγιµότητας)

αυξάνεται

καθώς

οι

διαστάσεις

του

κρυσταλλίτη

µειώνονται6.
Σχηµατικά ενεργειακά διαγράµµατα µετάλλου εκτεταµένων και νανοµετρικών
διαστάσεων, καθώς και ηµιαγωγού εκτεταµένων και νανοµετρικών

διαστάσεων

παρουσιάζονται στο σχήµα 1.

Σχήµα 1: Σχηµατικά ενεργειακά διαγράµµατα µετάλλου και ηµιαγωγού εκτεταµένων και
νανοµετρικών διαστάσεων. Οι γραµµοσκιασµένες περιοχές αφορούν περιοχές κατειληµµένες
από ηλεκτρόνια. Εµφανίζονται οι ενεργειακές διαφορές µεταξύ διαδοχικών ενεργειακών
καταστάσεων νανοκρυσταλλίτη, δ1, δ2 και δ3 και το ενεργειακό χάσµα Eg, ηµιαγωγού.

Η εξάρτηση της ηλεκτρονικής δοµής των µεταλλικών και ηµιαγώγιµων
νανοκρυσταλλιτών από το µέγεθός τους καθορίζει όλες τις φυσικές τους ιδιότητες,
όπως οπτικές, ηλεκτρικές κ.α..
Οπτικές ιδιότητες
Σε έναν ηµιαγωγό εκτεταµένων διαστάσεων η πρόσπτωση φωτός µε ενέργεια
µεγαλύτερη από αυτήν του ενεργειακού χάσµατος του υλικού προκαλεί την διέγερση
ηλεκτρονίων από τη στάθµη σθένους στη στάθµη αγωγιµότητας µε τη δηµιουργία
οπών στη ζώνη σθένους. Λόγω ηλεκτροστατικής έλξης µεταξύ των αρνητικών
ηλεκτρονίων και των θετικών οπών σχηµατίζονται ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών τα οποία
ονοµάζονται εξιτόνια και µετακινούνται στο πλέγµα του κρυστάλλου. Στο φάσµα
απορρόφησης των ηµιαγωγών κυριαρχούν κορυφές απορρόφησης οι οποίες
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συνδέονται µε ακτινοβολούσες µεταπτώσεις µεταξύ εξιτονικών ενεργειακών
σταθµών. Η µικρότερη ενεργειακά περιοχή απορρόφησης, ονοµάζεται ακµή
απορρόφησης και συνδέεται µε το ενεργειακό χάσµα του υλικού. Το ενεργειακό
χάσµα των ηµιαγώγιµων νανοκρυσταλλιτών αυξάνει µε την µείωση των διαστάσεών
τους, µε συνέπεια η ακµή απορρόφησης να µεταβαίνει σε υψηλότερες ενέργειες.
Μελετούνται

επίσης

ενδελεχώς

τα

φάσµατα

φωτοφωταύγειας

και

ηλεκτροφωταύγειας των κρυσταλλιτών, τα οποία φαίνονται να εξαρτώνται ισχυρά,
πέρα από το µέγεθος των νανοσωµατιδίων, από τη µέθοδο παρασκευής των
νανοσωµατιδίων, όπως και από την ύπαρξη ατελειών7. Για παράδειγµα ο κρύσταλλος
ZnS σε εκτεταµένες διαστάσεις σε θερµοκρασία δωµατίου έχει ενεργειακό χάσµα 3.7
eV και ακτινοβολεί στο υπεριώδες, ενώ ο κολλοειδής ZnS, ιδιαίτερα ο
αδρανοποιηµένος µε οργανικά µόρια, εµφανίζει έντονες αιχµές απορρόφησης στο
υπεριώδες και στενές κορυφές φωτοφωταύγειας στην ορατή περιοχή8. Οι οπτικές
ιδιότητες των νανοκρυσταλλιτών ενισχύονται επιπλέον µε την προσθήκη ιόντων,
όπως για παράδειγµα την χρήση ιόντων Mn+2 σε κολλοειδή ZnS9.
Τα µεταλλικά νανοσωµατίδια εµφανίζουν επίσης εξαιρετικές οπτικές
ιδιότητες. Όταν ορατή ακτινοβολία προσπίπτει σε ευγενή µέταλλα νανοµετρικών
διαστάσεων είναι δυνατό να προκαλέσει συντονισµένη διέγερση των ελεύθερων
ηλεκτρονίων του νανοσωµατιδίου και απορρόφηση συγκεκριµένων συχνοτήτων του
ορατού φάσµατος (Τοπικός επιφανειακός πλασµονικός συντονισµός, Localized surface
plasmon resonance, LSPR), διότι το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας µπορεί να είναι
µεγαλύτερο από το µέγεθος των νανοσωµατιδίων, σε αντίθεση µε την περίπτωση των
στερεών εκτεταµένων διαστάσεων. Τα λαµπρά χρώµατα των µεταλλικών
νανοσωµατιδίων οφείλονται στο συνδυασµό πλασµονικής απορρόφησης και
σκέδασης της ορατής ακτινοβολίας. Η ενέργεια Ε(λ) της συνδυασµένης απορρόφησης
και

σκέδασης

της

ακτινοβολίας

από

µεταλλικά

σφαιρικά

νανοσωµατίδια

διηλεκτρικής συνάρτησης εr(λ)+iεi(λ), ακτίνας α και πυκνότητας NA σε µέσο
διηλεκτρικής σταθεράς εm περιγράφηκε για πρώτη φορά από τη θεωρία του Mie10 :

24πΝ Αα 3ε m
E (λ ) =
λ ln10

3

2

[

ε i (λ )
]
2
(ε r (λ ) + 2ε m ) 2 + ε i (λ )

(5)
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Πέρα από την εξάρτηση από το υλικό και το διηλεκτρικό περιβάλλον του
νανοσωµατιδίου, οι οπτικές ιδιότητες του εξαρτώνται ισχυρά από το µέγεθος και το
σχήµα του. Έτσι, υδατικά κολλοειδή διαλύµατα σφαιρικών νανοσωµατιδίων χρυσού
µε διάµετρο 10-40 nm έχουν έντονο κόκκινο χρώµα, ενώ καθώς αυξάνεται το
µέγεθός τους εµφανίζουν µπλε χρώµα. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή
χρησιµοποιήθηκαν

υδατικά

κολλοειδή

διαλύµατα

νανοσωµατιδίων

χρυσού

επικαλυµµένα µε κιτρικά άλατα µεγέθους 5 nm µαύρου χρώµατος µε απορρόφηση
στο υπεριώδες και 20- 45 nm κόκκινου χρώµατος µε απορρόφηση περί τα 520 nm.
Ηλεκτρικές ιδιότητες
Οι ιδιότητες µεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου σε συστήµατα νανοµετρικών
διαστάσεων διαφέρουν κατά πολύ από αυτές συστηµάτων µεγαλύτερου µεγέθους.
Όταν ένα νανοσωµατίδιο µικρών διαστάσεων ή µία διάταξη τέτοιων νανοσωµατιδίων
συνδεθούν µε ηλεκτρόδια, µε την εφαρµογή τάσης υπό κατάλληλες συνθήκες
παρατηρείται κβάντωση του µεταφερόµενου ηλεκτρικού φορτίου από τα συνδεόµενα
ηλεκτρόδια. Ηλεκτρόνια µεταφέρονται στα νανοσωµατίδια µέσω φαινοµένου
σήραγγας και είναι παρατηρήσιµη η διακριτή ηλεκτρονική φόρτιση των
νανοσωµατιδίων. Το φαινόµενο ονοµάζεται φαινόµενο σήραγγας ενός ηλεκτρονίου
(single electron tunneling) και θα αναπτυχθεί στο τελευταίο κεφάλαιο του
διδακτορικού που περιγράφει τα φαινόµενα µεταφοράς σε νανοκρυσταλλίτες.
∆ραστικότητα
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των νανοσωµατιδίων είναι η µεγάλη περιεκτικότητά
τους σε άτοµα επιφάνειας σε σχέση µε άτοµα όγκου, µε αποτέλεσµα να ενισχύονται
σε αυτά οι επιφανειακές αντιδράσεις και να είναι µοναδικά για διέγερση και
προώθηση χηµικών αντιδράσεων. Επιπλέον, αφού η ηλεκτρονική δοµή των
νανοσωµατιδίων εξαρτάται από το µέγεθός τους και η δραστικότητά τους επίσης
εξαρτάται από το µέγεθός τους 3.

1.3.2 Γενικές εφαρµογές
Τα νανοσωµατίδια όπως είδαµε εµφανίζουν µοναδικές ηλεκτρονικές, οπτικές,
ηλεκτρικές κ.α. ιδιότητες, οι οποίες αξιοποιούνται σε καινοτόµες διατάξεις
οπτοηλεκτρονικής και νανοηλεκτρονικής. Επιπλέον, λόγω του συγκρίσιµου µεγέθους
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των νανοσωµατιδίων µε τα βιολογικά µόρια, αναπτύσσονται ταχύτατα οι
βιοαναλυτκές εφαρµογές των µεταλλικών και ηµιαγώγιµων νανοσωµατιδίων , όπως
οι εξαιρετικής ακρίβειας χηµικοί και βιολογικοί αισθητήρες και η σήµανση
βιοµορίων.
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται ενδεικτικά διάφορες εφαρµογές των
νανοσωµατιδίων στους προαναφερθέντες τοµείς, µε έµφαση στα µεταλλικά
νανοσωµατίδια,

αφού

στα

πλαίσια

της

παρούσας

διδακτορικής

διατριβής

µελετήθηκαν οι ιδιότητες µεταφοράς µεταλλικών νανοσωµατιδιακών δοµών µε
απώτερο σκοπό την εφαρµογή τους σε καινοτόµες διατάξεις και αισθητήρες.
Οπτοηλεκτρονική
Οι εξαιρετικές οπτικές ιδιότητες και ιδιότητες φωτοφωταύγειας και
ηλεκτροφωταύγειας των ηµιαγώγιµων νανοσωµατιδίων αξιοποιούνται σε ποικίλες
οπτοηλεκτρονικές διατάξεις4,6. Για παράδειγµα, κατασκευάζονται δίοδοι εκποµπής
φωτός

µε

ακτινοβολούντα

στοιχεία

στρώµατα

κολλοειδών

ηµιαγώγιµων

νανοσωµατιδίων, οι οποίες λειτουργούν υπό χαµηλή τάση και µε ρυθµιζόµενο
εκπεµπόµενο µήκος κύµατος (από κόκκινο σε κίτρινο) µεταβάλλοντας το µέγεθος
των νανοσωµατιδίων11. Τα ηµιαγώγιµα νανοσωµατίδια είναι επίσης ιδανικά για
χρήση σε laser λόγω των διακριτών ενεργειακών σταθµών που παρουσιάζουν6.
Ακόµη, τα µεταλλικά νανοσωµατίδια παρουσιάζουν ενισχυµένες µη γραµµικές
οπτικές ιδιότητες12.
Νανοηλεκτρονική
Υπό ανάπτυξη βρίσκονται καινοτόµες διατάξεις οι οποίες στηρίζονται σε
κβαντικά φαινόµενα µεταφοράς ηλεκτρονίων. Τα νανοσωµατίδια τα οποία
παρουσιάζουν φαινόµενα διακριτής µεταφοράς ηλεκτρονίων αποτελούν εξαίσια
υποψήφια υλικά για την ανάπτυξη λογικών στοιχείων και µνηµών4. Το τρανζίστορ
ενός ηλεκτρονίου (single electron transistor, SET) υλοποιείται µε τη σύνδεση ενός ή
περισσοτέρων κολλοειδών νανοσωµατιδίων µε οργανική επικάλυψη µεταξύ δύο
απέναντι ηλεκτροδίων. Η µεταφορά του ηλεκτρικού φορτίου µεταξύ νανοσωµατιδίου
και ηλεκτροδίων γίνεται µέσω των οργανικών µορίων στην επιφάνεια του
νανοσωµατιδίου µέσω φαινοµένου σήραγγας. Μεταλλικά13 και ηµιαγώγιµα14
νανοσωµατίδια, µεµονωµένα ή σε διάταξη, τα οποία εµφανίζουν φαινόµενα διακριτής
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φόρτισης των νανοκρυσταλλιτών έχουν χρησιµοποιηθεί σε τρανζίστορ ενός
ηλεκτρονίου.
Βιολογική σήµανση
Ηµιαγώγιµα και µεταλλικά νανοσωµατίδια χρησιµοποιούνται ευρέως σε
βιοαναλυτικές εφαρµογές15. Η έντονη εκποµπή ακτινοβολίας των κολλοειδών
νανοσωµατιδίων και το παραπλήσιο µε τα βιολογικά µόρια µέγεθός τους,
αξιοποιούνται µε την σύνδεσή τους σε βιολογικά µόρια και τη χρήση τους για την
φωτοανίχνευση DNA, πρωτεϊνών, βακτηριδίων και ιών σε βιολογικούς αισθητήρες
υψηλής ακρίβειας 16. Ιδιαιτέρως χρησιµοποιούνται τα σφαιρικά νανοσωµατίδια Au µε
διάµετρο 10-40 nm τα οποία έχουν έντονο κόκκινο χρώµα λόγω πλασµονικής
απορρόφησης, δεν είναι τοξικά, δεν φωτοαποσυντίθενται και έχουν µεγάλο χρόνο
ζωής.
Μαγνητικές εφαρµογές
Αξίζει επίσης να αναφερθούµε στις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες µαγνητικές
ιδιότητες και εφαρµογές των µαγνητικών νανοσωµατιδίων. Σε αντίθεση µε τα
εκτεταµένων

διαστάσεων

σιδηροµαγνητικά

υλικά

στα

οποία

συνήθως

παρουσιάζονται πολλαπλές µαγνητικές περιοχές, σε νανοσωµατίδια πολύ µικρών
διαστάσεων παρουσιάζεται µία µαγνητική περιοχή. Μια σηµαντική εφαρµογή των
µαγνητικών νανοσωµατιδίων είναι στις διατάξεις µνήµης για υψηλή πυκνότητα
αποθήκευσης πληροφορίας17 ή στις διατάξεις µοριακής αναγνώρισης µέσω
µαγνητικού συντονισµού18.
Κατάλυση
Τα νανοσωµατίδια είναι ιδιαιτέρως δραστικά αφού έχουν µεγάλη επιφάνεια σε
σχέση µε τον όγκο τους, µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιούνται ως καταλύτες σε
χηµικές και φωτοχηµικές αντιδράσεις. Μεταλλικά νανοσωµατίδια, ιδιαιτέρως Pt
επικαλυµµένα µε οργανικά µόρια
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είναι ιδιαιτέρως ενεργά, ενώ νανοσωµατίδια Au

µεγέθους 3-5 nm σε υποστρώµατα Co3O4, Fe2O4 ή TiO2 βρέθηκαν να παρουσιάζουν
ισχυρές καταλυτικές ιδιότητες για την οξείδωση CO και H2, την αναγωγή NO και την
υδρογόνωση CO214.
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Χηµικοί και βιολογικοί αισθητήρες
Νανοσωµατιδιακές δοµές χρησιµοποιούνται ως µετατροπείς χηµικών ή
βιοχηµικών αντιδράσεων σε µετρήσιµες φυσικές ποσότητες. Οι ιδιότητες µεταφοράς,
οι µαγνητικές και οπτικές ιδιότητες των δυσδιάστατων και τρισδιάστατων δοµών δεν
εξαρτώνται µόνο από τα χαρακτηριστικά των µεµονωµένων νανοκρυστάλλων, αλλά
επίσης και από τη διασύνδεση και την αλληλεπίδραση µεταξύ των περιοδικά
διατεταγµένων νανοκρυστάλλων µέσω του οργανικού τους µέρους20. Οι ιδιότητες
των νανοσωµατιδιακών δοµών µεταβάλλονται µε την πρόσφυση χηµικών ή
βιολογικών µορίων. Η ιδιότητα αυτή αξιοποιείται στην κατασκευή αισθητήρων για
την ανίχνευση µορίων.
Μια κατηγορία αισθητήρων αποτελούν οι χηµικοί αισθητήρες ανίχνευσης
αερίων οι οποίοι χρησιµοποιούν σύνθετα λεπτά υµένια νανοσωµατιδίων / οργανικών
µορίων µε σκοπό την µεγαλύτερη ακρίβεια ανίχνευσης21. Η αρχή λειτουργίας των
συγκεκριµένων αισθητήρων στηρίζεται στην αλλαγή της αντίστασης του σύνθετου
λεπτού υµενίου από την αλληλεπίδραση του οργανικού του µέρους µε το υπό
ανίχνευση στοιχείο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νανοσωµατίδια χρυσού
σταθεροποιηµένα µε µόρια αλκυλοθειολών, όπου η οµάδα του αλκυλίου µπορεί να
αντικατασταθεί µε ποικιλία µορίων, παρέχοντας τη δυνατότητα προσαρµογής των
επιφανειακών ιδιοτήτων των σωµατιδίων. Για παράδειγµα, οι Wohltjen και Snow22
αναφέρουν την κατασκευή ενός χηµικού αισθητήρα βασισµένου σε νανοσωµατίδια
χρυσού καλυπτόµενα από µόρια οκτανοθειόλης, ο οποίος παρουσιάζει εξαιρετική
ακρίβεια ανίχνευσης τολουόλης και τετραχλωροαιθυλενίου µέχρι και µερικά ppm.
Άλλοι ερευνητές23,24 χρησιµοποιούν νανοσωµατίδια χρυσού µε οργανικούς δενδρίτες
για την ανίχνευση προπανόλης και υγρασίας ή µε αρωµατικά µόρια για την ανίχνευση
αιθανόλης και µεθανόλης.
Μία άλλη γενική κατηγορία αισθητήρων µε βάση νανοσωµατίδια είναι οι
οπτικοί αισθητήρες βιοµορίων οι οποίοι ανιχνεύουν αλλαγές στις οπτικές ιδιότητες
νανοσωµατιδιακών δοµών κατά την πρόσφυση σε αυτά βιοµορίων. Οι αισθητήρες
αυτοί χρησιµοποιούνται για τον ποσοτικό προσδιορισµό των βιοµορίων µέσω
διεργασιών αντισώµατος-αντιγόνου17. Σε αυτή την περίπτωση ένα στρώµα
νανοσωµατιδίων χρυσού ή αργύρου εναποτίθεται σε οπτικά διαπερατό υπόστρωµα.
Τα νανοσωµατίδια είναι συνδεδεµένα µε το αντιγόνο της διερευνούµενης ουσίας και
έτσι µέσω διεργασιών αντιγόνου-αντισώµατος επιτυγχάνεται η πρόσφυση των υπό
εξέταση βιοµορίων στο στρώµα των νανοκρυστάλλων. Τα ανιχνευόµενα βιοµόρια
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προσδιορίζονται ποσοτικά µετρώντας την µεταβολή των οπτικών ιδιοτήτων του
νανοκρυσταλλικού στρώµατος. Αισθητήρες τέτοιου τύπου παρουσιάζουν όριο
ανιχνευόµενης ουσίας το 1pM25 .
Ιδιαίτερο

ενδιαφέρον

παρουσιάζει

η

χρήση

µονοδιάστατων

δοµών

(νανονηµάτων) σε βιολογικούς και χηµικούς αισθητήρες, καθώς το µικρό µέγεθος
των νηµάτων και η προσανατολισµένη διάταξή τους προσδίδει στον αισθητήρα
µεγάλη ευαισθησία και επιλεκτικότητα26. Γι’ αυτό το σκοπό αναπτύσσονται
µεταλλικά νανονήµατα µε µεθόδους ηλεκτροεναπόθεσης27 ή εστιασµένης ιοντικής
δέσµης28, νανονήµατα Si µε ηλεκτρονική λιθογραφία29 ή νανονήµατα µεταλλικών
οξειδίων µε διάφορες µεθόδους φυσικής εναπόθεσης30 και χρησιµοποιούνται σε
αισθητήρες υψηλής ακρίβειας µορίων, βιοµορίων ή αερίων στοιχείων. Μάλιστα, µε
τη χρήση νανονηµάτων In2O3 επιτεύχθηκε η ανίχνευση αερίου NO2 ποσότητας µέχρι
και ορισµένα ppb30.
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή ασχοληθήκαµε µε την παρασκευή
αγώγιµων µικρονηµάτων µικρής διατοµής από κολλοειδή διαλύµατα, τα οποία αυτοοργανώνονται και προσανατολίζονται µεταξύ ηλεκτροδίων µε την τεχνική της
διηλεκτροφόρησης. Με αυτό τον τρόπο τα νήµατα σχηµατίζονται απευθείας πάνω
στα ηλεκτρόδια του αισθητήρα και µπορούν να αξιοποιηθούν για την ανίχνευση
χηµικών στοιχείων και βιοµορίων. Τα νήµατα µπορούν αφενός να χρησιµοποιηθούν
ως έχουν, όπου µετά την πρόσφυση χηµικών ή βιολογικών µορίων µπορεί να
µετρηθεί ή µεταβολή στις ηλεκτρικές ή οπτικές τους ιδιότητες, ενώ αφετέρου,
µπορούν να διαρρηχθούν εφαρµόζοντας κατάλληλο ηλεκτρικό πεδίο στα άκρα τους,
σχηµατίζοντας νανοδιάστατα κενά,. Στα κενά αυτά είναι δυνατή η παγίδευση και
ανίχνευση µορίων ή βιοµορίων µε την τεχνική της ηλεκτροφόρησης ή
διηλεκτροφόρησης. Με σκοπό την µελλοντική αξιοποίηση των παρασκευαζοµένων
αλυσίδων

σωµατιδίων

Au

σε

αισθητήρες,

στην

παρούσα

διατριβή,

παρασκευάστηκαν αγώγιµα, προσανατολισµένα µεταλλικά µικρονήµατα διατοµής
100-200 nm από κολλοειδή νανοσωµατίδια Au και διαρρήχθηκαν κενά σε αυτά µε
την εφαρµογή ηλεκτρικού πεδίου. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα περιλαµβάνονται
στο κεφαλαίο 5.
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1.4 Συµπεράσµατα
Σε αυτό το κεφάλαιο αρχικά παρουσιάστηκαν τα γενικά χαρακτηριστικά των
κολλοειδών διαλυµάτων, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στα κολλοειδή µεταλλικά
νανοσωµατίδια. Τα νανοσωµατίδια εµφανίζουν µοναδικές ηλεκτρονικές, οπτικές και
ηλεκτρικές ιδιότητες, οι οποίες εξαρτώνται σηµαντικά από το µέγεθος, το σχήµα και
τη σύστασή τους.
Χάρις στις ιδιότητές τους, τα νανοσωµατίδια προτείνονται ως υποσχόµενα
υλικά για οπτοηλεκτρονικές εφαρµογές, σε καινοτόµες κβαντικές διατάξεις, στη
µοριακή και βιολογική σήµανση αλλά και σε χηµικούς και βιοχηµικούς αισθητήρες
υψηλής ακρίβειας. Περιγράφηκε η αρχή λειτουργίας και αναφέρθηκαν παραδείγµατα
αισθητήρων, οι οποίοι χρησιµοποιούν διατάξεις νανοσωµατιδίων για την ανίχνευση
βιοµορίων ή χηµικών στοιχείων. Η ευαισθησία των παραπάνω διατάξεων αυξάνεται
µε τη χρήση µονοδιάστατων νανοσωµατιδιακών συστηµάτων. Η οργάνωση
κολλοειδών µεταλλικών νανοσωµατιδίων µεταξύ ηλεκτροδίων σε αγώγιµες αλυσίδες,
µε σκοπό την εφαρµογή τους σε αισθητήρες, αποτελεί έναν από τους στόχους της
παρούσας διδακτορικής διατριβής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τεχνικές οργάνωσης κολλοειδών σωµατιδίων
2.1 Εισαγωγή

Η εναπόθεση των κολλοειδών νανοσωµατιδίων µε ελεγχόµενο και
επαναλήψιµο τρόπο σε οργανωµένες δοµές σε στερεά υποστρώµατα είναι απαραίτητη
για την χρήση τους σε διατάξεις µικροηλεκτρονικής, οπτοηλεκτρονικής και
αισθητήρων1. Μονοµοριακά στρώµατα νανοσωµατιδίων υψηλής περιοδικότητας
αναπτύσσονται χρησιµοποιώντας χηµικούς δεσµούς, µέσω αυτοοργανούµενων
µορίων ή µε την τεχνική Langmuir-Blodgett. ∆ιατεταγµένες δοµές σωµατιδίων,
κυρίως

µικροµετρικών

διαστάσεων

εναποτίθενται

σε

σχηµατοποιηµένα

υποστρώµατα. Ακόµη, κολλοειδή σωµατίδια µπορούν να κατευθυνθούν και να
εναποτεθούν µεταξύ ηλεκτροδίων

χρησιµοποιώντας κατάλληλα ηλεκτρικά πεδία

µέσω των τεχνικών ηλεκτροφόρησης και διηλεκτροφόρησης.
Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι µέθοδοι εναπόθεσης κολλοειδών
µικρο και νανοσωµατιδίων σε στερεά υποστρώµατα και αναφέρονται τα
µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα κάθε τεχνικής. Συχνά ο συνδυασµός τεχνικών
παρέχει τα βέλτιστα αποτελέσµατα.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη µέθοδο της διηλεκτροφόρησης και στην τεχνική
εναπόθεσης κολλοειδών σωµατιδίων σε σχηµατοποιηµένα υποστρώµατα, οι οποίες
εφαρµόστηκαν για την εναπόθεση νανοσωµατιδίων και µικροκρυστάλλων σε
επιφάνειες Si. Οι δύο αυτές µέθοδοι είναι απλές στη χρήση, ευέλικτες, αφού µπορεί
να εφαρµοστούν σε ποικιλία υποστρωµάτων, και παρέχουν δοµές µε µηχανική και
θερµική σταθερότητα, αφού η εναπόθεση επιτυγχάνεται χωρίς τη χρήση χηµικών
µορίων.
Τέλος, υπολογίζεται η δύναµη της διηλεκτροφόρησης, η οποία ασκείται σε
κολλοειδή νανοσωµατίδια Au παρουσία εναλλασσόµενου ηλεκτρικού πεδίου.
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2.2 Αυτο-οργάνωση κολλοειδών σωµατιδίων
Η πιο διαδεδοµένη µέθοδος εναπόθεσης κολλοειδών νανοσωµατιδίων σε
στερεές επιφάνειες είναι η µέθοδος της αυτο-οργάνωσης (self-assembly). Η µέθοδος
αυτή απαντάται στη φύση µε την αυθόρµητη οργάνωση διαφόρων βιολογικών
µορίων, ενώ στην επιστήµη της νανοτεχνολογίας χρησιµοποιείται για την αυθόρµητη
οργάνωση νανοδιάστατων στοιχείων (νανοσωµατιδίων, µονοµερών ή πολυµερών
µορίων) σε διατεταγµένη µορφή σχηµατίζοντας ισχυρούς δεσµούς µε το υπόστρωµα
και ασθενείς δεσµούς µεταξύ των στοιχείων1. Συγκεκριµένες οµάδες µορίων
προσροφώνται σε αντίστοιχες επιφάνειες σχηµατίζοντας µονοµοριακά στρώµατα
κλειστής συσσωµάτωσης (self-assembly monolayer, SAM). Κατά τη διάρκεια
διαφόρων µελετών έχει παρατηρηθεί η Αυτο-οργάνωση θειολών και σουλφιδίων σε
µεταλλικές επιφάνειες (Au, Ag, Co) σχηµατίζοντας οµοιοπολικό δεσµό S-M
(µέταλλο)2,3, η Αυτο-οργάνωση καρβοξυλικών οξέων, αµινών και αλκοολών σε
µέταλλα ή οξείδια µετάλλων µέσω ιοντικών δεσµών4,5 και η Αυτο-οργάνωση σιλάνης
και σιλοξάνης σε Si σχηµατίζοντας οµοιοπολικό δεσµό Si-O6.
Η διατεταγµένη εναπόθεση διαφόρων κολλοειδών νανοσωµατιδίων όπως Au,
Ag, CdS, ZnS κ.α. σε διάφορες επιφάνειες µπορεί να επιτευχθεί µε δύο τρόπους1: (α)
µε τη χρήση χηµικώς διαµορφωµένων υποστρωµάτων, στην επιφάνεια των οποίων
έχει σχηµατιστεί µονοµοριακό στρώµα κατάλληλου µορίου και (β) µε την χρήση
νανοσωµατιδίων επικαλυµµένων µε µοριακούς σταθεροποιητές οι οποίοι αυτοοργανώνονται στην επιφάνεια. Ένα σχηµατικό παράδειγµα των δύο παραπάνω
µεθόδων παρουσιάζεται στο σχήµα 1: (α) νανοσωµατίδια επικαλυµµένα µε µόρια
αλκυλοθειολών7 αυτο-οργανώνονται σε επιφάνειες Au και (β) νανοσωµατίδια χωρίς
επικάλυψη1 αυτο-οργανώνονται σε επιφάνεια στην οποία έχει σχηµατιστεί
µονοµοριακό στρώµα αλκυλοθειολών.
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(β)

(α)

(γ)
Σχήµα 1: Σχηµατικό αυτο-οργάνωσης νανοσωµατιδίων: (α) Νανοσωµατίδια επικαλυµµένα µε µόρια
αλκυλοθειολών αυτο-οργανώνονται σε επιφάνειες Au και (β) νανοσωµατίδια χωρίς επικάλυψη
αυτο-οργανώνονται

σε

επιφάνεια

στην

οποία

έχει

σχηµατιστεί

µονοµοριακό

στρώµα

αλκυλοθειολών. (γ) Εικόνα ΤΕΜ από µονοµοριακό στρώµα νανοκρυστάλλων Au διαµέτρου 6 nm
µε επικάλυψη δωδεκαθειόλης σε υπόστρωµα Si3N4 και εικόνα περίθλασης του στρώµατος. (T.P.
Bigioni, X.-M. Lin, T.T. Nguyen, E.I. Corwin, T.A. Witten and H.M. Jaeger, Nature Lett. 5 pp265,
2006).

Η τεχνική της αυτο-οργάνωσης νανοσωµατιδίων επιτυγχάνει µονοµοριακά
στρώµατα νανοσωµατιδίων υψηλής περιοδικότητας, εµβαδού µέχρι κάποια mm2,
όπως αυτό που εικονίζεται στο σχήµα 1 (γ) 8 και αφορά νανοσωµατίδια Au διαµέτρου
6 nm µε επικάλυψη δωδεκαθειόλης σε υπόστρωµα Si3N4.
Για ορισµένο χρονικό διάστηµα η τεχνική είχε περιοριστεί στην σύνθεση
µονοµοριακών στρωµάτων, ενώ τα τελευταία χρόνια η χρήση µορίων διπλής
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λειτουργικότητας,
παράδειγµα

η

επιτρέπει
χρήση

την ανάπτυξη

διθειολών

για

την

πολυστρωµατικών
δηµιουργία

δοµών,

διπλού

όπως

στρώµατος

νανοσωµατιδίων Au/Cd σε υπόστρωµα Au9.
Η µέθοδος αυτο-οργάνωσης νανοσωµατιδίων απαιτεί τον συνδυασµό των
χηµικών µορίων µε το είδος των νανοσωµατιδίων και υποστρωµάτων, ενώ η
οµοιογένεια και επαναληψιµότητα των διαµορφωµένων στρωµάτων εξαρτώνται από
πολλούς παράγοντες, όπως η διασπορά µεγέθους και η συγκέντρωση των
κολλοειδών νανοσωµατιδίων και οι συνθήκες διαβροχής και εξάτµισης του
διαλύτη1,8. Τέλος η µηχανική και θερµική σταθερότητα των µονοµοριακών
στρωµάτων είναι περιορισµένη.

2.3 Μέθοδος Langmuir-Blodgett
Η µέθοδος εναπόθεσης Langmuir-Blodgett (LB) στηρίζεται στο σχηµατισµό
µονοµοριακού στρώµατος κλειστής συσσωµάτωσης αµφιφιλικών µορίων στην
επιφάνεια υδατικού υγρού, ο οποίος ακολουθείται από µεταφορά του στρώµατος σε
στερεό υπόστρωµα κατά την βύθιση ή/και ανάσυρσή του από το υγρό1. Αµφιφιλικά
χαρακτηρίζονται τα µόρια τα οποία περιέχουν µία υδρόφιλη οµάδα και µια
υδρόφοβη. Στην τεχνική LB συνήθως χρησιµοποιούνται λιπαρά οξέα µε χηµικό τύπο
CH3-(CH2)n-COOH τα οποία περιέχουν την πολική οµάδα -COOH και την µη πολική
αλυσίδα C. Όταν αυτά τα µόρια έρθουν σε επαφή µε το νερό, τοποθετούνται κατά
πλειοψηφία στην επιφάνεια του νερού µε την πολική τους οµάδα σε αλληλεπίδραση
µε την διπολική ροπή των µορίων του νερού.
Ένα παράδειγµα εναπόθεσης νανοσωµατιδίων σε στερεό υπόστρωµα µε την
τεχνική LB παρουσιάζεται στο σχήµα 2

10

. Νανοσωµατίδια Fe-Pt διαµέτρου 3.1 nm

µε σταθεροποιητή ελαϊκό οξύ αναµίχθηκαν µε µόρια λιπαρών οξέων και στη
συνέχεια διαχύθηκαν στην επιφάνεια νερού, όπου διαµόρφωσαν ένα διπλό στρώµα
µορίων λιπαρών οξέων και νανοσωµατιδίων (σχήµα 2(α)). Τα νανοσωµατίδια
εναποτέθηκαν στην επιφάνεια υποστρώµατος χαλκού µε οριζόντια ανάσυρσή του από
το νερό και παρατηρήθηκαν από µικροσκόπιο διερχόµενης δέσµης (σχήµα 2(β))10.
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(α)
(β)
Σχήµα 2: (α) σχηµατική αναπαράσταση µονοµοριακού στρώµατος νανοσωµατιδίων Fe-Pt πάνω σε
αµφιφιλικό µονοµοριακό στρώµα λιπαρών οξέων στην επιφάνεια νερού και (β) εικόνα ηλεκτρονικού
µικροσκοπίου διερχόµενης δέσµης του µονοµοριακού στρώµατος νανοσωµατιδίων Fe-Pt που
µεταφέρθηκε σε υπόστρωµα χαλκού (K. Kuroishi, M.-P. Chen, Y. Kitamoto and T. Seki, Electroch. Acta
51 pp867 (2005)).

Η τεχνική LB είναι τεχνολογικά απλή και επιτυγχάνει τη σύνθεση
µονοµοριακών δοµών υψηλής περιοδικότητας, ακόµη και πολλαπλών στρωµάτων.
Όµως η πρόσφυση των δοµών στο υπόστρωµα συνήθως δεν είναι πολύ καλή όπως
και η θερµική και µηχανική τους σταθερότητα1.

2.4 Εναπόθεση µε περιστροφή
Η µέθοδος της εναπόθεσης µε περιστροφή χρησιµοποιείται επί δεκαετίες για
την εναπόθεση πολυµερικών στρωµάτων σε επίπεδες επιφάνειες και ιδιαιτέρως για
την εναπόθεση φωτοευαίσθητων ρητινών στην κατασκευή µικροηλεκτρονικών
διατάξεων. Η τεχνική περιλαµβάνει τον διασκορπισµό του διαλύµατος στην
επιφάνεια του υποστρώµατος, το οποίο βρίσκεται σε ειδική βάση η οποία
περιστρέφεται µε ταχύτητα µερικών χιλιάδων στροφών το λεπτό. Κατά τη διάρκεια
της περιστροφής το διάλυµα διασπείρεται στην επιφάνεια του υποστρώµατος υπό την
επίδραση κεντρικών δυνάµεων και ο διαλύτης εξατµίζεται. Η τεχνική είναι απλή στη
χρήση, όµως παράγει άµορφα λεπτά στρώµατα πολυµερών ή νανοδοµικών υλικών, τα
οποία δεν έχουν καλή πρόσφυση στην επιφάνεια.
Ορισµένα από τα παραπάνω µειονεκτήµατα της µεθόδου µπορούν να
ξεπεραστούν όταν η τεχνική της περιστροφής συνδυάζεται µε άλλες τεχνικές
εναπόθεσης. Για παράδειγµα νανοσωµατίδια Au εναποτίθενται οµογενώς και µε
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µεγάλη συγκέντρωση σε επιφάνεια τήγµατος διοξειδίου του πυριτίου στην οποία είχε
προηγουµένως σχηµατιστεί µονοµοριακό στρώµα αµινοσιλοξάνης11.

2.5 Εναπόθεση σε σχηµατοποιηµένα υποστρώµατα
Η χρήση σχηµατοποιηµένων επιφανειών επιτρέπει την οργάνωση κολλοειδών
σωµατιδίων σε διατεταγµένες δοµές σε διάφορα υποστρώµατα απλά µε έγχυση,
εµβάπτιση ή περιστροφή του διαλύµατος. Με την µέθοδο αυτή τα σωµατίδια
οργανώνονται στο εσωτερικό εγχαραγµένων δοµών λόγω φυσικού εντοπισµού και
ελκτικών τριχοειδών δυνάµεων. Η τεχνική είναι απλή στη χρήση, ευέλικτη αφού
µπορεί να εφαρµοστεί σε ποικιλία υποστρωµάτων µετά από µορφοποίηση της
επιφάνειάς τους.
Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί η οργανωµένη διάταξη σε αλυσίδες
κολλοειδών πολυµερικών σφαιρών µικροµετρικών διαµέτρων σε µικροµετρικά
κανάλια ρητίνης12, όπως επίσης η οργάνωση σε κλειστή συσσωµάτωση
νανοσωµατιδίων Au διαµέτρου 50 nm επικαλυµµένων µε SiO2 πάχους ~ 100 nm σε
αντίστοιχου µεγέθους κανάλια ρητίνης13.
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιµοποιήθηκαν εγχαραγµένα
υποστρώµατα Si για την οργάνωση κολλοειδών µικροκρυστάλλων επικαλυµµένων µε
νανοσωµατίδια µε σκοπό την µελέτη των ηλεκτρικών τους ιδιοτήτων και την πιθανή
χρήση τους σε διατάξεις. Η µελέτη αυτή περιλαµβάνεται στο κεφάλαιο 4. Επίσης
χρησιµοποιήθηκε σε συνδυασµό µε την τεχνική της διηλεκτροφόρησης (αναφέρεται
στην επόµενη παράγραφο) για την εναπόθεση λεπτών αγώγιµων νηµάτων
νανοσωµατιδίων Au (βλ. κεφ. 5).
Πέρα από τα πλεονεκτήµατά της, η τεχνική περιορίζεται στην αντιστοίχηση
του µεγέθους των κολλοειδών σωµατιδίων µε το µέγεθος των εγχαραγµένων δοµών.
Η σχηµατοποίηση των υποστρωµάτων συνήθως γίνεται χρησιµοποιώντας λιθογραφία
οπτικής δέσµης µε αποτέλεσµα οι εγχαραγµένες και εναποτιθέµενες δοµές να είναι
µικροµετρικού µεγέθους. Η ηλεκτρονική λιθογραφία και οι δέσµες ιόντων είναι σε
θέση να παράγουν δοµές νανοµετρικού µεγέθους και να επεκτείνουν το πεδίο της
τεχνικής, όµως έχουν υψηλό κόστος και περιορισµένη απόδοση.
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2.6 Εναπόθεση υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου
Τα κολλοειδή σωµατίδια µπορούν να οργανωθούν µεταξύ ηλεκτροδίων µε την
επίδραση εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου. Η χρήση ηλεκτρικού πεδίου είναι σχετικά
απλή, προσφέρει ταχύτητα οργάνωσης των δοµών (σε λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά),
ευελιξία και άµεσο ηλεκτρικό χαρακτηρισµό των εναποτιθέµενων µεταξύ των
ηλεκτροδίων δοµών. Οι τεχνικές που ακολουθήσαµε στα πλαίσια της παρούσας
διδακτορικής διατριβής ήταν η ηλεκτροφόρηση και η διηλεκτροφόρηση. Περιγραφή,
εφαρµογές και η πειραµατική διάταξη εφαρµογής των δύο µεθόδων για την
οργάνωση

νανοσωµατιδίων

Au

και

επικαλυµµένων

µικροκρυστάλλων

περιλαµβάνονται στην παρούσα παράγραφο.
Η µέθοδος της ηλεκτροφόρησης στηρίζεται στις ηλεκτροστατικές δυνάµεις
οι οποίες ασκούνται από το πεδίο στα σωµατίδια λόγω του φορτίου τους και
χρησιµοποιεί σταθερά πεδία, ενώ η µέθοδος της διηλεκτροφόρησης αξιοποιεί την
πόλωση των σωµατιδίων από το πεδίο, οργανώνει τα σωµατίδια στις περιοχές
ανοµοιοµορφίας του πεδίου και χρησιµοποιεί εναλλασσόµενα πεδία. Με τη µέθοδο
της διηλεκτροφόρησης και τη χρήση εναλλασσόµενου πεδίου αποφεύγονται οι
ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις των ηλεκτροδίων, ενώ παρέχεται µία ποικιλία δοµών οι
οποίες εξαρτώνται από την συχνότητα του ηλεκτρικού πεδίου. Για τους παραπάνω
λόγους χρησιµοποιήσαµε κατά κύριο λόγο την τεχνική της διηλεκτροφόρησης και
στη συνέχεια δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην τεχνική αυτή.

2.6.1 Ηλεκτροφόρηση
Τα κολλοειδή σωµατίδια λόγω του φορτισµένου οργανικού περιβλήµατος που
συνήθως διαθέτουν, µε την εφαρµογή σταθερού ηλεκτρικού πεδίου δέχονται δυνάµεις
Lorentz, οι οποίες τα οδηγούν στο θετικά (αρνητικά) φορτισµένο ηλεκτρόδιο όταν
αυτά παρουσιάζουν αρνητικό (θετικό) φορτίο. Η δύναµη Lorentz είναι ανάλογη του
r
φορτίου των σωµατιδίων q και της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου E σύµφωνα µε τη
σχέση:

r
v
F = q⋅E

(1)
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r
Κατά την κίνηση του σωµατιδίου ασκούνται σε αυτό δυνάµεις τριβής F f οι

r

οποίες είναι ανάλογες της ταχύτητας του σωµατιδίου υ και του συντελεστή τριβής f:
r
r
F f = f ⋅υ
(2)
Σε κατάσταση ισορροπίας οι δύο δυνάµεις είναι ίσες και η ευκινησία (µ) των
σωµατιδίων δίνεται από τη σχέση:

µ=

υ
E

=

q
f

(3)

Η παραπάνω έκφραση ισχύει για πολύ µικρές συγκεντρώσεις σωµατιδίων σε
µη αγώγιµο διαλύτη.
Όπως προαναφέρθηκε στο κεφ. 1, τα ιονισµένα µόρια που βρίσκονται στην
επιφάνεια των σωµατιδίων στο κολλοειδές διάλυµα περιβάλλονται από νέφος ιόντων
µε αντίθετο από αυτά φορτίο (στρώµα Stern). Το νέφος αυτό µεταβάλλει το
απαιτούµενο για την κίνησή τους ηλεκτρικό πεδίο και η ευκινησία των σωµατιδίων
δίνεται από τη σχέση Smoluchowski14:
µ = εεοζ / η

(4)

Βλέπουµε ότι το µ σχετίζεται µε τη διηλεκτρική σταθερά ε και το ιξώδες η του
διαλύτη, την διαπερατότητα του κενού εο και το επιφανειακό δυναµικό ζ των
σωµατιδίων.

2.6.2 ∆ιηλεκτροφόρηση
Η θεωρία της διηλεκτροφόρησης άρχισε να στοιχειοθετείται τα τελευταία 30
χρόνια κυρίως από τους H.A. Pohl και T.B. Jones14 και αναφέρεται στη συνέχεια.
Σωµατίδιο το οποίο βρίσκεται σε υγρό µέσο διαφορετικής από αυτό
διηλεκτρικής σταθεράς, παρουσία εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου, αναδιατάσσει το
επιφανειακό του φορτίο και επάγεται σε αυτό διπολική ροπή. Όταν το σωµατίδιο
βρεθεί σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο, η συνολική δύναµη την οποία δέχεται από το
πεδίο λόγω της διπολικής του ροπής (διανυσµατικό άθροισµα της δύναµης που
δέχεται ο θετικός πόλος και αυτής που δέχεται ο αρνητικός πόλος από το ηλεκτρικό
πεδίο) είναι µηδενική. Εάν όµως το σωµατίδιο βρεθεί σε ανοµοιογενές ηλεκτρικό
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πεδίο, πολώνεται από αυτό και το διανυσµατικό άθροισµα της δύναµης που δέχεται ο
θετικός πόλος και αυτής που δέχεται ο αρνητικός πόλος από το ηλεκτρικό πεδίο είναι
µη µηδενικό. Το φαινόµενο της άσκησης δυνάµεων λόγω επαγωγής διηλεκτρικής
ροπής σε σωµατίδιο όταν αυτό βρεθεί σε ανοµοιογενές εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο
ονοµάστηκε διηλεκτροφόρηση.
Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουµε αρχικά την διπολική ροπή η οποία
αναπτύσσεται σε διηλεκτρικό ή σε αγώγιµο σωµατίδιο παρουσία σταθερού
ηλεκτρικού πεδίου, καθώς και σε διηλεκτρικό σωµατίδιο µε ωµικές απώλειες
παρουσία εναλλασσόµενου ηλεκτρικού πεδίου. Έπειτα υπολογίζεται η δύναµη της
διηλεκτροφόρησης που ασκείται στο πολωµένο διηλεκτρικό σωµατίδιο µε ωµικές
απώλειες παρουσία ανοµοιογενούς εναλλασσόµενου ηλεκτρικού πεδίου. Τέλος
εξάγεται η δύναµη της διηλεκτροφόρησης που δέχεται κολλοειδές σωµατίδιο Au το
οποίο βρίσκεται σε υδατικό µέσο.

α) ∆ιπολική ροπή διηλεκτρικής σφαίρας η οποία βρίσκεται σε
διηλεκτρικό µέσο
Ας θεωρήσουµε µία διηλεκτρική σφαίρα ακτίνας R και διαπερατότητας ε2 η
οποία βρίσκεται σε υγρό µέσο διαπερατότητας ε1 υπό την επίδραση οµογενούς
ηλεκτρικού πεδίου διεύθυνσης z και έντασης Εο, σύµφωνα µε το Σχήµα 3.

Σχήµα 3: ∆ιηλεκτρική σφαίρα ακτίνας R και διαπερατότητας ε2 η οποία βρίσκεται σε
υγρό µέσο διαπερατότητας ε1 και οµογενές ηλεκτρικό πεδίο διεύθυνσης z και έντασης Εο
Η ακριβής σχέση της διπολικής ροπής της διηλεκτρικής σφαίρας µπορεί να
υπολογιστεί µέσω της επίλυσης του ηλεκτροστατικού δυναµικού του συστήµατος
σφαίρας-υγρού. Το ηλεκτροστατικό δυναµικό έξω από τη σφαίρα Φ1(r,θ) και στο
εσωτερικό της Φ2(r,θ), ικανοποιεί την εξίσωση Laplace και διατηρεί τις ιδιότητες
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µηδενικής απόκλισης και στροφής του ηλεκτρικού πεδίου. Οι γενικές λύσεις των
δυναµικών Φ1(r,θ) και Φ2(r,θ) είναι14:

Φ1 (r ,θ ) = −Εο r cos θ +

Α cos θ
, r>R
r2

(5)

Φ 2 (r ,θ ) = − Br cos θ , r < R

Στη σχέση 5 ο πρώτος όρος

(6)

αφορά το οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, ενώ ο

δεύτερος όρος σχετίζεται µε το ηλεκτροστατικό δυναµικό επαγόµενου σηµειακού
διπόλου διπολικής ροπής pDIP σε διηλεκτρικό µέσο διαπερατότητας ε1, το οποίο
δίνεται από τη σχέση:
Φ DIP =

pDIP cos θ
4πε1r 2

(7)

Η εφαπτόµενη συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου διατηρείται κατά µήκος του
συνόρου σφαίρας-υγρού:
−

1 ∂Φ1
R ∂θ

=−
r=R

1 ∂Φ 2
R ∂θ

(8)
r =R

Επιπλέον η κάθετη συνιστώσα της µετατόπισης του ηλεκτροστατικού πεδίου πρέπει
να είναι συνεχής κατά µήκος του συνόρου:

ε1

∂Φ1
∂r

= ε2
r =R

∂Φ 2
∂r

(9)
r=R

Συνδυάζοντας τις δύο παραπάνω εξισώσεις, υπολογίζονται οι σταθερές Α και Β14:

Α=

ε 2 − ε1 3
2ε1
R Eo και B =
Eo
ε 2 + 2ε1
ε 2 + 2ε1

(10)

Από τις σχέσεις 4 και 6 η επαγόµενη διπολική ροπή της σφαίρας είναι:
pDIP=4πε1Α

(11)

Τέλος τοποθετώντας στην εξίσωση 11 την τιµή που υπολογίστηκε για τη σταθερά Α
(Εξ. 10) προκύπτει η ακριβής σχέση για την επαγόµενη διπολική ροπή της σφαίρας:
r
r
p DIP = 4πε 1 K (ε 1 , ε 2 ) R 3 Eο
(12)
όπου ο παράγοντας Κ(ε1,ε2) είναι γνωστός ως παράγοντας Clausius-Mossotti και δίνει
ένα µέτρο της ισχύος της πόλωσης του σφαιρικού σωµατιδίου συναρτήσει των
διαπερατοτήτων του µέσου ε1 και του σωµατιδίου ε2:
Κ (ε1 , ε 2 ) =

ε 2 − ε1
ε 2 + 2ε1

(13)
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Όταν ε2 > ε1 τότε Κ(ε1,ε2) > 0 και η διπολική ροπή του σωµατιδίου είναι παράλληλη
µε το εξωτερικό πεδίο. Όταν όµως ε2 < ε1 τότε Κ(ε1,ε2) < 0 και η διπολική ροπή του
σωµατιδίου είναι αντιπαράλληλη του πεδίου. Σε κάθε περίπτωση ο παράγοντας Κ
περιορίζεται στο διάστηµα: -0.5 ≤ Κ ≤ 1. Ακόµη και για ε2 → ∞ ο παράγοντας είναι
ίσος µε 1 και η διπολική ροπή είναι πεπερασµένη.

β) ∆ιπολική ροπή αγώγιµης σφαίρας σε αγώγιµο µέσο
Θα µελετήσουµε την περίπτωση σφαίρας αγωγιµότητας σ1 η οποία περιέχεται
σε υγρό µέσο αγωγιµότητας σ2 και υπόκειται σε σταθερό ηλεκτρικό πεδίο έντασης Εο.
Η επαγόµενη διπολική ροπή της σφαίρας υπολογίζεται και πάλι µέσω της επίλυσης
του ηλεκτροστατικού δυναµικού του συστήµατος σφαίρας-υγρού. Οι εξισώσεις 5 και
6 που περιγράφουν το ηλεκτροστατικό πεδίο έξω και µέσα στη σφαίρα ισχύουν και
εδώ, όπως και η εξίσωση διατήρησης της εφαπτοµενικής συνιστώσας του πεδίου, εξ.
8. Η νέα συνοριακή συνθήκη που αντικαθιστά την εξ. 9 αναφέρεται στην συνέχεια
της κάθετης συνιστώσας της πυκνότητας ρεύµατος στη διεπιφάνεια σφαίρας-υγρού
και δίνεται από τη σχέση14:
J r1 = J r2 ⇒ σ 1

∂Φ1 ( R,θ )
∂Φ 2 ( R,θ )
=σ2
∂r
∂r

(14)

Συνδυάζοντας τις σχέσεις 5, 6, 8 και 14 η επαγόµενη διπολική ροπή σφαίρας
αγωγιµότητας σ1 σε υγρό µέσο αγωγιµότητας σ2 είναι:
r
r
p DIP = 4πε 1 K (σ 1 , σ 2 ) R 3 Eο

(15)

και ο παράγοντας Clausius-Mossotti είναι συνάρτηση των αγωγιµοτήτων:
Κ (σ 1 , σ 2 ) =

σ 2 − σ1
σ 2 + 2σ 1

(16)

και πάλι παίρνει τιµές στο διάστηµα -0.5 ≤ Κ ≤ 1.

γ) Οµογενής σφαίρα σε εναλλασσόµενο ηλεκτρικό πεδίο
Ας θεωρήσουµε τη γενική περίπτωση διηλεκτρικού σωµατιδίου µε ωµικές
απώλειες το οποίο βρίσκεται σε υγρό µέσο πεπερασµένης αγωγιµότητας και
διηλεκτρικής διαπερατότητας και υπόκειται σε εναλλασσόµενο ηµιτονοειδές
ηλεκτρικό πεδίο σταθερού µέτρου. Η σφαίρα και το υγρό µέσο έχουν αγωγιµότητα σ2
και σ1 και διηλεκτρική διαπερατότητα ε2 και ε1 αντίστοιχα. Αυτές οι δύο ιδιότητες
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υπεισέρχονται στην µιγαδική διηλεκτρική σταθερά για τη σφαίρα και το υγρό µέσο
αντίστοιχα14:

ε%1 = ε1 + σ 1 iω και ε%2 = ε 2 + σ 2 iω

(17)

Το ηλεκτρικό πεδίο είναι ηµιτονοειδές µε µέτρο Εο και συχνότητα ω και
περιγράφεται από τη σχέση:
r
Ε(t ) = Re[ Eo exp(iω t ) zˆ ]

(18)

Επιλύνοντας το ηλεκτροστατικό δυναµικό στη διεπιφάνεια σωµατιδίουµέσου, θεωρώντας την διατήρηση του φορτίου στη διεπιφάνεια και εξισώνοντας την
κάθετη συνιστώσα της µετατόπισης του πεδίου µε το χρονικά µεταβαλλόµενο
ηλεκτρικό φορτίο στην επιφάνεια, καταλήγουµε στην εξίσωση που περιγράφει το
µιγαδικό διάνυσµα της διπολικής ροπής της σφαίρας14:
r
r
~
~
p DIP (t ) = 4πε 1 K (ε~1 , ε~2 ) R 3 E (t )

(19)

συναρτήσει της διηλεκτρική διαπερατότητας ε1 του µέσου, της ακτίνας R της
r
σφαίρας, του ηλεκτρικού πεδίου E (t ) και του παράγοντα Clausius-Mossotti. Ο
τελευταίος είναι επίσης µιγαδικός αριθµός, εξαρτάται από τη συχνότητα του
ηλεκτρικού πεδίου ω και από τη µιγαδική διηλεκτρική σταθερά της σφαίρας και του
µέσου (σχέσεις 17), και περιγράφεται από τη συνάρτηση:
ε~ (ω ) − ε~1 (ω )
~
K (ω ) = ~ 2
ε (ω ) + 2ε~ (ω )
2

(20)

1

Η διπολική ροπή της σφαίρας κατά τη διάρκεια του χρόνου, ακολουθεί τη
χρονική µεταβολή του ηλεκτρικού πεδίου και µπορεί να ερµηνευθεί ως η διπολική
ροπή ενός αντίστοιχου διπόλου µε χρονικά µεταβαλλόµενο φορτίο. Το πραγµατικό
της µέρος δίνεται από τη σχέση:
r
r
p DIP (t ) = Re[ ~
p DIP exp(iωt )]

(21)

δ) Η δύναµη της διηλεκτροφόρησης
Όπως προαναφέρθηκε, δύναµη διηλεκτροφόρησης ασκείται σε επαγόµενο
δίπολο παρουσία ανοµοιογενούς και µόνο ηλεκτρικού πεδίου. Έτσι όταν το
r
ηλεκτρικό πεδίο είναι ανοµοιογενές µε κλίση ∇E , η δύναµη της διηλεκτροφόρησης
v
r
FDEP που ασκείται σε σωµατίδιο διπολικής ροπής p DIP δίνεται από τη σχέση14:
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r
r
r
FDEP = p DIP ⋅ ∇E

(22)

r
v
Παρουσία εξωτερικού ηµιτονοειδούς ηλεκτρικού πεδίου ( E (t ) = E exp(iωt ) )
συχνότητας ω, η δύναµη της διηλεκτροφόρησης που ασκείται σε σφαίρα στην οποία
r
p DIP (t ) , µε τη βοήθεια της Εξ. 21 δίνεται από τη σχέση:
επάγεται διπολική ροπή ~
r
r
r
r
(23)
F DEP = Re[ ~
p DIP (t ) exp(iωt )] ⋅ ∇ Re[ E exp(iωt )]
Η διπολική ροπή της σφαίρας υπολογίστηκε στην προηγούµενη παράγραφο
και δίνεται από τη σχέση
r
r
~
~
p DIP (t ) = 4πε 1 K (ε~1 , ε~2 ) R 3 E (t )

(19)

συναρτήσει της µιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς ε~2 της σφαίρας και ε~1 του υγρού
µέσου αντίστοιχα:

ε%1 = ε1 + σ 1 iω και ε%2 = ε 2 + σ 2 iω

(17)

Από τις σχέσεις 23 και 19 και µετά από πράξεις, ο µέσος όρος της δύναµης
r
της διηλεκτροφόρησης F DEP(t ) , που ασκείται σε σφαίρα ακτίνας R, διηλεκτρικής
σταθεράς ε~2 , η οποία βρίσκεται σε µέσο διηλεκτρικής σταθεράς ε~1 παρουσία
εξωτερικού ηµιτονοειδούς ηλεκτρικού πεδίου µε µεταβλητή χωρικά τη µέση
τετραγωνική ρίζα του πλάτους του (root-mean-square) Εrms δίνεται από τη σχέση14:
r
r 2
~
F DEP (t ) = 2πε 1 R 3 Re[ K (ω )]∇E rms

(24)

~
Ο παράγοντας Clausius-Mossotti K (ω ) , εξαρτάται από τη συχνότητα του
ηλεκτρικού πεδίου ω και από τη µιγαδική διηλεκτρική σταθερά ε~2 της σφαίρας και
του ε~1 του µέσου, και περιγράφεται από τη συνάρτηση:

ε~ (ω ) − ε~1 (ω )
~
K (ω ) = ~ 2
ε 2 (ω ) + 2ε~1 (ω )

(20)

O παράγοντας αυτός εκφράζει την πολωσιµότητα των σωµατιδίων σε σχέση µε αυτήν
του υγρού µέσου. Το µέτρο της δύναµης της διηλεκτροφόρησης είναι ανάλογο του
~
πραγµατικού του µέρους, το οποίο ανήκει πάντα στο σύνολο14: –0,5 ≤ Re[Κ (ω )] ≤ 1.
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Η κατεύθυνση της δύναµης της διηλεκτροφόρησης καθορίζεται από το
πρόσηµο του πραγµατικού µέρους του παράγοντα Clausius-Mossotti σύµφωνα µε την
εξ. (24):
•

~
Στην περιοχή συχνοτήτων που ο παράγοντας Re[Κ (ω )] είναι θετικός, η
δύναµη της διηλεκτροφόρησης είναι θετική και παράλληλη στην κλίση του
εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου. Τότε τα σωµατίδια κατευθύνονται προς τις
περιοχές µεγίστων του ηλεκτρικού πεδίου και η διηλεκτροφόρηση
χαρακτηρίζεται ως θετική.

•

~
Αντίθετα όταν ο παράγοντας Re[Κ (ω )] είναι αρνητικός, η δύναµη της
διηλεκτροφόρησης είναι αρνητική (αντιπαράλληλη της κλίσης του εξωτερικού
ηλεκτρικού πεδίου) και τα σωµατίδια κατευθύνονται προς τις περιοχές
ελαχίστων του ηλεκτρικού πεδίου. Η διηλεκτροφόρηση χαρακτηρίζεται ως
αρνητική.

ε) Η δύναµη της διηλεκτροφόρησης σε υδατικό κολλοειδές
διάλυµα σωµατιδίων Au
Ένας από τους στόχους της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η
οργάνωση κολλοειδών νανοσωµατιδίων Au από το υδατικό διάλυµα σε στερεά
επιφάνεια µεταξύ ηλεκτροδίων µε τη µέθοδο της διηλεκτροφόρησης. Μας ενδιαφέρει
εποµένως να υπολογίσουµε τη δύναµη της διηλεκτροφόρησης που δέχεται κολλοειδές
σωµατίδιο Au το οποίο βρίσκεται σε υδατικό µέσο.
Το µέτρο της δύναµης της διηλεκτροφόρησης που δέχεται από το πεδίο το
νανοσωµατίδιο Au, είναι ανάλογο του πραγµατικού µέρους του παράγοντα Clausius~
Mossotti K (ω ) , ενώ και η κατεύθυνση της δύναµης (θετική ή αρνητική
διηλεκτροφόρηση) καθορίζεται από το πρόσηµο του πραγµατικού µέρους του
παράγοντα.
~
Ο παράγοντας Clausius-Mossotti K (ω ) , εξαρτάται από τη συχνότητα του
ηλεκτρικού πεδίου ω και από τη µιγαδική διηλεκτρική σταθερά ε~2 της σφαίρας και
του ε~1 του µέσου, και περιγράφεται από τη συνάρτηση:

ε~ (ω ) − ε~1 (ω )
~
K (ω ) = ~ 2
ε 2 (ω ) + 2ε~1 (ω )

(20)
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Η µιγαδική διηλεκτρική σταθερά ε~2 για τη σφαίρα αγωγιµότητας σ2 και διηλεκτρικής
διαπερατότητας ε2 και για το υγρό µέσο ε~1 αντίστοιχης αγωγιµότητας σ1 και
διηλεκτρικής διαπερατότητας ε1 δίνονται από τις σχέσεις:

ε%1 = ε1 + σ 1 iω και ε%2 = ε 2 + σ 2 iω

(17)

Στην ειδική περίπτωση όπου χρησιµοποιούνται κολλοειδή διαλύµατα
µετάλλων, τότε η αγωγιµότητα των σωµατιδίων είναι πολύ µεγαλύτερη του υγρού
µέσου και ανεξαρτήτως των διηλεκτρικών διαπερατοτήτων των δύο στοιχείων
(σ2>>σ1, σ2>>ε1 και σ2>>ε2) σε χαµηλές και κανονικές συχνότητες, το πραγµατικό
µέρος του παράγοντα Clausius-Mossotti θα γίνεται:
~
Re[ K (ω )]ΜΕΤΑΛΛΟΥ ≅ 1

(25)

Η δύναµη της διηλεκτροφόρησης θα είναι θετική (τα σωµατίδια κατευθύνονται προς
τις περιοχές µεγίστων του ηλεκτρικού πεδίου) και ο µέσος όρος της δύναµης της
διηλεκτροφόρησης θα δίνεται από τη σχέση:
r
r 2
F DEP (t )
= 2πε 1 R 3∇E rms
ΜΕΤΑΛΛΟΥ

(26)

Το µέτρο της δύναµης της διηλεκτροφόρησης είναι ανάλογο του όγκου του
σφαιρικού σωµατιδίου µέσω της ακτίνας του R, της διηλεκτρικής διαπερατότητας του
µέσου ε1 και της κλίσης του τετραγώνου της µέσης ρίζας του πλάτους του
εφαρµοζόµενου ηλεκτρικού πεδίου, Εrms.
Με τη βοήθεια του προγράµµατος Mathematica 4.0 υπολογίστηκε το
~
πραγµατικό µέρος του παράγοντα Clausius-Mossotti K (ω ) , για τα υδατικά
κολλοειδή διαλύµατα Au. Η αγωγιµότητα και διηλεκτρική διαπερατότητα του Au και
του απιονισµένου νερού είναι αντίστοιχα: σAu= 4.55 107 S/m, εAu= 6.9εο 15 και σνερου=
5 10-8 S/m , ενερου= 80 εο (Οι τιµές της διηλεκτρικής διαπερατότητας προέκυψαν από
την αναγωγή του πραγµατικού µέρους της διηλεκτρικής σταθεράς σε µηδενική
συχνότητα).
Στο σχήµα 4 παρουσιάζεται η γραφική παράσταση του πραγµατικού µέρους
~
του παράγοντα Clausius-Mossotti K (ω ) συναρτήσει της συχνότητας του πεδίου για
το κολλοειδές διάλυµα νανοσωµατιδίων χρυσού σε απιονισµένο νερό.

41

0,9

Re[k]

0,6

σωµατίδια Au
σε απιονισµένο νερό
0,3

0,0

-0,3
13

10

10

14

10

15

16

10

κυκλική συχνότητα (Hz)

10

17

Σχήµα 27: Γραφική παράσταση του πραγµατικού µέρους του παράγοντα Clausius-Mossotti

~
K (ω ) σαν συνάρτηση της συχνότητας ω, του εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου, για κολλοειδή
νανοσωµατίδια Au σε απιονισµένο νερό.

Παρατηρούµε ότι τα νανοσωµατίδια Au υφίστανται πράγµατι θετική
διηλεκτροφόρηση για συχνότητες µικρότερες των 4⋅1016Hz, ενώ για µεγαλύτερες από
αυτή συχνότητες, υφίστανται αρνητική διηλεκτροφόρηση. Η συχνότητα µετάβασης
από θετική σε αρνητική διηλεκτροφόρηση (4⋅1016Hz) είναι πολύ µεγάλη και
πρακτικά δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο εργαστήριο.
Εποµένως τα νανοσωµατίδια Au σε υδατικό µέσο, δέχονται ισχυρή δύναµη
θετικής διηλεκτροφόρησης (για όλες τις συχνότητες ηλεκτρικού πεδίου που µπορούν
να πραγµατοποιηθούν στο εργαστήριο) και κατευθύνονται προς τις περιοχές
µεγίστων του ηλεκτρικού πεδίου.

ε) Παραδείγµατα διηλεκτροφόρησης κολλοειδών σωµατιδίων
Χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα Mathematica 4.0 υπολογίστηκε επίσης το
~
πραγµατικό µέρους του παράγοντα Clausius-Mossotti K (ω ) και για δύο άλλα
κολλοειδή συστήµατα και για µεγάλο φάσµα συχνοτήτων εφαρµοζόµενου
ηλεκτρικού πεδίου, για λόγους σύγκρισης µε τα κολλοειδή νανοσωµατίδια Au. Όπως
προαναφέρθηκε, το µέτρο και η κατεύθυνση της δύναµης της διηλεκτροφόρησης που
δέχεται από το πεδίο το κολλοειδές σωµατίδιο εξαρτάται από το µέγεθος και το
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πρόσηµο αντίστοιχα του πραγµατικού µέρους του παράγοντα Clausius-Mossotti
~
K (ω ) (Εξ. 24).
Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα παρακάτω διαγράµµατα

~
Re[Κ (ω )] - ω για δύο

συστήµατα:
i) κολλοειδή µικροσωµατίδια SiO2 (ε
(ε

δ

= 5 εο, σ

δ

SiO2

= 3.8 εο, σ

SiO2

= 10-20 S/m) σε δωδεκάνιο

= 10-10 S/m). Όπως φαίνεται στο σχήµα 15 (α), τα σωµατίδια

υφίστανται αρνητική δύναµη διηλεκτροφόρησης για όλες τις συχνότητες, ενώ η
δύναµη αυτή µεγιστοποιείται για f < 10Ηz.
ii) κολλοειδή µικροσωµατίδια Latex PMMA (ε PMMA = 2.6 εο, σPMMA = 10-7 S/m) σε
απιονισµένο νερό (ε νερό = 81 εο, σ νερό = 5·10-8 S/m). Σύµφωνα µε το σχήµα 15 (β),
τα σωµατίδια υφίστανται θετική διηλεκτροφόρηση για f <100Hz, ενώ
µεταπίπτουν σε αρνητική διηλεκτροφόρηση για µεγαλύτερες συχνότητες.
Οι πληροφορίες για τη διηλεκτρική σταθερά και αγωγιµότητα των παραπάνω
στοιχείων ελήφθησαν από τη βιβλιογραφία16.

-0,05

0,2

-0,10

Re[k]

Re[k]

-0,15

σωµατίδια SiO 2

-0,20

σε δωδεκάνιο

0,0

σωµατίδια Latex
σε απιονισµένο νερό

-0,25

-0,2

-0,30
-0,35

-0,4

-0,40
1

10

100

1000

10000

1

κυκλική συχνότητα (Hz)

(α)

10

100

1000

κυκλική συχνότητα (Hz)

(β)
~

Σχήµα 26: Γραφική παράσταση Re[Κ (ω )] - ω για δύο κολλοειδή συστήµατα: (α) σωµατίδια SiO2 σε
δωδεκάνιο και (β) σωµατίδια Latex (PMMA) σε απιονισµένο νερό.

Τα δύο συστήµατα εµφανίζουν µετάβαση από αρνητική σε θετική
διηλεκτροφόρηση σε συχνότητες οι οποίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν στο
εργαστήριο. Η διαφορετική διηλεκτρική συµπεριφορά διαφόρων κολλοειδών
σωµατιδίων έχει εφαρµοστεί στο διαχωρισµό και συλλογή των συστατικών
κολλοειδούς µίγµατος17.
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Οι µέθοδοι της ηλεκτροφόρησης και διηλεκτροφόρησης δεν απαιτούν ακριβό
εξοπλισµό (αρκεί η εφαρµογή εξωτερικής τάσης από γεννήτριες), αξιοποιούν το
φορτίο ή την πολωσιµότητα του µελετούµενος συστήµατος χωρίς την χρήση επιπλέον
χηµικών µορίων και είναι ευέλικτες, διότι επιτρέπουν την ακινητοποίηση και
οδήγηση πληθώρας κολλοειδών σωµατιδίων, όπως ανόργανα σωµατίδια18 ή
βιολογικά µόρια19 χρησιµοποιώντας διατάξεις ηλεκτροδίων, τα οποία συνήθως
σχηµατοποιούνται µε οπτική λιθογραφία.
Οι τεχνικές έχουν εφαρµοστεί στην ελεγχόµενη παγίδευση και ηλεκτρική
µελέτη

µικρο-

νανοσωλήνων C
DNA,

νανοσωµατιδίων20,

και
24,25

πρωτεϊνών,

µεταλλικών

21,22,23

µικρονηµάτων

,

26

, συνδυασµού νανοσωλήνων C και νανοσωµατιδίων , µορίων
βακτηρίων

και

άλλων

µακροµορίων

27,28,29

χρησιµοποιούνται σε διατάξεις διαχωρισµού ανόργανων σωµατιδίων

.

Επίσης
17,

30

και

οργανικών µακροµορίων31, 32.
Η ακρίβεια των µεθόδων στην τοποθέτηση και ακινητοποίηση των
κολλοειδών σωµατιδίων καθορίζεται κυρίως από την ακρίβεια στη σχηµατοποίηση
των ηλεκτροδίων που παράγουν το ηλεκτρικό πεδίο-οδηγό και περιορίζεται από τις
τεχνικές σχηµατοποίησής τους. Ιδιαίτερα, για την οδήγηση σωµατιδίων νανοµετρικού
µεγέθους, απαιτείται η παρασκευή ηλεκτροδίων µε την ίδια ακρίβεια. Αυτά µπορούν
να παρασκευαστούν µε τεχνικές υψηλού κόστους και χαµηλής απόδοσης, όπως είναι
η ηλεκτρονική λιθογραφία ή οι δέσµες ιόντων.
Στην παρούσα

διδακτορική

διατριβή

πραγµατοποιήθηκε

οργανωµένη

εναπόθεση νανοσωµατιδίων Au χρησιµοποιώντας ηλεκτρόδια µικροµετρικού
µεγέθους, αφού χρησιµοποιήθηκε κυρίως η χαµηλότερου κόστους οπτική λιθογραφία.
Το παραπάνω επιτεύχθηκε µε τοπική µεγιστοποίηση της κλίσης του ηλεκτρικού
πεδίου και εποµένως και της δύναµης της διηλεκτροφόρησης κατασκευάζοντας
ηλεκτρόδια τα οποία περιείχαν αιχµές ή βρίσκονταν σε κατάλληλα εγχαραγµένα
υποστρώµατα. Τα παραπάνω πειραµατικά αποτελέσµατα περιλαµβάνονται στο κεφ.5.

44

2.7 Συµπεράσµατα
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν οι τεχνικές οργάνωσης κολλοειδών
σωµατιδίων σε στερεές επιφάνειες. Οι τεχνικές µπορούν να χωριστούν σε αυτές που
χρησιµοποιούν κατάλληλα µόρια για να επιτύχουν οργανωµένη διάταξη των
νανοσωµατιδίων σε επιφάνειες, όπως η τεχνική Langmuir-Blodgett και σε εκείνες
που χρησιµοποιούν κατάλληλα υποστρώµατα, όπως η εφαρµογή ηλεκτρικού πεδίου
από µικροηλεκτρόδια σε σωµατίδια και η χρήση σχηµατοποιηµένων υποστρωµάτων.
Οι πρώτες συνήθως παρέχουν πολύ καλά διατεταγµένες δοµές νανοσωµατιδίων µε
χαµηλή όµως µηχανική και θερµική σταθερότητα λόγω των χρησιµοποιούµενων
µορίων, ενώ οι δεύτερες είναι απλές, ευέλικτες, παρέχουν σταθερές δοµές αλλά η
χρήση τους σε σωµατίδια νανοµετρικού µεγέθους περιορίζεται από την τεχνολογία
κατασκευής νανοδοµικών υποστρωµάτων.
Αναλυτική

περιγραφή

των

τεχνικών

χρήσης

ηλεκτρικού

πεδίου,

ηλεκτροφόρησης και ιδιαιτέρως διηλεκτροφόρησης και της τεχνικής εναπόθεσης σε
σχηµατοποιηµένα υποστρώµατα δόθηκαν στο κεφάλαιο αυτό, οι οποίες και
χρησιµοποιήθηκαν

για

την

οργάνωση

κολλοειδών

µικροκρυστάλλων

και

νανοσωµατιδίων στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής.
Τέλος υπολογίστηκε η δύναµη της διηλεκτροφόρησης την οποία δέχονται
υδατικά κολλοειδή σωµατίδια Au από εναλλασσόµενο ηλεκτρικό πεδίο και η οποία
χρησιµοποιήθηκε για την οργάνωση των νανοσωµατιδίων στο κεφάλαιο 5.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Πειραµατικά στοιχεία: Υλικά, εξοπλισµός & διεργασίες

3.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αρχικά οι µέθοδοι σύνθεσης και αναλυτικά
στοιχεία των κολλοειδών νανοσωµατιδίων Au µε σταθεροποιητή κιτρικό άλας διαµέτρου
40 nm ή µε το πεπτίδιο της θειοπρονίνης διαµέτρου 5 nm και κολλοειδών
µικροκρυστάλλων K2SO4 µε επικάλυψη νανοσωµατιδίων Au ή ZnS, τα οποία
χρησιµοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής εργασίας.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα υποστρώµατα που χρησιµοποιήθηκαν για την
εναπόθεση των κολλοειδών σωµατιδίων σε στερεές επιφάνειες και η µέθοδος
παρασκευής τους, χρησιµοποιώντας τον εξοπλισµό του εργαστηρίου του Ινστιτούτου
Μικροηλεκτρονικής. Αφενός, εγχαράχθηκαν σε υποστρώµατα Si µικροµετρικές γραµµές
µε στόχο την οργάνωση των µικροκρυστάλλων στο εσωτερικό αυτών, αφετέρου
σχηµατοποιήθηκαν και κατασκευάστηκαν κατάλληλα µεταλλικά µικροηλεκτρόδια σε
οξειδωµένα υποστρώµατα Si, µε στόχο την εφαρµογή των τεχνικών ηλεκτροφόρησης και
διηλεκτροφόρησης στα κολλοειδή διαλύµατα Au.
Παρουσιάζεται επίσης η διάταξη η οποία χρησιµοποιήθηκε για την εφαρµογή της
σταθερής ή εναλλασσόµενης τάσης και η βελτιστοποίηση της µε στόχο τον έλεγχο του
φαινοµένου

της

διηλεκτροφόρησης.

Περιγράφεται

το

ηλεκτρονικό

κύκλωµα

αυτοµατισµού που προστέθηκε στη διάταξη µε αποτέλεσµα τον τερµατισµό της
διαδικασίας κατά την εναπόθεση αγώγιµης δοµής µεταξύ των ηλεκτροδίων.
Τέλος, περιγράφεται η διάταξη ηλεκτρικών µετρήσεων που χρησιµοποιήθηκε για
την ηλεκτρική µελέτη των εναποτιθέµενων δοµών.
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3.2 Σύνθεση κολλοειδών νανοσωµατιδίων χρυσού
Οι χηµικές µέθοδοι παρασκευής κολλοειδών νανοσωµατιδίων είναι πλέον αρκετά
διαδεδοµένες και διατίθενται στο εµπόριο µία πληθώρα κολλοειδών νανοσωµατιδίων,
όπως νανοσωµατίδια ευγενών µετάλλων (Au, Ag, Pt, Pd, Cu), ηµιαγωγών (Si, Ge, ZnS,
InP κ.α.), µονωτών, πολυµερών και µαγνητικών υλικών. Ένα βασικό πλεονέκτηµα των
κολλοειδών νανοσωµατιδίων είναι οι ρυθµιζόµενες επιφανειακές τους ιδιότητες µέσω
της µονοµοριακής τους οργανικής επικάλυψης, οι οποίες είναι καθοριστικές για την
εναπόθεση και τη λειτουργικότητά τους.
Στην συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι µέθοδοι σύνθεσης κολλοειδών
νανοσωµατιδίων Au µε µοριακούς σταθεροποιητές κιτρικό νάτριο και θειοπρονίνη, οι
ιδιότητες και η εναπόθεση των οποίων µελετήθηκαν στην παρούσα διδακτορική
διατριβή.

3.2.1 Νανοσωµατίδια Au επικαλυµµένα µε κιτρικό νάτριο
Νανοσωµατίδια Au διαµέτρων (2.5-120) nm παρασκευάζονται µε αναγωγή
διαλύµατος HΑuCl4 ⋅ 3H2O σε νερό από κιτρικό άλας, όπως κιτρικό νάτριο ή κάλιο1. Η
τεχνική προσφέρει σταθερότητα των σωµατιδίων στον αέρα και σε διαλύτες καθώς και
δυνατότητα µεταβολής του σταθεροποιητικού µορίου και των ιδιοτήτων των
νανοσωµατιδίων.
Για την παρασκευή των νανοσωµατιδίων που χρησιµοποιήσαµε στην παρούσα
διδακτορική διατριβή χρησιµοποιήθηκε κιτρικό νάτριο. Στην εικόνα που ακολουθεί
παρουσιάζεται σχηµατικά το µόριο του κιτρικού οξέος.

Σχήµα 1: Σχηµατική αναπαράσταση του µορίου του κιτρικού οξέος
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Η αναλογία HΑuCl4 ⋅ 3H2O προς κιτρικό νάτριο που χρησιµοποιείται κατά την
παρασκευή των νανοσωµατιδίων Au καθορίζει και το µέγεθός τους. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι για την παρασκευή νανοσωµατιδίων Au διαµέτρων 15-20 nm, 50 ml
κιτρικού νατρίου 38.8 mM προστέθηκαν σε αναβράζον και αναδευόµενο διάλυµα
HΑuCl4 ⋅ 3H2O σε νερό (500 ml, 1 mM). Το τελικό βαθυκόκκινο διάλυµα διηθήθηκε από
0.45 µm nylon µεµβράνη και διατηρήθηκε σε θερµοκρασία δωµατίου.
Το µέγεθος των νανοσωµατιδίων επιβεβαιώθηκε από την παρουσία απορρόφησης
πλάσµατος στα 520 nm στο φάσµα ορατού-υπεριώδους, το οποίο παρουσιάζεται στο
σχήµα 2 (M. Murugesan and B.D. Moore, τελική αναφορά ευρωπαϊκού προγράµµατος
Escher, NID-FET Project No. IST-2001-33287).

Νανοσωµατίδια Au 15-20nm
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Σχήµα 2: Φάσµα απορρόφησης ορατού- υπεριώδους κολλοειδούς διαλύµατος Au διαµέτρων 1520nm επικαλυµµένων µε κιτρικό νάτριο (M. Murugesan and B.D. Moore, τελική αναφορά
ευρωπαϊκού προγράµµατος Escher, NID-FET Project No. IST-2001-33287).

Πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα νανοσωµατίδια παρουσιάζουν ένα ασθενές
αρνητικό φορτίο λόγω του κιτρικού σταθεροποιητή.

3.2.2 Νανοσωµατίδια Au επικαλυµµένα µε θειοπρονίνη
Τα οργανικά σουλφίδια δείχνουν µεγάλη χηµική συνάφεια προς τις επιφάνειες
χρυσού και χρησιµοποιούνται για τον σχηµατισµό µονοµοριακών στρωµάτων θειολών
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στην επιφάνεια των νανοσωµατιδίων χρυσού, όπως στην περίπτωση του πεπτιδίου
θειοπρονίνης. Νανοσωµατίδια Au διαµέτρου 5 nm επικαλυµµένα µε το πεπτίδιο
θειοπρονίνης παρασκευάστηκαν από την συνδιάλυση HΑuCl4 ⋅ 3H2O και θειοπρονίνη σε
µίγµα µεθανόλης : οξικού οξέος 6 : 1 µε προσθήκη του αναγωγικού NaBH4 2. Το
προκύπτον ίζηµα ξεπλύθηκε πολλές φορές µε άνυδρη µεθανόλη για την αποµάκρυνση
του οξικού οξέος και ξηράθηκε σε φούρνο κενού στους 40° C. Η παραπάνω διαδικασία
σύνθεσης περιλαµβάνεται σχηµατικά στην ακόλουθη εικόνα:

Σχήµα 3: Σχηµατική αναπαράσταση της σύνθεσης σωµατιδίων χρυσού επικαλυµµένων µε
µονοµοριακό στρώµα θειοπρονίνης (A.C Templeton et al. Langmuir 15 66-76 1999).

Τέλος το κολλοειδές διάλυµα χαρακτηρίστηκε µε φασµατοσκοπία απορρόφησης
ορατού-υπεριώδους (M. Murugesan and B.D. Moore, τελική αναφορά ευρωπαϊκού
προγράµµατος Escher, NID-FET Project No. IST-2001-33287).
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Νανοσωµατίδια Au µε θειοπρονίνη
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Σχήµα 4: Φάσµα απορρόφησης ορατού- υπεριώδους κολλοειδούς διαλύµατος Au διαµέτρων 5nm
επικαλυµµένων µε θειοπρονίνη (M. Murugesan and B.D. Moore, τελική αναφορά ευρωπαϊκού
προγράµµατος Escher, NID-FET Project No. IST-2001-33287).

3.2.3 Περιγραφή χρησιµοποιηθέντων διαλυµάτων
Προµηθευτήκαµε κολλοειδή διαλύµατα Au από το τµήµα Χηµείας του
πανεπιστηµίου Strathclyde της Σκοτίας, από την οµάδα του Καθ. B.D. Moore καθώς και
από τη βρετανική εταιρία BBI International, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν απευθείας από
την υγρή τους φάση.
Νανοσωµατίδια Au από το πανεπιστήµιο Strathclyde
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος Escher παρασκευάστηκαν κολλοειδή
διαλύµατα Au από την οµάδα του Καθ. B.D. Moore και στάλθηκαν στο Ινστιτούτο
Μικροηλεκτρονικής για αυτο-οργανωσή τους σε στερεές επιφάνειες και για δοµικό και
ηλεκτρικό

χαρακτηρισµό.

Μελετήθηκαν

δύο

είδη

διαλυµάτων

κολλοειδών

νανοσωµατιδίων:
i) Νανοσωµατίδια Au διαµέτρου 5 nm µε σταθεροποιητή θειοπρονίνη σε νερό.
ii) Νανοσωµατίδια Au διαµέτρου 45 nm µε σταθεροποιητή κιτρικό νάτριο σε νερό.
Τα δύο κολλοειδή διαλύµατα εικονίζονται στο επόµενο σχήµα:
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Σχήµα 5: Υδατικά κολλοειδή διαλύµατα χρυσού διαµέτρων 5 nm µε σταθεροποιητή θειοπρονίνη και 45 nm µε
κιτρικό σταθεροποιητή. Το πρώτο διάλυµα λόγω του µικρού µεγέθους των νανοσωµατιδίων παρουσιάζει
απορρόφηση πλάσµατος στο υπεριώδες και εµφανίζεται σκουρόχρωµο σε αντίθεση µε το δεύτερο που έχει
απορρόφησης πλάσµατος στα 520 nm και εµφανίζεται κόκκινο.

Νανοσωµατίδια Au από την εταιρία BBI
Προµηθευτήκαµε κολλοειδή διαλύµατα χρυσού µε κιτρικό σταθεροποιητή
διαµέτρων 20 nm, 30 nm και 40 nm διεσπαρµένα σε απιονισµένο νερό, τα οποία
εικονίζονται στο επόµενο σχήµα.

Σχήµα 6: Υδατικά κολλοειδή διαλύµατα χρυσού διαµέτρων 20 nm, 30 nm 40 nm (από αριστερά προς
δεξιά) τα οποία προµηθευτήκαµε από την εταιρία BBI. Είναι εµφανής η µεταβολή του χρώµατος του
κολλοειδούς διαλύµατος µε την αύξηση του µεγέθους των νανοσωµατιδίων λόγω µετατόπισης της
συχνότητας απορρόφησης πλάσµατος.
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Τα κολλοειδή διαλύµατα χρησιµοποιήθηκαν όπως τα παραλάβαµε, ενώ σε
ορισµένες

εφαρµογές

για

να

αποφύγουµε

φαινόµενα

συσσωµάτωσης

των

νανοσωµατιδίων µειώθηκε η συγκέντρωση των διαλυµάτων µε επιπλέον προσθήκη του
υγρού διασποράς.
Στοιχεία

των

κολλοειδών

διαλυµάτων

νανοσωµατιδίων

χρυσού

που

χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο
πίνακα. Τα διαλύµατα 1,2 παρασκευάστηκαν στο πανεπιστήµιο Strathclyde και το
διάλυµα 3 αγοράστηκε από την εταιρία BBI.
Πίνακας ΙΙ: Κολλοειδή διαλύµατα νανοσωµατιδίων χρυσού
α/α
1

Ονοµασία
ΑΤ-4

2

Au45

3

Au40

Μέγεθος
5 nm

Σταθερο/τής
θειοπρονίνη

Περιεκτικότητα
1.786mg ΝΣ Au /
ml διαλύτη

45 nm

κιτρικό νάτριο

40 nm

κιτρικό νάτριο

5.002 mg ΝΣ Au
/100 ml νερού
9⋅1010 ΝΣ Au/ ml

Παρατηρήσεις
∆ιήθηση 0.2 µm
Προσθήκη 10ml
ισοπροπανόλης
-

-

3.2.4 ∆υναµικό ζ των νανοσωµατιδίων
Μετρήσεις δυναµικού ζ , το οποίο συνδέεται µε το επιφανειακό φορτίο των
νανοσωµατιδίων3, έγιναν από την οµάδα του B.D. Moore σε νανοσωµατίδια Au µε
σταθεροποιητή θειοπρονίνη και κιτρικό νάτριο, στα πλαίσια του προγράµµατος Escher.
Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας ΙΙΙ: ∆υναµικό ζ νανοσωµατιδίων
Νανοσωµατίδιο
ζ (mV)
Au µε σταθεροποιητή θειοπρονίνη
-62,6 ± 1,0
Au µε σταθεροποιητή κιτρικό νάτριο -35,5 ± 1,3

Τα νανοσωµατίδια Au µε σταθεροποιητή θειοπρονίνη εµφανίζουν ισχυρό
αρνητικό δυναµικό ζ και εποµένως και ισχυρό αρνητικό φορτίο, λόγω της καρβοξυλικής
οµάδας του µορίου της θειοπρονίνης. Αντίθετα, τα νανοσωµατίδια Au µε σταθεροποιητή
κιτρικό νάτριο εµφανίζουν ασθενέστερο αρνητικό φορτίο. Η διαφοροποίηση αυτή όπως
θα δούµε στη συνέχεια θα επηρεάσει την εναπόθεσή τους υπό την επίδραση ηλεκτρικού
πεδίου.
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3.3 Σύνθεση κολλοειδών µικροκρυστάλλων
επικαλυµµένων µε νανοσωµατίδια
Οι επικαλυµµένοι µε νανοσωµατίδια ιοντικοί µικροκρύσταλλοι, οι οποίοι
µελετήθηκαν στην παρούσα εργασία αποτελούν µέρος µίας ευρύτερης οµάδας
επιφανειακά αυτοοργανούµενων µικροκρυστάλλων. Η µέθοδος σύνθεσής τους
ανακαλύφθηκε από τον συνεργάτη µας (ευρωπαϊκό πρόγραµµα Escher NID-FET Project
No. IST-2001-33287),
κρυσταλλικού

B.D. Moore και ονοµάστηκε Αυτο-οργάνωση µέσω

πλέγµατος

(Crystal

lattice

mediated

self-assembly,

CLAMS).

Περιλαµβάνει την παρασκευή ιοντικών (K2SO4 και Rb2SO4) ή µοριακών (βαλίνης)
µικροκρυστάλλων στους οποίους αυτο-οργανώνονται στην υγρή φάση (σε διάλυµα)
υδατοδιαλυτά νανοσωµατίδια όπως Au, CdSe και ZnS4 ή και βιοµόρια5, όπως πεπτίδια,
πρωτεΐνες και νουκλεϊκά οξέα. Σχηµατική αναπαράσταση επικαλυµµένου µε
νανοσωµατίδια µικροκρυστάλλου περιλαµβάνεται στο παρακάτω σχήµα.

Σχήµα 7: Σχηµατική αναπαράσταση επικαλυµµένου µε νανοσωµατίδια µικροκρυστάλλου.

Η παρασκευή µικροκρυστάλλων επικαλυµµένων µε νανοσωµατίδια περιλαµβάνει
δύο στάδια αυτο-οργάνωσης:
1. Σύνθεση κολλοειδών νανοσωµατιδίων µε την Αυτο-οργάνωση µονοµοριακού
οργανικού στρώµατος στη επιφάνεια των σωµατιδίων
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2. Σύνθεση µικροκρυστάλλων µε την Αυτο-οργάνωση νανοσωµατιδίων στην
επιφάνεια των κρυστάλλων
Η σύνθεση των επικαλυµµένων µε νανοσωµατίδια µικροκρυστάλλων συνίσταται
στην γρήγορη συν-ιζηµατοποίηση δύο συστατικών: του υλικού που σχηµατίζει τον
µικροκρυσταλλίτη και του υλικού που σχηµατίζει την επιφανειακή επικάλυψη, δηλαδή
των νανοσωµατιδίων. Αρχικά, σε ένα κορεσµένο υδατικό διάλυµα του κρυσταλλικού
στοιχείου (π.χ. άλας K2SO4 ή Rb2SO4) διαλύεται ποσότητα νανοσωµατιδίων. Το µίγµα
προστίθεται σε σταγόνες σε µη υδατοδιαλυτό διαλύτη, ο οποίος αναδεύεται ταχύτατα. Το
νερό του µίγµατος αµέσως διαλύεται στον διαλύτη, το µίγµα γίνεται υπέρκορο και τα δύο
συστατικά του ωθούνται σε συν-ιζηµατοποίηση. Το µοναδικό προϊόν αυτής της
διεργασίας είναι µικροκρύσταλλοι επικαλυµµένοι µε νανοσωµατίδια, χωρίς την
παρουσία συσσωµατωµάτων κρυστάλλων ή νανοσωµατιδίων. Η παραπάνω διεργασία
παρουσιάζεται σχηµατικά στο σχήµα 8.

Σχήµα 8: ∆ιαδικασία σύνθεσης µικροκρυστάλλων επικαλυµµένων µε νανοσωµατίδια
(M. Murugesan et al. Chem.Comm. 2677-79 2005)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραπάνω διεργασία είναι το στοιχείο που
κρυσταλλώνεται και αυτό που περιβάλλει τον κρύσταλλο να είναι διαλυτά σε έναν κοινό
διαλύτη και αδιάλυτα σε κάποιον άλλο.
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Στην

παρούσα

διδακτορική

διατριβή

χρησιµοποιήθηκε

µία

σειρά

µικροκρυστάλλων K2SO4 επικαλυµµένων µε νανοσωµατίδια Au και ZnS. Οι
µικροκρύσταλλοι K2SO4 έχουν την µορφή πλακιδίων µε τυπικές διαστάσεις (1 x 0.5 x
0.1) µm. Αντιπροσωπευτική εικόνα ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης δέσµης των
µικροκρυστάλλων K2SO4

επικαλυµµένων µε νανοσωµατίδια Au διαµέτρων 5 nm

περιλαµβάνεται στο σχήµα 9 (α).
Με την παραπάνω µέθοδο µπορεί να παρασκευαστεί µία µεγάλη ποικιλία
επικαλυµµένων

ιοντικών

µικροκρυστάλλων,

όπως

µικροκρύσταλλοι

Rb2SO4

επικαλυµµένοι µε νανοσωµατίδια Au διαµέτρων 5 nm, οι οποίοι έχουν ραβδοειδή µορφή
και εικονίζονται στο σχήµα 9 (β).

(α)

(β)

Σχήµα 9: Εικόνες ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης δέσµης από κολλοειδείς µικροκρυσταλλίτες (α)
K2SO4 και (β) Rb2SO4 επικαλυµµένοι µε νανοσωµατίδια Au.

3.3.1 Περιγραφή χρησιµοποιηθέντων διαλυµάτων
Για την διεξαγωγή των πειραµάτων χρησιµοποιήθηκαν κολλοειδή διαλύµατα
µικροκρυστάλλων K2SO4 διεσπαρµένων σε ισοπροπανόλη και µικροκρυστάλλων K2SO4
επικαλυµµένων µε νανοσωµατίδια Au ή ZnS διαµέτρου 5 nm µε σταθεροποιητή το µόριο
της θειοπρονίνης, σε διάφορες περιεκτικότητες διεσπαρµένων σε ισοπροπανόλη επίσης.
Τα κολλοειδή διαλύµατα χρησιµοποιήθηκαν όπως τα παραλάβαµε, ενώ σε
ορισµένες εφαρµογές, για να αποφύγουµε φαινόµενα συσσωµάτωσης των κολλοειδών
σωµατιδίων µειώθηκε η συγκέντρωση των διαλυµάτων µε επιπλέον προσθήκη του υγρού
διασποράς.
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Στοιχεία των κολλοειδών επικαλυµµένων και µη, µικροκρυστάλλων που
χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη παρουσιάζονται αναλυτικά στους ακόλουθους
πίνακες.
Πίνακας ΙV: Κολλοειδή διαλύµατα µικροκρυστάλλων K2SO4 χωρίς επικάλυψη και
επικαλυµµένων µε νανοσωµατίδια
Σύνθεση

Νανοσωµατιδιακή
επικάλυψη

Περαιτέρω διάλυση

250 µL κορ. K2SO4 σε 10ml
ισοπροπανόλης

-

∆ιάλυση 0.7g σε 10ml
ισοπροπανόλης

Au /K2SO4=10% (p.w.)
παρασκευασµένο σε
ακετυλονιτρίδιο

Au διαµέτρου 5 nm µε
σταθεροποιητή θειοπρονίνη

ZnS/K2SO4 = 5% σε DMF,
παρασκευασµένο σε
ακετυλονιτρίδιο

∆ιάλυση 1ml
διαλύµατος σε 9ml
ισοπροπανόλης
∆ιάλυση 200 µl του
διαλύµατος σε 3ml
ZnS διαµέτρου 5 nm µε
ισοπροπανόλης
σταθεροποιητή θειοπρονίνη
(διηθήθηκε σε φίλτρο
5µm)

3.3.2 ∆υναµικό ζ των µικροκρυστάλλων
Μετρήσεις δυναµικού ζ , το οποίο συνδέεται µε το επιφανειακό φορτίο των
µικροκρυστάλλων, έγιναν από την οµάδα του B.D. Moore σε µικροκρυστάλλους K2SO4
χωρίς επικάλυψη, επικαλυµµένους µε νανοσωµατίδια Au ή ZnS µε σταθεροποιητή
θειοπρονίνη, στα πλαίσια του προγράµµατος Escher (M. Murugesan and B.D. Moore,
τελική αναφορά ευρωπαϊκού προγράµµατος Escher, NID-FET Project No. IST-200133287). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Πίνακας V: ∆υναµικό ζ κολλοειδών µικροκρυστάλλων
Μικροκρύσταλλοι
ζ (mV)
Μικροκρύσταλλοι K2SO4 χωρίς επικάλυψη
-17,8 ± 6,7
Μικροκρύσταλλοι K2SO4 επικαλυµµένοι µε νανοσωµατίδια Au -52,3 ± 1,2
µε σταθεροποιητή θειοπρονίνη
Μικροκρύσταλλοι K2SO4 επικαλυµµένοι µε νανοσωµατίδια ZnS -39,4 ± 1,1
µε σταθεροποιητή θειοπρονίνη

Παρατηρούµε ότι κρύσταλλοι χωρίς επικάλυψη εµφανίζουν ασθενές αρνητικό
φορτίο, ενώ αυτοί µε νανοσωµατιδιακή επικάλυψη εµφανίζουν ισχυρό αρνητικό φορτίο,
λόγω της καρβοξυλικής οµάδας του µορίου της θειοπρονίνης που περιβάλλει τα
νανοσωµατίδια.
Το αρνητικό φορτίο των επικαλυµµένων µικροκρυστάλλων είναι καθοριστικό για
την εναπόθεσή τους µεταξύ µικροηλεκτροδίων µε την τεχνική της ηλεκτροφόρησης.

3.4 Παρασκευή υποστρωµάτων
Για την µελέτη των ανωτέρω κολλοειδών διαλυµάτων χρησιµοποιήθηκαν οι
τεχνικές εναπόθεσης σε σχηµατοποιηµένα υποστρώµατα Si καθώς και οι τεχνικές της
ηλεκτροφόρησης

και

διηλεκτροφόρησης

µεταξύ

ηλεκτροδίων.

Εποµένως

παρασκευάστηκαν δύο ειδών υποστρώµατα, χρησιµοποιώντας τον εξοπλισµό του
εργαστηρίου Μικροηλεκτρονικής σε χώρους υψηλής καθαρότητας:
Α) υποστρώµατα Si µε διατεταγµένες εγχαραγµένες γραµµές σχήµατος V
Β) µεταλλικά µικροηλεκτρόδια σε επίπεδα και σχηµατοποιηµένα υποστρώµατα Si

3.4.1 Εγχαραγµένα υποστρώµατα Si
Παρασκευάστηκαν υποστρώµατα Si µε διατεταγµένες εγχαραγµένες περιοχές.
Συγκεκριµένα χρησιµοποιώντας λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσµης και χηµική εγχάραξη
κατασκευάστηκαν µικροµετρικές εγχαραγµένες γραµµές σχήµατος V σε δισκίδια
πυριτίου τύπου p. Η διαδικασία σχηµατισµού δοµής σχήµατος V παρουσιάζεται στο
σχήµα 10 (α).
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Σχήµα 10: (α) διαδικασία σχηµατισµού δοµής σχήµατος V, (β) σχηµατικό εγχαραγµένης
δοµής και (γ) εικόνα ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης γραµµής Si σχήµατος V πλάτους 2
µm, η οποία δεν έχει εγχαραχθεί µέχρι τέλους σε διάλυµα ΤΜΑΗ.

Αρχικά στην επάνω πλευρά θερµικώς οξειδωµένου δισκιδίου πυριτίου
διεύθυνσης <100>, µε πάχος οξειδίου 10 nm, εναποτίθεται µε περιστροφή ρητίνη
πολυµεθακρυλικού µεθυλεστέρα (Poly metyl methacrylate, PMMA), η οποία είναι
ευαίσθητη στη δέσµη ηλεκτρονίων. Στη συνέχεια το δείγµα εκτίθεται σε δέσµη
ηλεκτρονίων µε σάρωση της δέσµης στις περιοχές που θα εγχαραχθούν, γίνεται µετά
εµφάνιση και αποκαλύπτονται στην επιφάνεια γραµµές SiO2 χωρίς επίστρωση ρητίνης.
Το δείγµα βυθίζεται σε φθοριούχο αµµώνιο (Ammonium fluoride, buffer HF) και το
θερµικό οξείδιο αποµακρύνεται µόνο από τις γραµµές µέσω χηµικής εγχάραξης. Έπειτα
αφαιρείται η ρητίνη από την επιφάνεια του δείγµατος σε ακετόνη και λουτρό υπερήχων.
Τέλος το δείγµα βυθίζεται σε υδατικό διάλυµα τετραµεθυλικού αµµωνιούχου
υδροξειδίου

25% ((Tetramethyl ammonium hydroxide, TMAH), όπου, έχοντας ως

µάσκα το επιφανειακό οξείδιο, εγχαράσσονται ανισοτροπικά µόνο οι γραµµές Si κατά
την <111> διεύθυνσή τους, καταλήγοντας σε δοµή σχήµατος V. Ένα σχηµατικό της
κατακόρυφης τοµής της εγχαραγµένης γραµµής σχήµατος V παρουσιάζεται στο σχήµα
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10 (β). Τυπική εικόνα ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης γραµµής Si σχήµατος V
πλάτους 2 µm, η οποία δεν έχει εγχαραχθεί µέχρι τέλους, παρουσιάζεται στο σχήµα 10
(γ).
Με τον παραπάνω τρόπο παρασκευάστηκαν γραµµές πυριτίου σχήµατος V
πλάτους από 0.4 µm έως 10 µm, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν ως έχουν, καθώς και σε
οξειδωµένη µορφή, παρέχοντας ένα µονωτικό υπόστρωµα κατάλληλο για ηλεκτρική
µελέτη των εναποτιθέµενων σε αυτό δοµών.

3.4.2 Μεταλλικά µικροηλεκτρόδια
Επίπεδα µικροηλεκτρόδια

Για την εφαρµογή του ηλεκτρικού πεδίου κατασκευάστηκαν διαφόρων σχηµάτων
µεταλλικά µικροηλεκτρόδια σε δισκίδια Si. Η διαδικασία σχηµατισµού υποστρωµάτων
κατάλληλων για ηλεκτροφόρηση ή διηλεκτροφόρηση παρουσιάζεται στο σχήµα 11.

Σχήµα

11:

∆ιαδικασία

σχηµατισµού

υποστρωµάτων

κατάλληλων

για

ηλεκτροφόρηση

ή

διηλεκτροφόρηση

Τα δισκίδια Si <100> p τύπου αρχικά οξειδώθηκαν θερµικά και επιλέχθηκαν
πάχη οξειδίου από 100 έως 300 nm. Το οξείδιο σε όλες τις περιπτώσεις προσφέρει
ηλεκτρική µόνωση. Στη συνέχεια στην επιφάνεια των δισκιδίων µε οπτική λιθογραφία ή
λιθογραφία ηλεκτρονίων, ιονοβολή µετάλλου και αφαίρεση ρητίνης σε λουτρό υπερήχων
σχηµατοποιήθηκαν ζεύγη ηλεκτροδίων µικροµετρικών διαστάσεων και αποστάσεων.
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Για

την

σχηµατοποίηση

των

ηλεκτροδίων

στην

επιφάνεια

του

SiO2

χρησιµοποιήθηκε κυρίως οπτική λιθογραφία µε οπτικές µάσκες Cr που προϋπήρχαν στο
εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής, σε χώρους υψηλής καθαρότητας (ηλεκτρόδια τύπου 1
και 2), µε νέες µάσκες που σχεδιάστηκαν (ηλεκτρόδια τύπου 4, 5 και 6) και µε
λιθογραφία ηλεκτρονίων (ηλεκτρόδια τύπου 3). Σχεδιάστηκαν και παρασκευάστηκαν έξι
διαφορετικοί τύποι ηλεκτροδίων (ορθογώνια, τριγωνικά και τύπου ακίδας) για την
εναπόθεση κολλοειδών σωµατιδίων στην µεταξύ τους απόσταση. Στον πίνακα που
περιλαµβάνεται στο τέλος της παραγράφου, παρουσιάζεται η σχηµατική αναπαράσταση
και η ονοµασία κάθε τύπου ηλεκτροδίων, όπως και η λιθογραφική µέθοδος που
χρησιµοποιήθηκε για την σχηµατοποίησή τους.
Ως υλικό των ηλεκτροδίων χρησιµοποιήθηκαν ευγενή µέταλλα (Au ή Pt).
Επιτεύχθηκε καλή προσκόλληση των µετάλλων του Au και Pt στο οξειδωµένο δισκίδιο
Si µε την εναπόθεση ενδιάµεσων λεπτών υµενίων Cr και Ti αντίστοιχα. Η βέλτιστη
αναλογία του διµεταλλικού στρώµατος των ηλεκτροδίων που είχαν την καλύτερη
µηχανική σταθερότητα και την µικρότερη επιφανειακή τραχύτητα ήταν Cr (Ti) / Au (Pt):
15 nm / 300 nm.

Μικροηλεκτρόδια σε εγχαραγµένα υποστρώµατα

Χρησιµοποιήθηκαν επίσης µικροηλεκτρόδια τα οποία ακολουθούν το σχήµα των
εγχαραγµένων γραµµών σχήµατος V των υποστρωµάτων Si. Η διαδικασία κατασκευής
των ηλεκτροδίων είναι η εξής:
1. Στην

επάνω

πλευρά

θερµικώς

οξειδωµένου

δισκιδίου

πυριτίου

κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης <100>, µε πάχος οξειδίου 10 nm, εναποτίθεται
µε περιστροφή ρητίνη πολυµεθακρυλικού µεθυλεστέρα (Poly metyl methacrylate,
PMMA), η οποία είναι ευαίσθητη στη δέσµη ηλεκτρονίων.
2. Με οπτική λιθογραφία σχηµατίζονται γραµµές SiO2 χωρίς επίστρωση ρητίνης.
3. Το δείγµα βυθίζεται σε φθοριούχο αµµώνιο (Ammonium fluoride, buffer HF) και
το θερµικό οξείδιο αποµακρύνεται µόνο από τις γραµµές µέσω χηµικής
εγχάραξης. Έπειτα αφαιρείται η ρητίνη από την επιφάνεια του δείγµατος σε
ακετόνη και λουτρό υπερήχων.
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4. Το δείγµα βυθίζεται σε υδατικό διάλυµα τετραµεθυλικού αµµωνιούχου
υδροξειδίου 25% ((Tetramethyl ammonium hydroxide, TMAH), όπου µε µάσκα
το επιφανειακό οξείδιο εγχαράσσονται ανισοτροπικά µόνο οι γραµµές Si κατά
την <111> κρυσταλλογραφική διεύθυνση, καταλήγοντας σε δοµή σχήµατος V.
5. Αφαιρείται το αρχικό οξείδιο σε διάλυµα φθοριούχου αµµωνίου και το δείγµα
οξειδώνεται θερµικά σε πάχος 150 nm.
6. Χρησιµοποιώντας οπτική λιθογραφία και ιοντοβολή µετάλλου σχηµατοποιούνται
στην επιφάνεια τα µικροηλεκτρόδια ακολουθώντας τη γεωµετρία των γραµµών
σχήµατος V.
Ένα σχηµατικό της κατακόρυφης τοµής των ηλεκτροδίων πάνω σε εγχαραγµένες
γραµµές σχήµατος V παρουσιάζεται στο σχήµα 12 (α).

Σχήµα 12: (α) διαδικασία σχηµατισµού ηλεκτροδίων πάνω σε εγχαραγµένες γραµµές Si
σχήµατος V (κατακόρυφη τοµή), (β) και (γ) σχηµατικό πάνω όψης ηλεκτροδίων τύπου 5 και 6
σε εγχαραγµένες γραµµές Si σχήµατος V αντίστοιχα.

Τα δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν περιείχαν γραµµές σχήµατος V µε πλάτος
1.5 µm και µήκος 10 µm, ενώ µεταλλικά ηλεκτρόδια τύπου 5 και 6 σχηµατοποιήθηκαν
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στην επιφάνεια SiO2 ακολουθώντας τη γεωµετρία της, όπως φαίνονται σχηµατικά στα
σχήµατα 12 (β) και (γ) αντίστοιχα.
Πριν χρησιµοποιηθούν τα δείγµατα καθαρίζονται σε διάλυµα Η2Ο2 / Η2SO4 : 1/1
(piranha) για την αποµάκρυνση κάθε οργανικής ουσίας από αυτά.
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Πίνακας VI: Τύποι ηλεκτροδίων που χρησιµοποιήθηκαν για πειράµατα
ηλεκτροφόρησης και διηλεκτροφόρησης
Ονοµασία

Λιθογραφία

Τύπος 1

οπτική

Τύπος 2

οπτική

Τύπος 3

ηλεκτρονίων

Τύπος 4

οπτική

Τύπος 5

οπτική

Τύπος 6

οπτική

Σχηµατική αναπαράσταση
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3.5 ∆ιατάξεις εφαρµογής ηλεκτρικού πεδίου
Μόλις παρασκευαστούν και καθαριστούν τα υποστρώµατα που περιέχουν τα
µεταλλικά µικροηλεκτρόδια, µεταφέρονται στο χώρο ηλεκτρικού χαρακτηρισµού, όπου
έχει στηθεί κατάλληλη διάταξη για τα πειράµατα εφαρµογής ηλεκτρικού πεδίου.
Το δείγµα συγκρατείται σε µεταλλική βάση µε τη βοήθεια κενού, που
αναπτύσσεται µέσω άντλησης από οπές που έχουν ανοιχθεί εκεί. Περιφερειακά της
βάσης, υπάρχουν µετακινούµενες ακίδες µε τρεις βαθµούς ελευθερίας. Οι ακίδες
ακουµπούν στα µικροηλεκτρόδια, ώστε να λαµβάνεται η επαφή και στην άλλη άκρη
αυτών συνδέεται η γεννήτρια εναλλασσόµενης ή σταθερής τάσης µέσω καλωδίων BNC1.
Μετά την εφαρµογή της τάσης έχουµε έγχυση του κολλοειδούς µεταξύ των ηλεκτροδίων
µε µικροπιπέτα όγκου 2.5µL.
Η διάταξη και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή των
µεθόδων ηλεκτροφόρησης και διηλεκτροφόρησης, περιλαµβάνουν πηγή σταθερής και
ηµιτονοειδούς τάσης, καλώδια BNC, παλµογράφος, αντιστάσεις µεγέθους 100 kΩ έως 1
ΜΩ και κύκλωµα αυτοµατισµού και παρουσιάζονται στο σχήµα 13.

Σχήµα 13: ∆ιάταξη και εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή των µεθόδων
ηλεκτροφόρησης και διηλεκτροφόρησης
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εξέλιξη της χρησιµοποιούµενης διάταξης.
Αρχικά χρησιµοποιήθηκαν η πηγή του ηλεκτρικού πεδίου και η µικροπιπέτα,
όπως σχηµατικά παρουσιάζεται στο σχήµα 14.

Σχήµα 14: Σχηµατική αναπαράσταση βασικής διάταξης για την εφαρµογή των µεθόδων
ηλεκτροφόρησης και διηλεκτροφόρησης (διάταξη 1).

Η πρώτη βασική διάταξη χρησιµοποιήθηκε για την οργάνωση µεταξύ των
ηλεκτροδίων κολλοειδών µικροκρυστάλλων και νανοσωµατιδίων διεσπαρµένων σε
ισοπροπανόλη χρησιµοποιώντας σταθερές και εναλλασσόµενες τάσεις (βλέπε κεφ. 5 και
6).
Στη συνέχεια προχωρήσαµε στην µελέτη κολλοειδών νανοσωµατιδίων Au σε
υδατικό µέσο, στο οποίο ήταν σταθερά και παρουσίαζαν αργή κροκίδωση σε σχέση µε
αυτά σε ισοπροπανόλη. Με την χρήση όµως σταθερής τάσης και παρουσία του υδατικού
µέσου, το ενδιάµεσο υµένιο Cr ή Ti υδρολυόταν και τα ηλεκτρόδια αποκολλούνταν από
την επιφάνεια. Εποµένως για την αποφυγή της υδρόλυσης και τη βέλτιστη οργάνωση των
νανοσωµατιδίων

µεταξύ

των

ηλεκτροδίων

χρησιµοποιήθηκε

αποκλειστικά

εναλλασσόµενη τάση και το φαινόµενο της διηλεκτροφόρησης.
Ο επόµενος µας στόχος ήταν η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διαδικασίας
της διηλεκτροφόρησης. Αυτό έγινε δυνατό µε τη χρήση αντιστάτη µεγάλης αντίστασης
100 kΩ έως 1 ΜΩ σε σειρά στο κύκλωµα και παλµογράφου παράλληλα στον αντιστάτη,
όπως παρουσιάζεται στο επόµενο σχήµα.
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Σχήµα 15: Σχηµατική αναπαράσταση διάταξης που περιέχει κύκλωµα ελέγχου διηλεκτροφόρησης µε
αντιστάτη σε σειρά και παλµογράφο (διάταξη 2).

Αρχικά κατά την εφαρµογή της τάσης και την έγχυση της σταγόνας η αντίσταση
µεταξύ των ηλεκτροδίων είναι της τάξης των δεκάδων ΜΩ και εποµένως η τάση µεταξύ
των ηλεκτροδίων είναι µέγιστη, ενώ στα άκρα του αντιστάτη ελάχιστη. Καθώς τα
νανοσωµατίδια εναποτίθενται η αντίσταση µεταξύ των ηλεκτροδίων µειώνεται, όπως και
η τάση στα άκρα τους, ενώ αυξάνεται η τάση στα άκρα του αντιστάτη. Η τιµή της
αντίστασης του αντιστάτη επιλέχθηκε µεγάλη ώστε να είναι ελάχιστο το ρεύµα που
διαρρέει την εναποτιθέµενη δοµή. Με την οργάνωση αγώγιµης νανοσωµατιδιακής δοµής
µεταξύ των ηλεκτροδίων παρατηρείται µέσω του παλµογράφου απότοµη αύξηση της
τάσης στα άκρα του αντιστάτη. Κατά τη στιγµή αυτή η διαδικασία της
διηλεκτροφόρησης έχει ολοκληρωθεί και µπορεί να τερµατιστεί.
Ηλεκτρονικό κύκλωµα ελέγχου του ρεύµατος που διαρρέει την εναποτιθέµενη
δοµή και αυτόµατου τερµατισµού της εναλλασσόµενης τάσης σχεδιάστηκε και
κατασκευάστηκε από τον ∆ρ. Αθ. Νασιόπουλο στο ΑΤΕΙ Αθηνών. Το κύκλωµα
παρουσιάζεται στο σχήµα που ακολουθεί.
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Σχήµα 16: Ηλεκτρονικό κύκλωµα ελέγχου του ρεύµατος που διαρρέει την εναποτιθέµενη δοµή και
αυτόµατου τερµατισµού της εναλλασσόµενης τάσης (διάταξη 3).

Το δείγµα τοποθετείται µεταξύ των σηµείων Α και Β του κυκλώµατος σε σειρά
µε τον διακόπτη Ι. Ο αναλογικός διακόπτης CMOS Ι ελέγχεται από ένα κύκλωµα
σκανδαλισµού και αρχικά είναι ‘ΟΝ’ επιτρέποντας την εφαρµογή ολοκλήρου του
σήµατος της γεννήτριας στο δείγµα, δεδοµένου ότι η ισοδύναµη αντίσταση Rx του
δείγµατος είναι άπειρη και οι τιµές των αντιστάσεων στην γέφυρα R2 – R1 είναι τέτοιες
(R2 << R1 ) που στο σηµείο Β ουσιαστικά η τάση είναι 0.
Όταν η αντίσταση του δείγµατος µειωθεί και ουσιαστικά βραχυκυκλώσει, η τάση
στο σηµείο Β αυξάνει ραγδαία. Το ίδιο συµβαίνει χωρίς να παρεµβαίνει σταθερά χρόνου
και στην έξοδο του κυκλώµατος ανίχνευσης D-R-C προκαλώντας την αλλαγή
κατάστασης στο κύκλωµα σκανδαλισµού, το οποίο µε την σειρά του θέτει τον διακόπτη
σε κατάσταση ‘OFF’, προστατεύοντας την αντίσταση Rx του δείγµατος.
Οι ενισχυτές G1 και G2 έχουν προβλεφθεί µε ρυθµιζόµενο κέρδος. ∆ηµιουργούν
ευελιξία στην λειτουργία του κυκλώµατος και ανεξαρτησία σε σχέση µε την διαθέσιµη
στο εργαστήριο γεννήτρια σήµατος Ε. Επίσης επιτρέπουν την άψογη προσαρµογή σε
σχέση µε τα υπόλοιπα στοιχεία.
Χρησιµοποιώντας τις βελτιωµένες διατάξεις διηλεκτροφόρησης 2 και 3 πετύχαµε
τον επαναλήψιµο σχηµατισµό αγώγιµων µικρονηµάτων Au µεταξύ ηλεκτροδίων, τα
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οποία διατηρούν τη νανοσωµατιδιακή τους µορφή και ορισµένα είναι πλάτους < 200 nm
(βλέπε κεφ. 5 και 6).

3.6 ∆ιάταξη ηλεκτρικών µετρήσεων
Για τη λήψη των µετρήσεων, το δείγµα τοποθετείται σε µία µεταλλική βάση.
Περιφερειακά της βάσης υπάρχουν µετακινούµενες ακίδες µε τρεις βαθµούς ελευθερίας,
στην άλλη άκρη των οποίων συνδέονται τα όργανα µέτρησης. Με αυτό τον τρόπο, οι
ακίδες µπορούν να ακουµπήσουν στα ηλεκτρόδια, ώστε να λαµβάνεται η επαφή. Στη
διάταξη είναι προσαρτηµένο οπτικό µικροσκόπιο, το οποίο διευκολύνει την τοποθέτηση
των ακίδων. Ολόκληρη η διάταξη, όπως φαίνεται στο σχήµα 17, εδράζεται µέσα σε
µεταλλικό σκοτεινό θάλαµο, ο οποίος βοηθά στην θωράκιση από τον θόρυβο και στην
αποφυγή φωτισµού του δείγµατος κατά τη διάρκεια µέτρησης. Το δείγµα συγκρατείται
στη µεταλλική βάση µε τη βοήθεια κενού, που αναπτύσσεται µέσω άντλησης από οπές
που έχουν ανοιχθεί εκεί.

Σχήµα 17: ∆ιάταξη µέτρησης έντασης ρεύµατος δειγµάτων συναρτήσει σταθερής (DC) τάσης.
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Η σύνδεση των ακίδων και της βάσης µε τα όργανα µέτρησης γίνεται µε
οµοαξονικά καλώδια BΝC2, µε το κεντρικό σύρµα να συνδέεται µε την ακίδα και το
εξωτερικό να συνδέεται µε το θάλαµο, ο οποίος γειώνεται.
Για την µέτρηση της έντασης του ρεύµατος των δειγµάτων συναρτήσει της
εφαρµοζόµενης σταθερής τάσης χρησιµοποιήθηκε το 4140Β pA meter / DC Voltage
Source

της

Hewlett-Packard

το

οποίο

είναι

εγκατεστηµένο

στο

Ινστιτούτο

Μικροηλεκτρονικής, στο εργαστήριο ηλεκτρικού χαρακτηρισµού. Το όργανο είναι
συνδεδεµένο µε ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσα από θύρα GPIB3 και ελέγχεται µε
ρουτίνες του προγράµµατος LabView™ 7.0 της National Instruments. Έχει τη
δυνατότητα ανίχνευσης ρευµάτων της τάξης των pA.

2
3

Bayonet Neill Concelman
General Purpose Interface Bus
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3.7 Συµπεράσµατα
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν οι µέθοδοι σύνθεσης και αναλυτικά στοιχεία
των κολλοειδών νανοσωµατιδίων Au διαµέτρου 40 nm µε σταθεροποιητή κιτρικό άλας ή
διαµέτρου 5 nm µε το πεπτίδιο της θειοπρονίνης και κολλοειδών µικροκρυστάλλων
K2SO4 µε επικάλυψη νανοσωµατιδίων Au, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στα πλαίσια της
παρούσας διδακτορικής εργασίας.
Έπειτα αναφέρθηκαν οι µέθοδοι παρασκευής κατάλληλων υποστρωµάτων για την
οργάνωση των κολλοειδών σωµατιδίων σε αυτά. Έτσι, χρησιµοποιώντας τον εξοπλισµό
του εργαστηρίου του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής, αφενός, σε υποστρώµατα Si
εγχαράχθηκαν µικροµετρικές γραµµές µε στόχο την οργάνωση των µικροκρυστάλλων
στο εσωτερικό αυτών, αφετέρου σχηµατοποιήθηκαν και κατασκευάστηκαν κατάλληλα
µεταλλικά µικροηλεκτρόδια σε οξειδωµένα υποστρώµατα Si, µε στόχο την οργάνωση
κολλοειδών διαλυµάτων Au µεταξύ αυτών µε χρήση ηλεκτρικού πεδίου.
Για την εφαρµογή των τεχνικών ηλεκτροφόρησης και διηλεκτροφόρησης,
στήθηκε κατάλληλη διάταξη στο εργαστήριο. Παρουσιάζεται η βελτιστοποίηση της
διάταξης µε στόχο τον έλεγχο του φαινοµένου της διηλεκτροφόρησης, ενώ κατάλληλο
κύκλωµα αυτοµατισµού προστέθηκε στη διάταξη µε αποτέλεσµα τον τερµατισµό της
διαδικασίας κατά την εναπόθεση αγώγιµης δοµής µεταξύ των ηλεκτροδίων.
Τέλος, δόθηκε η περιγραφή της διάταξης ηλεκτρικών µετρήσεων που
χρησιµοποιήθηκε για την ηλεκτρική µελέτη των εναποτιθέµενων δοµών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Οργάνωση µικροκρυστάλλων επικαλυµµένων µε
νανοσωµατίδια σε υποστρώµατα Si

4.1 Εισαγωγή
Στο
επιλεκτικής

κεφάλαιο

αυτό

εναπόθεσης

παρουσιάζονται

κολλοειδών

τα

πειραµατικά

µικροκρυστάλλων

αποτελέσµατα

επικαλυµµένων

µε

νανοσωµατίδια σε υποστρώµατα Si. Το σύστηµα, το οποίο µελετήσαµε είναι ιοντικοί
µικροκρύσταλλοι K2SO4 επικαλυµµένοι µε µεταλλικά νανοσωµατίδια Au ή
ηµιαγώγιµα νανοσωµατίδια ZnS. Η συγκεκριµένη µελέτη έγινε σε συνεργασία µε την
ερευνητική οµάδα του ∆ρ. B.D. Moore από το πανεπιστήµιο Strathclyde της Σκοτίας
στα πλαίσια του χρηµατοδοτούµενου Ευρωπαϊκού προγράµµατος IST Escher (contact
No 33287). Οι επικαλυµµένοι µε νανοσωµατίδια µικροκρυσταλλίτες είχαν
παρασκευασθεί για πρώτη φορά στο εργαστήριο του ∆ρ. B.D. Moore και αποτελούν
µία ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτο-οργάνωσης νανοσωµατιδίων σε τρισδιάστατο
υπόστρωµα.
Πραγµατοποιήθηκε

επιλεκτική

εναπόθεση

των

επικαλυµµένων

µικροκρυστάλλων σε υποστρώµατα Si χρησιµοποιώντας δύο µεθόδους. Με την
πρώτη µέθοδο, οι µικροκρύσταλλοι εναποτίθενται επιλεκτικά στο εσωτερικό
εγχαραγµένων γραµµών Si σχήµατος V, πλάτους όσο το µέσο µέγεθος αυτών (~ 1
µm). Απλά µε έγχυση ή περιστροφή του κολλοειδούς διαλύµατος σχηµατίζονται
ιοντικές αλυσίδες µε επικάλυψη νανοσωµατιδίων µήκους δεκάδων µm.
Η δεύτερη µέθοδος αφορά την χρήση της τεχνικής της ηλεκτροφόρησης. Οι
επικαλυµµένοι µικροκρύσταλλοι οργανώνονται µεταξύ µεταλλικών ηλεκτροδίων, τα
οποία κατασκευάστηκαν πάνω σε οξειδωµένα δισκίδια Si.
Η µορφολογία των εναποτιθέµενων δοµών εξετάστηκε µε µικροσκοπία
ηλεκτρονικής δέσµης σάρωσης (Scanning Electron Microscopy, SEM) και
διερχόµενης δέσµης (Transmition Electron Microcopy, TEM).
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4.2 Εναπόθεση σε σχηµατοποιηµένα υποστρώµατα Si
4.2.1 Εισαγωγή
Για

την

µελέτη

των

ιδιοτήτων

των

επικαλυµµένων

κολλοειδών

µικροκρυστάλλων είναι απαραίτητη η ελεγχόµενη εναπόθεσή τους σε στερεές
επιφάνειες. Αρχικά επιχειρήθηκε η εναπόθεση των µικροκρυστάλλων µε έγχυση ή
περιστροφή του κολλοειδούς διαλύµατος σε διάφορα λεία υποστρώµατα, όπως Si,
SiO2, Al και Au. Η τεχνική αυτή είχε ως αποτέλεσµα την τυχαία τοποθέτησή τους
πάνω σε αυτά και δεν επιτεύχθηκε αυτο-οργάνωση.
Έπειτα, εξετάστηκε η χρησιµοποίηση σχηµατοποιηµένων υποστρωµάτων, µε
στόχο

την

επιλεκτική

εναπόθεση

των

µικροκρυστάλλων

στο

εσωτερικό

εγχαραγµένων περιοχών. Αρχικά χρησιµοποιήθηκαν υποστρώµατα πυριτίου τα οποία
περιείχαν εγχαραγµένες περιοχές πλάτους εκατοντάδων µικροµέτρων, οι οποίες είχαν
εγχαραχθεί σε πλάσµα ενεργών ιόντων µίγµατος SF6 και CHF31. Παρατηρήθηκε η
εναπόθεση αρκετών µικροκρυστάλλων στο εσωτερικό των εγχαραγµένων περιοχών
και η ευθυγράµµισή τους στα όρια µεταξύ των δύο περιοχών. Στο σχήµα 1
παρουσιάζεται µία τυπική εικόνα ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης δέσµης
(Scanning Electron Microscopy, SEM) της εναπόθεσης των µικροκρυστάλλων, όπου
βλέπουµε την επιλεκτική οργάνωσή τους στις αιχµές των εγχαραγµένων δοµών.

Σχήµα 1: Τυπική εικόνα ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης δέσµης
εναπόθεσης µικροκρυστάλλων K2SO4 επικαλυµµένων µε νανοσωµατίδια Au
στα όρια εγχαραγµένης περιοχής πυριτίου.
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4.2.2 Εναπόθεση σε εγχαραγµένες γραµµές Si
Για

να

επιτευχθεί

επιλεκτική

και

οργανωµένη

εναπόθεση

των

µικροκρυστάλλων, χρησιµοποιήθηκαν υποστρώµατα πυριτίου µε εγχαραγµένες
περιοχές πλάτους ίσου µε το µέσο µέγεθος των κρυστάλλων, δηλαδή ~ 1µm.
Συγκεκριµένα, σε υποστρώµατα Si (100) εγχαράχθηκαν γραµµές σχήµατος V (Vgroove) µήκους δεκάδων µm, πλάτους 1µm, βάθους 0.7 µm, µε τοιχώµατα
διεύθυνσης <111>.
Το κολλοειδές διάλυµα των επικαλυµµένων µικροκρυστάλλων εναποτέθηκε
στα σχηµατοποιηµένα υποστρώµατα µε περιστροφή ή απλά στάζοντας µία σταγόνα 1
ml του διαλύµατος και αφήνοντας να στεγνώσει σε ατµοσφαιρικό αέρα.
Στο παρακάτω σχήµα εµφανίζονται ένα σύνολο εγχαραγµένων γραµµών Si Vgroove πλάτους 1 µm στις οποίες έχει εναποτεθεί επιλεκτικά υλικό από το κολλοειδές
διάλυµα µε περιστροφή του διαλύµατος µε ταχύτητα 1000 στροφών/δευτερόλεπτο για
10 λεπτά.

Σχήµα 2: Εικόνα ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης δέσµης, όπου διακρίνεται η επιλεκτική
εναπόθεση του κολλοειδούς διαλύµατος µικροκρυστάλλων K2SO4 επικαλυµµένων µε νανοσωµατίδια
Au στο εσωτερικό γραµµών Si σχήµατος V πλάτους 1 µm µε περιστροφή του διαλύµατος.

Κατά την περιστροφή του κολλοειδούς διαλύµατος σε σχηµατοποιηµένα
υποστρώµατα Si, οι κολλοειδείς κρύσταλλοι παίρνουν την µορφή των εγχαραγµένων
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γραµµών σχήµατος V, ενώ ελάχιστοι κρύσταλλοι εναποτίθενται τυχαία στην περιοχή
µεταξύ των γραµµών.
Το ίδιο αποτέλεσµα υπήρξε στάζοντας απλά µία σταγόνα του κολλοειδούς
διαλύµατος στο σχηµατοποιηµένο υπόστρωµα, όπως φαίνεται από τις εικόνες
ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης δέσµης του σχήµατος 3.

(α)

(β)

(γ)

Σχήµα 3: Εικόνες ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης δέσµης που εµφανίζουν την επιλεκτική εναπόθεση του
κολλοειδούς διαλύµατος µικροκρυστάλλων K2SO4 επικαλυµµένων µε νανοσωµατίδια Au στο εσωτερικό
γραµµών Si σχήµατος V πλάτους 1 µm (διάλυµα Es2) µε έγχυση 1 ml διαλύµατος.

Πιστεύουµε ότι ο µηχανισµός ευθυγράµµισης των κρυστάλλων στο εσωτερικό των
εγχαραγµένων γραµµών συνδέεται µε τον φυσικό εντοπισµό των σωµατιδίων στο
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εσωτερικό των εγχαραγµένων γραµµών, µε τριχοειδείς δυνάµεις και άλλες δυνάµεις
επαφής στα άκρα των εγχαραγµένων περιοχών, όπως και µε την υψηλή πυκνότητα
ελεύθερων δεσµών της επιφάνειας <111> των γραµµών σχήµατος V.
Επαναλάβαµε την ίδια διαδικασία για την εναπόθεση κρυστάλλων K2SO4
χωρίς

επικάλυψη

νανοσωµατιδίων

Au.

Σε

αυτή

την

περίπτωση

κάποιοι

µικροκρύσταλλοι εναποτέθηκαν λόγω φυσικού εντοπισµού στο εσωτερικό των
γραµµών σχήµατος V, αλλά σε καµία περίπτωση δεν ευθυγραµµίζονταν µε αυτές
όπως οι επικαλυµµένοι κρύσταλλοι, που φαίνονται στο σχήµα 4.

Σχήµα 4: Εικόνα ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης δέσµης από την έγχυση µίας σταγόνας 1
ml του κολλοειδούς διαλύµατος µικροκρυστάλλων K2SO4 στο εσωτερικό οξειδωµένων γραµµών
Si σχήµατος V πλάτους 2 µm.

Από τη σύγκριση της διαδικασίας εναπόθεσης µεταξύ επικαλυµµένων µε
νανοσωµατίδια µικροκρυστάλλων και µη, συµπεραίνουµε ότι η επικάλυψη καθορίζει
την επιλεκτική ευθυγράµµιση των κρυστάλλων στο εσωτερικό των γραµµών, πιθανόν
λόγω του ισχυρού αρνητικού φορτίου που προσφέρει.

4.2.3 Εναπόθεση σε οξειδωµένες γραµµές Si
Για

να

µελετηθούν

οι

ηλεκτρικές

ιδιότητες

των

επικαλυµµένων

µικροκρυστάλλων αλλά και για πιθανές εφαρµογές τους στην µικροηλεκτρονική, είναι
απαραίτητη η επιλεκτική εναπόθεση των µικροκρυστάλλων σε µονωτικές επιφάνειες.
Έτσι δοκιµάσαµε την εναπόθεση µικροκρυστάλλων στο εσωτερικό οξειδωµένων
γραµµών Si. Αρχικά τα εγχαραγµένα υποστρώµατα οξειδώθηκαν στους 850ο C για 17
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λεπτά και στη συνέχεια έγινε 15 λεπτών ανόπτηση αυτών στους 850 οC και στους 920 οC
µε αποτέλεσµα να σχηµατιστεί οξείδιο πάχους 4.3 nm. Ακολούθησε εναπόθεση του
κολλοειδούς διαλύµατος των µικροκρυστάλλων απλά στάζοντας µία σταγόνα από το
διάλυµα στην επιφάνειά τους. Τυπικές εικόνες ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης
επιλεκτικής εναπόθεσης των µικροκρυστάλλων στο εσωτερικό των οξειδωµένων
γραµµών Si σχήµατος V παρουσιάζονται στο σχήµα 5.

Σχήµα 5: Εικόνες ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης δέσµης που εµφανίζουν την επιλεκτική
εναπόθεση του κολλοειδούς διαλύµατος µικροκρυστάλλων K2SO4 επικαλυµµένων µε νανοσωµατίδια
Au στο εσωτερικό οξειδωµένων γραµµών Si σχήµατος V πλάτους ~ 1 µm (διάλυµα Es2).

Στις παραπάνω περιπτώσεις οι µικροκρυσταλλίτες εναποτίθενται στο
εσωτερικό των οξειδωµένων γραµµών σχήµατος V διατηρώντας το σχήµα τους.
Στη συνέχεια ελέγχθηκε ο µηχανισµός εναπόθεσης χρησιµοποιώντας διάφορα
πλάτη εγχαραγµένων γραµµών σχήµατος V (0.4 - 10 µm) καθώς και διάφορα
διαλύµατα και βρέθηκε επαναλήψιµος για τις γραµµές σχήµατος V πλάτους 1 – 2 µm,
αφού αυτό είναι και το µέσο µέγεθος των κολλοειδών κρυστάλλων. Σε στενότερες
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γραµµές οι µικροκρύσταλλοι αδυνατούν να ευθυγραµµιστούν, ενώ σε πλατύτερες
γραµµές οργανώνονται σποραδικά και σε µικρή έκταση.
Ακολουθεί ένα παράδειγµα διαδοχικών οξειδωµένων γραµµών Si (πάχους
οξειδίου ~ 12nm) σχήµατος V πλάτους 1 µm και µήκους 50 µm, όπου απλά
στάζοντας µία σταγόνα του κολλοειδούς, οι µικροκρύσταλλοι ευθυγραµµίζονται στο
εσωτερικό τους, όπως φαίνεται στα σχήµατα 6 (α) και (β).

(α)

(β)
Σχήµα 6: Εικόνες ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης δέσµης που εµφανίζουν την επιλεκτική
εναπόθεση του κολλοειδούς διαλύµατος µικροκρυστάλλων K2SO4 επικαλυµµένων µε νανοσωµατίδια Au
στο εσωτερικό οξειδωµένων γραµµών Si σχήµατος V πλάτους ~ 1 µm.
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Στις παραπάνω εικόνες οι µικροκρύσταλλοι ευθυγραµµίζονται στο εσωτερικό
των γραµµών και µάλιστα στο σχήµα 6 (β) φαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο
µεγαλύτεροι κρυσταλλίτες εµφανίζονται να «λιώνουν» και να παίρνουν το σχήµα των
γραµµών V.

4.2.4 Χηµική ανάλυση των δοµών
Πραγµατοποιήσαµε χηµική ανάλυση των επικαλυµµένων µε νανοσωµατίδια
µικροκρυστάλλων χρησιµοποιώντας την τεχνική της µικροανάλυσης Χ (energy
dispersive X-ray analysis, EDX), η οποία ήταν προσαρµοσµένη στο ηλεκτρονικό
µικροσκόπιο σάρωσης δέσµης. Η τεχνική αυτή παρέχει πληροφορίες για τα στοιχεία
που αποτελούν το δείγµα. Η εστιασµένη δέσµη ηλεκτρονίων διεγείρει το δείγµα,
διεγείροντας βαθιές ηλεκτρονικές στάθµες των στοιχείων που το αποτελούν, ενώ
κατά την αποδιεγερσή τους ανιχνεύονται οι ακτίνες Χ που εκπέµπονται. Από την
ενεργειακή ανάλυση του φάσµατος ακτινών Χ µπορούµε να ταυτοποιήσουµε τα
εκπέµπονται στοιχεία.
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, πάρθηκαν τα φάσµατα από δύο ειδών
δείγµατα: α) κρυσταλλίτες K2SO4 επικαλυµµένοι µε νανοσωµατίδια Au, οι οποίοι
βρίσκονταν έξω από τις εγχαραγµένες γραµµές στην επιφάνεια υποστρώµατος SiO2
και β) από αντίστοιχους κρυστάλλίτες µε νανοσωµατίδια Au στο εσωτερικό των
γραµµών V. Τα αντίστοιχα φάσµατα παρουσιάζονται στα σχήµατα 7(α) και (β).
Παρατηρούµε ότι και στις δύο περιπτώσεις εµφανίζονται οι χαρακτηριστικές
κορυφές των στοιχείων K και S του κρυστάλλου K2SO4 (κορυφές που αντιστοιχούν
στις στάθµες Κα) καθώς και η κορυφή Μα του Au. Επιβεβαιώνεται ότι οι
µικροκρύσταλλοι ακόµη και στο εσωτερικό των γραµµών σχήµατος V είναι
επικαλυµµένοι µε νανοσωµατίδια Au.
Η ένταση όλων των κορυφών είναι ελαττωµένη για την περίπτωση των
κρυστάλλων που ευθυγραµµίστηκαν στο εσωτερικό των γραµµών σχήµατος V, κάτι
που συνδέεται µε την αλλαγή της µορφολογίας του κρυστάλλου στο εσωτερικό των
γραµµών.
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(α)

(β)
Σχήµα 7: Φάσµα µικροανάλυσης ακτινών Χ µικροκρυστάλλου K2SO4 επικαλυµµένου µε νανοσωµατίδια
Au, ο οποίος είναι (α) τοποθετηµένος στην επιφάνεια SiO2 και έχει διατηρήσει το σχήµα του και (β) στο
εσωτερικό γραµµής V, όπου ο κρύσταλλος ακολουθεί το σχήµα της γραµµής. Σε όλες τις περιπτώσεις
εµφανίζεται η γραµµή Μα του χρυσού (βέλος), που υποδεικνύει ότι οι µικροκρύσταλλοι παραµένουν
επικαλυµµένοι µε Au.
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4.2.5 Μελέτη των δοµών µε ηλεκτρονική µικροσκοπία διερχόµενης
δέσµης (ΤΕΜ)
Ηλεκτρονική µικροσκοπία διερχόµενης δέσµης χρησιµοποιήθηκε για την
παρατήρηση των νανοσωµατιδίων στην επιφάνεια των µικροκρυστάλλων στο
εσωτερικό των γραµµών σχήµατος V.
Η προετοιµασία του δείγµατος έγινε µε λέπτυνση του δείγµατος από το πίσω
µέρος του δισκιδίου, όπου οι µικροκρύσταλλοι οι οποίοι ήταν προσκολληµένοι στις
γωνίες των γραµµών έµειναν άθικτοι και ήταν αρκετά λεπτοί για να παρατηρηθούν
από το µικροσκόπιο. Χαρακτηριστικές εικόνες µικροσκοπίας διερχόµενης δέσµης
από µικροκρύσταλλο K2SO4 στο εσωτερικό γραµµής σχήµατος V στην επιφάνεια του
οποίου διακρίνονται νανοσωµατίδια Au περιλαµβάνονται στα σχήµατα 8 (α) και (β).
Οι µικροκρύσταλλοι K2SO4 είναι διαφανείς και καλύπτονται από νανοσωµατίδια Au
διαµέτρου 3-5 nm. Η χηµική σύσταση των νανοσωµατιδίων Au ταυτοποιήθηκε µε
µετρήσεις µικροανάλυσης ακτινών Χ των σωµατιδίων στο εσωτερικό του ΤΕΜ.

(β)

(α)

Σχήµα 8: Εικόνες µικροσκοπίας διερχόµενης δέσµης από µικροκρύσταλλο K2SO4 στο εσωτερικό γραµµής
σχήµατος V στην επιφάνεια του οποίου διακρίνονται νανοσωµατίδια Au.

Η

κρυσταλλική

µικροκρυστάλλων

δοµή

αποκαλύφθηκε

των

νανοσωµατιδίων

χρησιµοποιώντας

στην

επιφάνεια

ηλεκτρονικό

των

µικροσκόπιο

διερχόµενης δέσµης υψηλής διακριτικής ικανότητας. Μία χαρακτηριστική εικόνα των
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νανοκρυσταλλιτών Au οι οποίοι περιβάλλουν τον µικροκρύσταλλο και έχουν
διάµετρο 3-5 nm παρουσιάζεται στο σχήµα 9.

Σχήµα 9: Εικόνα µικροσκοπίας διερχόµενης δέσµης υψηλής διακριτικής ικανότητας από
νανοσωµατίδια Au, µεγέθους 3-5 nm τα οποία καλύπτουν µικροκρύσταλλο K2SO4 στο εσωτερικό
γραµµής σχήµατος V.

Στην εικόνα διακρίνονται τα κρυσταλλικά επίπεδα δύο νανοκρυσταλλιτών Au
οι οποίοι βρίσκονται πάνω στο διαφανή κρυσταλλίτη K2SO4.
Είναι ενδιαφέρον να πούµε ότι η δέσµη ηλεκτρονίων του µικροσκοπίου
προκαλούσε αλλοιώσεις στους κρυσταλλίτες K2SO4, οι οποίοι θερµαίνονταν και
έλιωναν κατά την παρατήρηση. Γι’ αυτό κατά τη διάρκεια της παρατήρησης, οι
φωτογραφίες λήφθηκαν µε µικρό ρεύµα και σε µικρό χρόνο.

4.2.6 Συζήτηση αποτελεσµάτων
Χρησιµοποιώντας εγχαραγµένες οξειδωµένες και µη γραµµές Si πλάτους ~
1µm επιτεύχθηκε επιλεκτική εναπόθεση στο εσωτερικό τους των κολλοειδών
µικροκρυστάλλων K2SO4 επικαλυµµένων µε νανοσωµατίδια Au. Παρατηρήθηκε η
ευθυγράµµιση στο εσωτερικό των γραµµών µόνο των µικροκρυσταλλιτών που
περιείχαν νανοσωµατίδια στην επιφάνεια τους. Αυτό αποδίδεται στο ισχυρό αρνητικό
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τους φορτίο. Η νανοσωµατιδιακή επικάλυψη των µικροκρυστάλλων φάνηκε να
διατηρείται. Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής έχουν δηµοσιευτεί2.
Ο µηχανισµός ευθυγράµµισης των κρυστάλλων στο εσωτερικό των
εγχαραγµένων γραµµών συνδέεται µε τον φυσικό εντοπισµό των σωµατιδίων στο
εσωτερικό των εγχαραγµένων γραµµών, µε τριχοειδείς δυνάµεις και άλλες δυνάµεις
συνοχής στα άκρα των εγχαραγµένων περιοχών, αλλά και µε ηλεκτροστατικά
φαινόµενα. Μάλιστα παρατηρήθηκε πειραµατικά ότι οι δυνάµεις οι οποίες
συγκρατούν τους κρυσταλλίτες στο εσωτερικό των εγχαραγµένων γραµµών είναι
αρκετά ισχυρές, αφού οι εναποτιθέµενες δοµές παραµένουν ανέπαφες µετά από
διαδικασία οπτικής λιθογραφίας (εναπόθεση, εµφάνιση και αποµάκρυνση ρητίνης ΑΖ
σε ακετόνη και προπανόλη) και θέρµανση στους 100 οC.
Όσον αφορά την µορφολογία των εναποτιθέµενων δοµών, οι επικαλυµµένοι
µικροκρύσταλλοι εναποτίθενται σε κάποιες περιπτώσεις διατηρώντας την αρχική
µορφή πλακιδίου (σχήµατα 4), ενώ σε άλλες παίρνοντας τη µορφή των εγχαραγµένων
γραµµών (σχήµατα 3). Πιστεύουµε ότι η διαφορετική

οργάνωση των

µικροκρυστάλλων στο εσωτερικό των εγχαραγµένων γραµµών προέρχεται από τη
διασπορά µεγέθους των κρυσταλλιτών στο κολλοειδές διάλυµα. Οι µικροκρύσταλλοι
µεγέθους ≤ 1 µm εναποτίθενται διατηρώντας το σχήµα τους, ενώ το κρυσταλλικό
υλικό των µεγαλυτέρων κρυστάλλων παίρνει το σχήµα των εγχαραγµένων γραµµών.
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4.3 Εναπόθεση µε ηλεκτροφόρηση
Μικροκρύσταλλοι K2SO4 επικαλυµµένοι µε νανοσωµατίδια Au ή ZnS
εναποτέθηκαν µεταξύ ηλεκτροδίων υπό την επίδραση σταθερού ηλεκτρικού πεδίου
και την τεχνική της ηλεκτροφόρησης.
Για την εφαρµογή του ηλεκτρικού πεδίου κατασκευάστηκαν ηλεκτρόδια
τύπου 2 και 3 (κεφ. 3, πίνακας V), αποστάσεων 2 µm και 120 nm αντίστοιχα,
διµεταλλικού στρώµατος Cr/Au: 5 nm / 30 nm σε οξειδωµένα υποστρώµατα Si
<100> p τύπου (πάχος οξειδίου 100 nm).
Μόλις παρασκευαστούν και καθαριστούν τα υποστρώµατα µεταφέρονται στο
χώρο ηλεκτρικού χαρακτηρισµού, όπου κατάλληλη διάταξη έχει στηθεί για τα
πειράµατα εφαρµογής ηλεκτρικού πεδίου (βασική διάταξη, κεφ.3). Το υπόστρωµα
τοποθετείται στη βάση του ηλεκτρικού χαρακτηρισµού και οι ακίδες της διάταξης
συνδέουν το ένα ηλεκτρόδιο του υποστρώµατος µε πηγή σταθερής τάσης και το άλλο
στη γείωση. Μετά την εφαρµογή της τάσης ρίχνεται µε µικροπιπέτα σταγόνα
κολλοειδούς όγκου 2.5µL µεταξύ των ηλεκτροδίων. Στη συνέχεια εξετάζουµε την
οργάνωση των µικροκρυστάλλων µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού µικροσκοπίου
σάρωσης αφού εξατµιστεί ο διαλύτης του κολλοειδούς, η προπανόλη. Η εναπόθεση
των µικροκρυστάλλων K2SO4 µε επικάλυψη νανοσωµατιδίων Au εφαρµόζοντας την
τεχνική ηλεκτροφόρησης έχει δηµοσιευτεί3 και περιγράφεται στη συνέχεια.
Οι µικροκρύσταλλοι εµφανίζουν αρνητικό φορτίο κι έτσι αναµένουµε να
εναποτεθούν στο θετικά φορτισµένο ηλεκτρόδιο κατά τη διαδικασία της
ηλεκτροφόρησης. Πράγµατι, χρησιµοποιώντας τα ορθογώνια ηλεκτρόδια τύπου 2 µε
ενδιάµεση απόσταση 2 µm παρατηρήσαµε ότι το κατώφλι της τάσης για την
εναπόθεση των µικροκρυστάλλων στην περιοχή των ηλεκτροδίων είναι τα 4 V. Στα
σχήµατα 10 (α) και (β) παρουσιάζεται µία τυπική εικόνα µικροσκοπίου σάρωσης
δέσµης εναπόθεσης µικροκρυστάλλων K2SO4 επικαλυµµένων µε νανοσωµατίδια Au
και ZnS αντίστοιχα, εφαρµόζοντας τάση 5 V στο ηλεκτρόδιο που βρίσκεται δεξιά στο
σχήµα και είναι σηµειωµένο. Το άλλο ηλεκτρόδιο είναι γειωµένο.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι µικροκρυσταλλίτες εναποτίθενται πάνω και στα
όρια του θετικά φορτισµένου ηλεκτροδίου σχηµατίζοντας συσσωµατώµατα τα οποία
φθάνουν µέχρι το γειωµένο ηλεκτρόδιο. Κάποιοι µικροκρυσταλλίτες τυχαία
εναποτίθενται πάνω στο γειωµένο ηλεκτρόδιο µετά την εξάτµιση της προπανόλης.
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Παρατηρήσαµε ότι ο αριθµός των µικροκρυστάλλων που εναποτίθενται στο
ηλεκτρόδιο αυξάνει µε την αύξηση της εφαρµοζόµενης τάσης.

(β)

(α)
Σχήµα

10:

Παραδείγµατα

νανοσωµατιδίων (α)

Au

ηλεκτροφόρησης

µικροκρυστάλλων

K2SO4

µε

επικάλυψη

και (β) ZnS υπό την επίδραση σταθερής τάσης 5 V µε χρήση

ηλεκτροδίων τύπου 2. Το θετικά φορτισµένο ηλεκτρόδιο κατά την εναπόθεση είναι σηµειωµένο.

Για να περιορίσουµε τον αριθµό των εναποτιθέµενων κρυστάλλων
χρησιµοποιήσαµε τα ηλεκτρόδια τύπου 3, των οποίων η ενδιάµεση απόσταση είναι
αρκετά µικρή, της τάξης των 120 nm.
Παρατηρήσαµε ότι πολώνοντας το ένα ηλεκτρόδιο στα 2 V, το πεδίο είναι
ικανό να προσελκύσει κρυσταλλίτες µεγέθους ~ 100 nm, οι οποίοι εναποτίθενται
µεταξύ των ηλεκτροδίων όπως φαίνεται στο σχήµα 11 (α). Βέβαια η µεµονωµένη
εναπόθεση των κρυσταλλιτών δεν ήταν συστηµατική, αφού η ελκτική ηλεκτρική
δύναµη δεν ήταν αρκετά ισχυρή.
Αυξάνοντας την τάση στα 3 V µία πληθώρα κρυσταλλιτών φάνηκε να
εναποτίθεται πάνω στο θετικά φορτισµένο ηλεκτρόδιο και µεταξύ των ηλεκτροδίων.
Σε αυτή την περίπτωση όπως βλέπουµε στο σχήµα 11 (β) το ηλεκτρικό πεδίο
προκαλεί αλλοίωση των κρυσταλλιτών και µία άµορφη µάζα κρυσταλλικού υλικού
εναποτίθεται µεταξύ των ηλεκτροδίων.
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(α)

(β)
Σχήµα 11: Παραδείγµατα ηλεκτροφόρησης µικροκρυστάλλων K2SO4 µε επικάλυψη νανοσωµατιδίων
Au (διάλυµα ΑΤΚ-609-3) χρησιµοποιώντας ηλεκτρόδια τύπου 3 και σταθερή τάση (α) 2 V και (β)
3V αντίστοιχα. Το θετικά φορτισµένο ηλεκτρόδια κατά την εναπόθεση είναι σηµειωµένο.
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4.4 Συµπεράσµατα
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε ένα πρωτότυπο κολλοειδές σύστηµα, οι
επικαλυµµένοι

µε

µεταλλικά

(Au)

ή

ηµιαγώγιµα

(ZnS)

νανοσωµατίδια

µικροκρύσταλλοι K2SO4 οι οποίοι θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως δοµικές
µονάδες σε διάφορες µικροηλεκτρονικές διατάξεις.
Προτάθηκαν δύο απλές και ευέλικτες µέθοδοι οργάνωσης αυτών σε
επιφάνειες Si.
Σύµφωνα µε την πρώτη µέθοδο, απλά µε έγχυση ή περιστροφή του
κολλοειδούς διαλύµατος, οι επικαλυµµένοι µικροκρύσταλλοι εναποτίθενται στο
εσωτερικό εγχαραγµένων οξειδωµένων ή µη περιοχών Si. Λόγω τριχοειδών και
ηλεκτροστατικών δυνάµεων οι επικαλυµµένοι µικροκρύσταλλοι οργανώνονται στο
εσωτερικό εγχαραγµένων γραµµών σχήµατος V, σχηµατίζοντας ιοντικές αλυσίδες µε
επιφανειακή επικάλυψη νανοσωµατιδίων πλάτους της τάξης του 1 µm και µήκους
δεκάδων µm.
Η δεύτερη µέθοδος αφορά την οργάνωση των µικροκρυστάλλων µεταξύ
µικροµετρικών

ηλεκτροδίων

µε

εφαρµογή

σταθερού

ηλεκτρικού

πεδίου.

Προσδιορίστηκαν οι κατάλληλες τιµές του πεδίου για την παγίδευση των
µικροκρυστάλλων µεταξύ µεταλλικών ηλεκτροδίων αποστάσεων 2 µm και 120 nm.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ηλεκτροφόρηση & διηλεκτροφόρηση
νανοσωµατιδίων Au

5.1 Εισαγωγή
Υδατικά κολλοειδή διαλύµατα νανοσωµατιδίων Au διαµέτρου 5 nm µε
σταθεροποιητή το πεπτίδιο της θειοπρονίνης και διαµέτρου 40 nm µε σταθεροποιητή
κιτρικό νάτριο χρησιµοποιήθηκαν για την εναπόθεση αγώγιµων δοµών µεταξύ
ηλεκτροδίων µε τις τεχνικές της ηλεκτροφόρησης και διηλεκτροφόρησης.
Η

εφαρµογή

ηλεκτροφόρησης

σταθερού

είχε

ως

ηλεκτρικού

αποτέλεσµα

τη

πεδίου

και

δηµιουργία

της

τεχνικής

ενός

της

οµοιογενούς

νανοσωµατιδιακού στρώµατος µεταξύ των ηλεκτροδίων πλάτους δεκάδων µm.
Αντίθετα

µε

διηλεκτροφόρησης)

την

εφαρµογή

παρέχεται

η

εναλλασσόµενης
δυνατότητα

τάσης

(τεχνική

σχηµατισµού

της

διαφόρων

νανοσωµατιδιακών δοµών µεταξύ των ηλεκτροδίων. Μεταβάλλοντας τη γεωµετρία
των ηλεκτροδίων (χρησιµοποιήθηκαν ορθογώνια, τριγωνικά και γεωµετρίας ακίδας
σε επίπεδα, καθώς και σε σχηµατοποιηµένα υποστρώµατα), το πλάτος και τη
συχνότητα του ηλεκτρικού πεδίου, εναποτίθενται δοµές νανοσωµατιδίων µε
πολλαπλές διακλαδώσεις, συµπαγείς δοµές µε πλάτος ίσο µε αυτό των ηλεκτροδίων
και γραµµικά µεµονωµένα ή πολλαπλά νήµατα.
Συσχετίσαµε

τη

µορφολογία

των

δοµών,

που

εναποτέθηκαν

µε

διηλεκτροφόρηση, µε τη γεωµετρία των ηλεκτροδίων, τη συχνότητα και τάση του
εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου και τις ιδιότητες του κολλοειδούς διαλύµατος. Η
επίδραση της γεωµετρίας των ηλεκτροδίων στην µορφολογία των εναποτιθέµενων
δοµών ερµηνεύτηκε χρησιµοποιώντας προσοµοιώσεις του ηλεκτρικού πεδίου γύρω
από τα ηλεκτρόδια.
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5.2 Ηλεκτροφόρηση νανοσωµατιδίων Au
Νανοσωµατίδια Au διαµέτρου 5 nm επικαλυµµένα µε το πεπτίδιο της
θειοπρονίνης εναποτέθηκαν µεταξύ ηλεκτροδίων Al τύπου 1 απόστασης 25 µm
χρησιµοποιώντας τη βασική διάταξη. Εφαρµόστηκε θετική τάση στο ένα ηλεκτρόδιο
από 2V έως 7V και τα νανοσωµατίδια άρχισαν να εναποτίθενται στην περιοχή του
θετικού ηλεκτροδίου για τάση µεγαλύτερη των 3V, όπως φαίνεται στο σχήµα 1 (α) ,
το οποίο περιλαµβάνει εικόνες οπτικής µικροσκοπίας των ανωτέρω δειγµάτων.

V=2V

V=3V

V=4V

V=5V

V=6V

V=7V

(α)

(β)
Σχήµα 1: Εικόνες (α) οπτικού µικροσκοπίου που δείχνουν την ηλεκτροφόρηση νανοσωµατιδίων Au 5
nm επικαλυµµένων µε θειοπρονίνη (διάλυµα ΑΤ-4) εφαρµόζοντας τάση 2V έως 7V και (β)
ηλεκτρονικού µικροσκοπίου του δείγµατος που εναποτέθηκε µε τάση 7V. Με την αύξηση της τάσης
του ηλεκτρικού πεδίου, αυξάνεται η πυκνότητα των νανοσωµατιδίων Au που εναποτίθενται µεταξύ
των ηλεκτροδίων. Για τάση 7V, εναποτίθεται ένα συµπαγές στρώµα νανοσωµατιδίων Au.
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Καθώς αυξάνεται η τάση του πεδίου, αυξάνει και η πυκνότητα των
εναποτιθέµενων νανοσωµατιδίων µεταξύ των ηλεκτροδίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα
εφαρµόζοντας τάση 7V να εναποτίθεται ένα συµπαγές, σχεδόν οµογενές «στρώµα»
νανοσωµατιδίων µεταξύ των ηλεκτροδίων, όπως φαίνεται πιο αναλυτικά στο σχήµα 1
(β). Το εναποτιθέµενο στρώµα εξετάστηκε σε διάφορα σηµεία του µε µικροσκοπία
ατοµικών δυνάµεων (Atomic Force Microscopy) στο Ινστιτούτο ISG-FZ από τον ∆ρ.
Stoica. Τυπικές εικόνες παρουσιάζονται στα σχήµατα 2 (α) και (β), οι οποίες
αποδεικνύουν ότι το στρώµα των νανοσωµατιδίων είναι αρκετά οµοιογενές. Το
στρώµα πιθανότατα έχει κολονοειδή µορφή και αποτελείται από δοµές διαµέτρου 25
- 50 nm και ύψους 3 nm, όσο περίπου είναι το µέγεθος των νανοσωµατιδίων.

(α)

(β)

Σχήµα 2: Εικόνες µικροσκοπίου ατοµικών δυνάµεων που δείχνουν την ηλεκτροφόρηση
νανοσωµατιδίων Au 5 nm επικαλυµµένα µε θειοπρονίνη (διάλυµα ΑΤ-4) εφαρµόζοντας τάση 7V
µεταξύ ηλεκτροδίων.

Τα νανοσωµατίδια εναποτίθενται ως οµοιογενές στρώµα µεταξύ των
ηλεκτροδίων υπό την επίδραση ηλεκτροστατικών δυνάµεων, λόγω του ισχυρού
φορτίου τους σε συνδυασµό µε τη διάχυση του κολλοειδούς διαλύµατος στην περιοχή
αυτή.
Στη συνέχεια για την εναπόθεση µονοδιάστατων νανοσωµατιδιακών δοµών
χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της διηλεκτροφόρησης.
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5.3 ∆ιηλεκτροφόρηση νανοσωµατιδίων Au
Χρησιµοποιήθηκε εναλλασσόµενο ηλεκτρικό πεδίο και η δύναµη της
διηλεκτροφόρησης για την εναπόθεση νανοσωµατιδίων Au υπό την µορφή νηµάτων
µεταξύ ηλεκτροδίων.
Η

ανάπτυξη

νανοσωµατιδίων

µικρονηµάτων

από

κολλοειδή

διαλύµατα

µεταλλικών

µε τη µέθοδο της διηλεκτροφόρησης επιτυγχάνεται µε την

συσσωµάτωση σωµατιδίων στην άκρη των νηµάτων και ανάπτυξή τους από τις άκρες
µέχρι την γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ των ηλεκτροδίων. Στη άκρη των νηµάτων
δηµιουργείται ηλεκτρικό πεδίο ισχυρής έντασης και κλίσης, το οποίο έλκει
περισσότερα σωµατίδια προς αυτές. Τα σωµατίδια πολώνονται από το πεδίο και
τοποθετούνται στις άκρες κοντά το ένα στο άλλο ευθυγραµµισµένα προς την
διεύθυνση του εξωτερικού πεδίου, λόγω διπολικών ελκτικών δυνάµεων1. Η
µορφολογία, το πάχος και το µήκος των νηµάτων εξαρτώνται από το εξωτερικό
ηλεκτρικό πεδίο (τάση, συχνότητα), το µέγεθος των σωµατιδίων, την συγκέντρωση
των σωµατιδίων του κολλοειδούς διαλύµατος και τις ηλεκτρικές ιδιότητες του υγρού
µέσου2.

5.3.1 Νανοσωµατίδια Au µε σταθεροποιητή θειοπρονίνη
Χρησιµοποιήθηκαν τα ηλεκτρόδια τύπου 2 µε απόσταση µεταξύ τους 1.5 µm,
το κολλοειδές διάλυµα νανοσωµατιδίων Au διαµέτρου 5 nm µε σταθεροποιητή
θειοπρονίνη (διάλυµα ΑΤ-4-1) και η βασική διάταξη εφαρµογής ηλεκτρικού πεδίου.
Εφαρµόσαµε εναλλασσόµενη τάση µεγέθους 5 Vpp (από κορυφή σε κορυφή, peak to
peak) και µεταβάλλαµε τη συχνότητα του πεδίου από 40 Hz σε 10 kHz. Τυπικές
εικόνες ηλεκτρονικού µικροσκοπίου από την εναπόθεση των νανοσωµατιδίων
συναρτήσει του εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου παρουσιάζονται στο σχήµα 3.
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(α)

(β)

(γ)
Σχήµα 3: Εικόνες ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης εναπόθεσης νανοσωµατιδίων Au διαµέτρου 5
nm µε σταθεροποιητή θειοπρονίνη (διάλυµα ΑΤ-4-1) χρησιµοποιώντας εναλλασσόµενο ηλεκτρικό
πεδίο τάσης 5 Vpp και συχνότητα (α) 40 Hz, (β) 1 kHz και (γ) 10 kHz.

Εφαρµόζοντας µικρή συχνότητα µέχρι εκατοντάδες Hz, τα νανοσωµατίδια
εναποτίθενται πάνω και µεταξύ των ηλεκτροδίων λόγω ισχυρών ηλεκτροστατικών
δυνάµεων (σχήµα 3 (α)). Καθώς αυξάνεται η συχνότητα του ηλεκτρικού πεδίου
µειώνεται η ταχύτητα εναπόθεσης και η πυκνότητα των εναποτιθέµενων δοµών, µε
αποτέλεσµα για συχνότητα 10 kHz να εναποτίθενται µεµονωµένα µικρονήµατα
νανοσωµατιδίων µεταξύ των ηλεκτροδίων όπως φαίνεται στο σχήµα 3 (γ).
Η µείωση της ταχύτητας εναπόθεσης µε την αύξηση της συχνότητας του
πεδίου, έχει παρατηρηθεί και από άλλους ερευνητές3 και αποδίδεται στην
αποσβενούµενη µετατόπιση των ιόντων που περιβάλλουν τα νανοσωµατίδια. Τα
νανοσωµατίδια Au είναι αρνητικά φορτισµένα στο κολλοειδές διάλυµα και
περιβάλλονται από θετικώς φορτισµένα ιόντα. Όταν εφαρµόζεται ηλεκτρικό πεδίο
στο διάλυµα, το σύστηµα νανοσωµατίδιο-ιόντα πολώνεται συνεισφέροντας στη
δύναµη της διηλεκτροφόρησης. Τα ιόντα όµως κινούνται πολύ αργά, µε συνέπεια σε
υψηλές συχνότητες του ηλεκτρικού πεδίου, να µην προλαβαίνουν να ακολουθήσουν
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την ταλάντωση του πεδίου. Τότε µειώνεται η διπολική ροπή του συστήµατος, καθώς
και η δύναµη της διηλεκτροφόρησης που ασκείται στα νανοσωµατίδια, µε
αποτέλεσµα την ελάττωση της ταχύτητας εναπόθεσης των νανοσωµατιδίων µεταξύ
των ηλεκτροδίων.

5.3.2 Νανοσωµατίδια Au µε σταθεροποιητή κιτρικό νάτριο
Α) Βασική διάταξη εφαρµογής ηλεκτρικού πεδίου
Ι) Ορθογώνια ηλεκτρόδια τύπου 2
Νανοσωµατίδια Au διαµέτρου 45 nm µε σταθεροποιητή κιτρικό νάτριο
(διάλυµα Au45i) οργανώθηκαν µεταξύ ηλεκτροδίων Cr/Au τύπου 2 ορθογώνιου
σχήµατος και απόστασης 1.5 µm χρησιµοποιώντας τη βασική διάταξη και αντιστάτη
10 ΜΩ σε σειρά στο κύκλωµα, µε στόχο να περιορίσουµε την ένταση του ρεύµατος
που θα διέλθει από την εναποτιθέµενη δοµή.
Η τάση του ηλεκτρικού πεδίου µεταβαλλόταν από 10 Vpp έως 20 Vpp και η
συχνότητα του από 1 kHz έως 5 MHz. Επιλέξαµε να εφαρµόσουµε τάση µεγαλύτερη
των 10 Vpp, διότι για µικρότερες τάσεις η εναπόθεση των νανοσωµατιδίων είναι
εξαιρετικά ασθενής και µη συστηµατική. Εποµένως πάνω από το κατώφλι των 10
Vpp η δύναµη της διηλεκτροφόρησης είναι αρκετά ισχυρή ώστε να υπερνικήσει τις
απωστικές δυνάµεις µεταξύ των νανοσωµατιδίων και να προκαλέσει την επιλεκτική
εναπόθεση τους µεταξύ των ηλεκτροδίων.
Η διαδικασία που ακολουθήσαµε είναι η εξής: Εφαρµόζουµε εναλλασσόµενο
ηλεκτρικό πεδίο, στάζουµε 4 µl του κολλοειδούς διαλύµατος και µετά την εξάτµιση
του διαλύτη παρατηρούµε την εναποτιθέµενη δοµή µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο
σάρωσης. Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία για να µελετήσουµε την µορφολογία και
των ρυθµό ανάπτυξης των εναποτιθέµενων δοµών.
Παρακάτω παρουσιάζονται τυπικές εικόνες ηλεκτρονικού µικροσκοπίου
σάρωσης τριών στιγµιότυπων εναπόθεσης των νανοσωµατιδίων υπό την επίδραση
ηλεκτρικού πεδίου τάσης 20 Vpp και συχνότητας 10 kHz (σχήµατα 4 (α1) , 4 (α2)
και 4(α3)) και 1MHz (σχήµατα 4 (β1), 4 (β2) και 4 (β3)) αντίστοιχα.
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(α1)

(β1)

(α2)

(β2)

(α3)

(β3)

Σχήµα 4: Εικόνες ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης τριών στιγµιότυπων (1-2-3) εναπόθεσης
νανοσωµατιδίων Au διαµέτρου 45 nm υπό την επίδραση εναλλασσόµενου ηλεκτρικού πεδίου πλάτους
20 Vpp και συχνότητας (α) 10 kHz και (β) 1 MHz µεταξύ ορθογώνιων ηλεκτροδίων απόστασης 1.5 µm.

Τα νανοσωµατίδια εναποτίθενται στις ακµές των ηλεκτροδίων εκεί όπου η
κλίση του ηλεκτρικού πεδίου είναι µέγιστη (όπως φάνηκε από την προσοµοίωση του
ηλεκτρικού πεδίου γύρω από τα ηλεκτρόδια, η οποία παρουσιάζεται στο τέλος του
κεφαλαίου) και στη συνέχεια αναπτύσσονται µέχρι το απέναντι ηλεκτρόδιο. Η
µορφολογία των εναποτιθέµενων δοµών και η ταχύτητα ανάπτυξής τους εξαρτάται
από την τάση και την συχνότητα του εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου. Αυξάνοντας την
τάση πάνω από το κατώφλι των 10 Vpp ο αριθµός και ο ρυθµός των εναποτιθέµενων
νανοσωµατιδίων αυξάνει, (όπως αναµένεται από την εξίσωση (24) του Κεφ. 2), όµως
για τάση µεγαλύτερη των 30 Vpp προκαλείται αποσύνθεση των νανοσωµατιδίων.
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Ακόµη, παρατηρούµε ότι η συχνότητα του ηλεκτρικού πεδίου επιδρά
σηµαντικά στην µορφολογία και στον ρυθµό ανάπτυξης των δοµών. Σε χαµηλές
συχνότητες

(10kHz<

f

<1MHz)

τα

νανοσωµατίδια

σχηµατίζουν

δοµές

συσσωµάτωσης µε πολλές διακλαδώσεις και γρήγορα µετά από δύο ή τρεις
επαναλήψεις εναπόθεσης «γεφυρώνουν» τα δύο ηλεκτρόδια. Ο τρόπος αυτός
ανάπτυξης χαρακτηρίζεται ως ανάπτυξη όγκου (bulk assembly mode) καθώς οι
νανοσωµατιδιακές δοµές αναπτύσσονται στο χώρο και διακλαδίζονται (σχήµατα 4
(α1) , 4 (α2) και 4 (α3)).
Αντίθετα
νανοσωµατίδια

σε

υψηλές

εναποτίθενται

συχνότητες

ηλεκτρικού

µεµονωµένα

στις

πεδίου

ακµές

των

(f>1MHz)

τα

ηλεκτροδίων

σχηµατίζοντας αλυσίδες οι οποίες έχουν την διεύθυνση των δυναµικών γραµµών του
ηλεκτρικού πεδίου. Ο ρυθµός εναπόθεσης είναι αργός και απαιτούνται περισσότερες
από τέσσερις επαναλήψεις εναπόθεσης για να «συνδεθούν» οι αναπτυσσόµενες
απέναντι αλυσίδες. Ο τρόπος αυτός ανάπτυξης χαρακτηρίζεται ως επιφανειακή
ανάπτυξη (surface assembly mode) καθώς οι νανοσωµατιδιακές δοµές αναπτύσσονται
στο επίπεδο (σχήµατα 4 (β1), 4 (β2) και 4 (β3)).
Παρατηρούµε ότι

και

σε αυτή

την περίπτωση η

ανάπτυξη

των

νανοσωµατιδιακών δοµών καθορίζεται από τη διάχυση των νανοσωµατιδίων στις
περιοχές υψηλής κλίσης του ηλεκτρικού πεδίου, όπως είναι οι άκρες των δοµών και
από τη δύναµη της διηλεκτροφόρησης που δρα σε αυτά. Η αύξηση της συχνότητας
του ηλεκτρικού πεδίου προκαλεί µετάβαση από ανάπτυξη όγκου σε επιφανειακή
ανάπτυξη καθώς και µείωση του ρυθµού ανάπτυξης των δοµών. Η ελάττωση του
ρυθµού εναπόθεσης αποδίδεται στην αποσβενούµενη µετατόπιση των ιόντων που
περιβάλλουν τα νανοσωµατίδια µε την αύξηση της συχνότητας του πεδίου.
ΙΙ) Τριγωνικά ηλεκτρόδια τύπου 4
Στην συνέχεια σχεδιάστηκαν τριγωνικά ηλεκτρόδια τύπου 4 τα οποία
αξιοποιούν την µεγιστοποίηση του ηλεκτρικού πεδίου γύρω από τις αιχµές τους
(όπως φάνηκε από την προσοµοίωση του ηλεκτρικού πεδίου γύρω από αυτά, η οποία
παρουσιάζεται στο τέλος του κεφαλαίου), µε σκοπό την αύξηση της δύναµης της
διηλεκτροφόρησης και τον καλύτερο εντοπισµό των εναποτιθέµενων δοµών στις
απέναντι κορυφές τους. Χρησιµοποιήθηκαν διµεταλλικά ηλεκτρόδια Ti/Pt: 15/300
nm µε ενδιάµεση απόσταση <1 µm αξιοποιώντας τη βασική διάταξη εφαρµογής
ηλεκτρικού πεδίου. Η απόσταση µεταξύ των ηλεκτροδίων είναι µικρότερη αυτή τη
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φορά και έτσι τάση µεγέθους 10 Vpp είναι ικανή να προσελκύσει τα νανοσωµατίδια
µεταξύ των ηλεκτροδίων. Η συχνότητα του ηλεκτρικού πεδίου ήταν υψηλή (f.> 100
kHz) ώστε να επιτύχουµε επιφανειακή εναπόθεση των νανοσωµατιδίων µε δοµές
χωρίς διακλαδώσεις.
Τα νανοσωµατίδια εναποτέθηκαν µεταξύ των ηλεκτροδίων σχηµατίζοντας
µικρονήµατα. Παραδείγµατα εναπόθεσης νανοσωµατιδίων µεταξύ των ηλεκτροδίων
παρουσιάζονται στο σχήµα που ακολουθεί.

(α)

(β)

Σχήµα 5: Εικόνες ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης που δείχνουν την διηλεκτροφόρηση
νανοσωµατιδίων Au διαµέτρου 45 nm υπό την επίδραση εναλλασσόµενου ηλεκτρικού πεδίου (α)
µεγέθους 10 Vpp και συχνότητας 100 kHz και (β) µεγέθους 16 Vpp και συχνότητας 5 MHz µεταξύ
τριγωνικών ηλεκτροδίων.

Συγκρίνοντας τα σχήµατα 5 (α) και 5 (β) παρατηρούµε ότι επιβεβαιώνεται η
διακριτότερη εναπόθεση των νανοσωµατιδίων µε την αύξηση της συχνότητας του
ηλεκτρικού πεδίου.
Β) Κύκλωµα ελέγχου διηλεκτροφόρησης
Έγινε δυνατή η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διαδικασίας της
διηλεκτροφορετικής εναπόθεσης µε τη χρήση αντιστάτη µεγάλης αντίστασης 100 kΩ
έως 1 ΜΩ σε σειρά στο κύκλωµα και παλµογράφου παράλληλα στον αντιστάτη. Ο
έλεγχος επιτυγχάνεται µε παρατήρηση στον παλµογράφο της τάσης στα άκρα της
αντίστασης. Με την εναπόθεση αγώγιµης δοµής η διαδικασία τερµατιζόταν.
Σχεδιάστηκε και παραγγέλθηκε µία επιπλέον µάσκα οπτικής λιθογραφίας η
οποία περιλάµβανε τις δοµές των ηλεκτροδίων τύπου 5 και 6 απόστασης 1 µm,
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τριγωνικής γεωµετρίας και γεωµετρίας ακίδας αντίστοιχα. Τα ηλεκτρόδια αυτά σε
αντίθεση µε τα προηγούµενα σχεδιάστηκαν µε µεγάλο εµβαδόν επιφανείας, ώστε οι
ακίδες οι οποίες εφαρµόζουν το ηλεκτρικό πεδίο σε αυτά να βρίσκονται εκτός του
κολλοειδούς διαλύµατος κατά την εναπόθεση,

µε σκοπό τη σταθερότητα του

ηλεκτρικού πεδίου.
Ι) Τριγωνικά ηλεκτρόδια τύπου 5
Για τη µελέτη της εναπόθεσης νανοσωµατιδίων Au διαµέτρου 40 nm
επιλέχθηκε ηλεκτρικό πεδίο πλάτους 6 Vpp έως 8 Vpp και συχνότητας από 1 kHz έως
1MHz. Για µικρότερες τάσεις δεν παρατηρήσαµε συστηµατική εναπόθεση, ενώ για
µεγαλύτερες τα ηλεκτρόδια αποδοµούνταν από το ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο.
Σε όλες τις περιπτώσεις η εναπόθεση των νανοσωµατιδίων λάµβανε χώρα
µεταξύ των ηλεκτροδίων σχηµατίζοντας αγώγιµες δοµές αντίστασης από δεκάδες Ω
µέχρι δεκάδες kΩ. Η αντίσταση των δοµών εξαρτάται από τη διάταξη των
νανοσωµατιδίων σε αυτές. Οι δοµές είναι αρκετά εκτεταµένες, πλάτους ορισµένων
µm. Η δοµή γίνεται πιο συµπαγής µε την αύξηση της συχνότητας του ηλεκτρικού
πεδίου, όπως φαίνεται στα σχήµατα 6 (α) και (β) για ηλεκτρικό πεδίο µεγέθους και
συχνότητας 8 Vpp, 1 kHz και 6 Vpp, 100 kHz αντίστοιχα.

(α)

(β)

Σχήµα 6: Εικόνες ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης που δείχνουν την διηλεκτροφόρηση
νανοσωµατιδίων Au διαµέτρου 40 nm υπό την επίδραση εναλλασσόµενου ηλεκτρικού πεδίου (α)
µεγέθους 8 Vpp και συχνότητας 1 kHz και (β) µεγέθους 8 Vpp και συχνότητας 100 kHz µεταξύ
τριγωνικών ηλεκτροδίων.
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ΙΙ) Ηλεκτρόδια-ακίδες τύπου 6
Για να επιτύχουµε καλύτερο εντοπισµό των δοµών µεταξύ των ηλεκτροδίων
χρησιµοποιήσαµε ηλεκτρόδια τύπου ακίδας πλάτους < 1 µm και µήκους 10 µm
(τύπος 6). Επιλέχθηκαν µικρότερα µεγέθη ηλεκτρικού πεδίου (5 – 6 Vpp), καθώς τα
ηλεκτρόδια ήταν πολύ λεπτότερα και καταστρέφονταν για εφαρµοζόµενες τάσεις > 7
Vpp. Για συχνότητες 1-50 kHz όπου παρατηρήθηκε εναπόθεση των νανοσωµατιδίων
µεταξύ των ηλεκτροδίων, οι δοµές ήταν αρκετά εντοπισµένες σχηµατίζοντας µικρές
διακλαδώσεις ή νήµατα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.

(α)

(β)

Σχήµα 7: Εικόνες ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης που δείχνουν την διηλεκτροφόρηση
νανοσωµατιδίων Au διαµέτρου 40 nm υπό την επίδραση εναλλασσόµενου ηλεκτρικού πεδίου µεγέθους
6 Vpp και συχνότητας 1 kHz µεταξύ ηλεκτροδίων τύπου ακίδας.

Οι δοµές που εναποτέθηκαν ήταν αγώγιµες, αντίστασης της τάξης των
εκατοντάδων Ω, εντοπισµένες µεταξύ των ηλεκτροδίων, µη επαναλήψιµης όµως
µορφολογίας. Τις περισσότερες φορές εµφανίζονταν διατάξεις διακλάδωσης όπως
αυτή του σχήµατος 7 (α). Η δύναµη της διηλεκτροφόρησης έπρεπε να ενισχυθεί
περισσότερο, ώστε να επιτευχθεί γραµµική εναπόθεση των νανοσωµατιδίων µεταξύ
των ηλεκτροδίων.
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5.3.3 ∆ιηλεκτροφόρηση σε εγχαραγµένα υποστρώµατα
Η εναπόθεση κολλοειδών σωµατιδίων συνδυάζοντας την τεχνική της
διηλεκτροφόρησης και την σχηµατοποίηση υποστρωµάτων µελετήθηκε για πρώτη
φορά σε αυτή τη διατριβή. Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε την εναπόθεση
κολλοειδών σωµατιδίων σε κατάλληλα σχηµατοποιηµένα υποστρώµατα4, ενώ και
εµείς στο κεφάλαιο 4 περιγράφουµε την εναπόθεση κολλοειδών µικροκρυστάλλων σε
εγχαραγµένα υποστρώµατα Si. Στις παραπάνω περιπτώσεις το µέγεθος των
εγχαραγµένων δοµών ήταν συγκρίσιµο µε αυτό των κολλοειδών σωµατιδίων και η
επιλεκτική εναπόθεση των κολλοειδών σωµατιδίων οφειλόταν στη διαβροχή του
κολλοειδούς διαλύµατος, σε φυσικό εντοπισµό και σε ελκτικές τριχοειδείς δυνάµεις.
Στην παρούσα όµως περίπτωση, για την εναπόθεση

λεπτών αγώγιµων

νηµάτων νανοσωµατιδίων Au, χρησιµοποιήθηκαν ηλεκτρόδια Au πάνω σε
υποστρώµατα Si, στα οποία προηγουµένως είχαν εγχαραχθεί γραµµές σχήµατος V
πλάτους περίπου 1.5 µm και είχαν οξειδωθεί σύµφωνα µε τις διεργασίες οι οποίες
περιγράφονται αναλυτικά στο κεφ. 3. Το πλάτος των εγχαραγµένων γραµµών (1.5
µm) ήταν πολύ µεγαλύτερο από τη διάµετρο των νανοσωµατιδίων (40 nm) και ο
σχηµατισµός των δοµών δεν µπορεί να αποδοθεί σε φαινόµενα φυσικού εντοπισµού
των νανοσωµατιδίων.
Πράγµατι, µε προσοµοίωση του ηλεκτρικού πεδίου γύρω από τα ηλεκτρόδια
που αναπτύσσονται πάνω σε σχηµατοποιηµένα υποστρώµατα, παρατηρήσαµε ότι η
τρισδιάστατη σχήµατος V γεωµετρία των ηλεκτροδίων προσφέρει τοπική
µεγιστοποίηση του ηλεκτρικού πεδίου και της δύναµης της διηλεκτροφόρησης στο
βάθος και στις αιχµές των εγχαραγµένων δοµών (βλέπε επόµενη παράγραφο), η
οποία ευνοεί την εναπόθεση των νανοσωµατιδίων σε αυτά τα σηµεία.
Για

την

ανάπτυξη

αγώγιµων

µικρονηµάτων

νανοσωµατιδίων

Au

χρησιµοποιήθηκαν ηλεκτρόδια τύπου 5 και 6 και η διάταξη ελέγχου της διαδικασίας
της διηλεκτροφόρησης.
Ι) Τριγωνικά ηλεκτρόδια τύπου 5
Χρησιµοποιήθηκαν ηλεκτρόδια τύπου 5 ενδιάµεσης απόστασης από 1 µm έως
10 µm, τα οποία παρασκευάστηκαν πάνω σε εγχαραγµένα και οξειδωµένα
υποστρώµατα Si. Στα υποστρώµατα Si είχαν προηγουµένως εγχαραχθεί γραµµές
σχήµατος V πλάτους 1.5 µm, µήκους 10 µm και βάθους 0.75 µm.
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Για

την

εναπόθεση

των

νανοσωµατιδίων

Au

διαµέτρου

40

nm

χρησιµοποιήθηκε εναλλασσόµενη τάση µεγέθους µικρότερου των 8 Vpp, καθώς για
µεγαλύτερη τάση παρατηρείται αποδόµηση των ηλεκτροδίων. Η συχνότητα ήταν 500
Hz έως 100 kHz. Για συχνότητες µεγαλύτερες των 100 kHz δεν παρατηρήθηκε
συστηµατική εναπόθεση των νανοσωµατιδίων.
Αγώγιµες αλυσίδες αποτελούµενες από νανοσωµατίδια µε γραµµική
χαρακτηριστική ρεύµατος-τάσης αναπτύχθηκαν µεταξύ των ηλεκτροδίων, κυρίως
κατά µήκος των εγχαραγµένων δοµών. Οι δοµές σχηµατίζονται σε λίγα δευτερόλεπτα
όταν η συχνότητα του πεδίου είναι µικρή (<2 kHz) και για µεγαλύτερες συχνότητες
σε ορισµένα λεπτά. Τυπικά παραδείγµατα εναποτιθέµενων νανοσωµατιδιακών
αλυσίδων χρησιµοποιώντας τάση 6 Vpp και συχνότητα 1 kHz παρουσιάζονται στα
σχήµατα 8 (α) και (β) και τάση 4 Vpp και συχνότητα 1 kHz και 50 kHz στα σχήµατα
8 (γ) και (δ) αντίστοιχα.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχήµα 8: Εικόνες ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης που δείχνουν την διηλεκτροφόρηση
νανοσωµατιδίων Au διαµέτρου 40 nm σε εγχαραγµένο υπόστρωµα Si, υπό την επίδραση
εναλλασσόµενου ηλεκτρικού πεδίου µεγέθους και συχνότητας (α), (β) 6 Vpp, 1 kHz, (γ) 4 Vpp, 1 kHz
και (δ) 4 Vpp, 50 kHz αντίστοιχα µεταξύ τριγωνικών ηλεκτροδίων.
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Παρατηρήσαµε ότι η αύξηση της τάσης του ηλεκτρικού πεδίου, ευνοεί τη
δηµιουργία πολλαπλών αλυσίδων µεταξύ των ηλεκτροδίων. Για παράδειγµα στα
δείγµατα που εικονίζονται στα σχήµατα 8 (α) και (β) (6 Vpp) έχουν δηµιουργηθεί
αρκετές αλυσίδες νανοσωµατιδίων, ενώ αντίθετα στα δείγµατα των σχηµάτων 8 (γ)
και (δ) (4 Vpp) εµφανίζονται δύο ή µία αλυσίδες αντίστοιχα. Η διαδικασία της
εναπόθεσης σταµατούσε µε την ένωση δύο απέναντι αλυσίδων και τη δηµιουργία
ενός αγώγιµου διαύλου µεταξύ των ηλεκτροδίων.
Η αύξηση της συχνότητας του ηλεκτρικού πεδίου, καθυστερεί την εναπόθεση
των νανοσωµατιδίων και προκαλεί διεύρυνση των δοµών, µε αποτέλεσµα να
εναποτίθενται αλυσίδες µε µεγαλύτερο πλάτος. Για παράδειγµα για συχνότητα 1 kHz
το πλάτος των αλυσίδων είναι της τάξης των 200-300 nm, ενώ για συχνότητα 50 kHz
αυξάνει σε 700 nm- 1µm.
Εναποτέθηκαν νανοσωµατιδιακά νήµατα µεταξύ ηλεκτροδίων µήκους µέχρι
και 10 µm. Ένα τέτοιο παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήµα.

Σχήµα 9: Εικόνα ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης σχηµατισµού αλυσίδας 10 µm µε
διηλεκτροφόρηση νανοσωµατιδίων Au διαµέτρου 40 nm σε εγχαραγµένο υπόστρωµα Si, υπό την
επίδραση εναλλασσόµενου ηλεκτρικού πεδίου µεγέθους 10 Vpp και συχνότητας 50 kHz

Η αντίσταση των εναποτιθέµενων αλυσίδων, ακόµη και αυτών µε µήκος 10
µm, εξακολουθεί να είναι της τάξης των εκατοντάδων Ω έως ορισµένα kΩ, ανάλογα
µε τη διάταξη των νανοσωµατιδίων Au στην αλυσίδα.
ΙΙ) Ηλεκτρόδια-ακίδες τύπου 6
Στη συνέχεια, χρησιµοποιήθηκαν ηλεκτρόδια τύπου 6 ενδιάµεσης απόστασης
µικρότερης του 1 µm, τα οποία παρασκευάστηκαν πάνω σε εγχαραγµένα και
οξειδωµένα υποστρώµατα Si. Στα υποστρώµατα Si είχαν προηγουµένως εγχαραχθεί
γραµµές σχήµατος V πλάτους 1.5 µm, µήκους 10 µm και βάθους 0.75 µm.
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Μεµονωµένες αγώγιµες αλυσίδες νανοσωµατιδίων πλάτους ~ 100 nm
αναπτύσσονται σε λίγα δευτερόλεπτα, µεταξύ των ηλεκτροδίων. Χρησιµοποιώντας τη
διάταξη αυτόµατου τερµατισµού της εναπόθεσης, τα νανοσωµατίδια της αλυσίδας
διατηρούν το σχήµα τους.
Τυπικές εικόνες σχηµατισµού των νηµάτων παρουσιάζονται στα σχήµατα 10
(α) και (β) για µέγεθος και συχνότητα ηλεκτρικού πεδίου 6 Vpp , 2 kHz και 5 Vpp, 1
kHz αντίστοιχα.

(α)

(β)

Σχήµα 10: Εικόνες ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης διηλεκτροφόρησης νανοσωµατιδίων Au
διαµέτρου 40 nm σε εγχαραγµένο υπόστρωµα Si, υπό την επίδραση εναλλασσόµενου ηλεκτρικού πεδίου
µεγέθους και συχνότητας (α) 6 Vpp , 2 kHz και (β) 5 Vpp , 1 kHz αντίστοιχα, µεταξύ ηλεκτροδίων τύπου
ακίδας.

Από την προσοµοίωση του ηλεκτρικού πεδίου γύρω από τα ηλεκτρόδια που
αναπτύσσονται πάνω σε σχηµατοποιηµένα υποστρώµατα συµπεράναµε ότι το
ηλεκτρικό πεδίο είναι µέγιστο στις πάνω αιχµές των ηλεκτροδίων, όπως και στην
βάση των ηλεκτροδίων σχήµατος V. Έτσι καθώς τα νανοσωµατίδια πλησιάζουν τα
ηλεκτρόδια κατευθύνονται προς τις αιχµές των ηλεκτροδίων και οι αλυσίδες
αναπτύσσονται εκεί. Εάν από την άλλη η αλυσίδα σχηµατιστεί στη βάση των
ηλεκτροδίων, συνεχίζει να αναπτύσσεται σε αυτή τη διεύθυνση για µήκη της τάξης
του 1 µm.
Σε κάθε περίπτωση η τρισδιάστατη γεωµετρία των ηλεκτροδίων προσφέρει
τοπικά µεγιστοποίηση του ηλεκτρικού πεδίου και της δύναµης της διηλεκτροφόρησης
µε

συνέπεια

το

σχηµατισµό

συµπαγών,

λεπτών

και

αγώγιµων

νηµάτων

νανοσωµατιδίων Au. Η παραπάνω µελέτη είναι υπό διαδικασία δηµοσίευσης5.
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5.4 Προσοµοίωση – θεωρητικοί υπολογισµοί
Για να κατανοήσουµε τη διαδικασία της διηλεκτροφόρησης των κολλοειδών
νανοσωµατιδίων µεταξύ ηλεκτροδίων και να βελτιστοποιήσουµε την εναποτιθέµενη
δοµή, ήταν απαραίτητη η γνώση της κατανοµής του ηλεκτρικού πεδίου γύρω από τα
χρησιµοποιούµενα ηλεκτρόδια, καθώς η δύναµη της διηλεκτροφόρησης είναι
ανάλογη του τετραγώνου της κλίσης του ηλεκτρικού πεδίου (βλ. σχέση 24, κεφ. 2).
Το

ηλεκτρικό

πεδίο

γύρω

από

πολωµένο

ζεύγος

ηλεκτροδίων

σχηµατοποιηµένο σε επίπεδο και εγχαραγµένο υπόστρωµα SiO2, υπολογίστηκε µε τη
βοήθεια του προγράµµατος COMSOL multiphysics 3.2a του πακέτου FEMLAB,
επιλύνοντας εξισώσεις τρισδιάστατης ηλεκτροστατικής.

5.4.1 Ηλεκτρικό πεδίο µεταξύ επίπεδων ηλεκτροδίων
Αρχικά σχεδιάστηκε το σχήµα κάθε στοιχείου των δοµών, επιλέχθηκε το
υλικό κάθε στοιχείου και καθορίστηκαν οι συνοριακές συνθήκες µεταξύ των
στοιχείων.
Έτσι, σχεδιάστηκε η δοµή ορθογωνίων ηλεκτροδίων Au πλάτους 1 µm,
µήκους 5 µm και ενδιάµεσης απόστασης 1 µm, πάνω σε οξειδωµένο υπόστρωµα Si,
όπως φαίνεται στο σχήµα 11 (α). Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τριγωνικά
ηλεκτρόδια Au σε υπόστρωµα SiO2 πλευράς 5 µm και απόστασης 1 µm, τα οποία
παρουσιάζονται στο σχήµα 11 (γ).
Έπειτα, σε κάθε περίπτωση, τέθηκε το ένα ηλεκτρόδιο σε δυναµικό 10 V και
γειώθηκε το απέναντι ηλεκτρόδιο. Στη συνέχεια ο χώρος επίλυσης χωρίστηκε
κατάλληλα βάσει τριγωνικού πλέγµατος και η εξίσωση Poisson επιλύθηκε σε κάθε
κόµβο του πλέγµατος, για τον υπολογισµό της κατανοµής του ηλεκτρικού πεδίου.
Στα σχήµατα 11 (β) και (δ) περιλαµβάνεται η διανυσµατική απεικόνιση του
ηλεκτρικού πεδίου κατά µήκος του άξονα y πάνω στο πολωµένο ορθογώνιο
ηλεκτρόδιο και στο επίπεδο xy των τριγωνικών ηλεκτροδίων αντίστοιχα.
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(α)

(β)

(γ)

(δ)
Σχήµα 11: Σχηµατική απεικόνιση της δοµής των ηλεκτροδίων Au πάνω σε οξειδωµένο υπόστρωµα Si
(α) και (β), ορθογώνιας και τριγωνικής γεωµετρίας αντίστοιχα. ∆ιανυσµατική απεικόνιση της έντασης
του ηλεκτρικού πεδίου (γ) και (δ), κατά την y διεύθυνση πάνω στο πολωµένο µε 10 V ορθογώνιο
ηλεκτρόδιο και στο xy επίπεδο µε πόλωση του ενός τριγωνικού ηλεκτροδίου αντίστοιχα.

Στην περίπτωση των ορθογωνίων ηλεκτροδίων, το ηλεκτρικό πεδίο είναι
οµογενές µεταξύ των ηλεκτροδίων, εµφανίζει υψηλή τιµή στην αιχµή των
ηλεκτροδίων και µειώνεται σηµαντικά καθώς αποµακρυνόµαστε από τα ηλεκτρόδια.
Στην περίπτωση των τριγωνικών ηλεκτροδίων, το ηλεκτρικό πεδίο είναι
αυξηµένο στις αιχµές µεταξύ των ηλεκτροδίων και µειώνεται σηµαντικά καθώς
αποµακρυνόµαστε από τα ηλεκτρόδια.
Η έντονη µεταβολή του ηλεκτρικού πεδίου στις αιχµές των ηλεκτροδίων (και
στις δύο περιπτώσεις) , οδηγεί σε µεγιστοποίηση της δύναµης της διηλεκτροφόρησης
σε αυτά τα σηµεία, αφού η τελευταία είναι ανάλογη της κλίσης του τετραγώνου του
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ηλεκτρικού πεδίου (βλ. κεφ. 2, εξ. 24). Η µεγιστοποίηση της δύναµης της
διηλεκτροφόρησης δικαιολογεί την εντοπισµένη εναπόθεση των νανοσωµατιδίων
µεταξύ των κορυφών των τριγωνικών ηλεκτροδίων και ακόµη περισσότερο µεταξύ
των ηλεκτροδίων τύπου ακίδας (σχήµατα 6, 7 και 10).

5.4.2 Ηλεκτρικό πεδίο σε εγχαραγµένο υπόστρωµα µεταξύ
ηλεκτρόδιων
Η γεωµετρία της δοµής που προσοµοιώθηκε περιλαµβάνει ένα δισκίδιο Si, το
οποίο εγχαράχθηκε ανισότροπα κατά την διεύθυνση (111), καταλήγοντας σε µία
γραµµή σχήµατος V πλάτους 1.5 µm, µέγιστου βάθους 0.75 µm και µήκους 5 µm.
Έπειτα, στην επιφάνεια του αναπτύσσεται ένα θερµικό οξείδιο SiO2 πάχους 150 nm.
Η ακριβής µορφολογία του οξειδίου βρέθηκε µε προσοµοιώσεις οξείδωσης της
γραµµής σχήµατος V χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα SILVACO. Τέλος επάνω από
το οξείδιο τοποθετήθηκαν δύο απέναντι ηλεκτρόδια Au πάχους 300 nm µε διαστάσεις
3.5 µm x 1 µm, τα οποία ακολουθούν το σχήµα V του υποστρώµατος. Όλη η δοµή
τοποθετήθηκε σε συµµετρικό ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο µε ιδιότητες κενού. Το
ένα ηλεκτρόδιο πολώθηκε στα 10 V ενώ το άλλο ήταν γειωµένο.
Μία τρισδιάστατη αναπαράσταση της γεωµετρίας των ηλεκτροδίων
παρουσιάζεται στο σχήµα 12 (α), µαζί µε τις συνθήκες πόλωσης κάθε στοιχείου της
δοµής. Το σχήµα 12 (β) παρουσιάζει µία κάθετη τοµή της δοµής των ηλεκτροδίων.
Να σηµειώσουµε ότι ο άξονας y σχετίζεται µε την απόσταση µεταξύ των
ηλεκτροδίων και έχει πεδίο τιµών (0- 1µm). Ο άξονας x είναι παράλληλος στο σχήµα
V των ηλεκτροδίων, ξεκινά από κέντρο του ηλεκτροδίου σχήµατος V και έχει πεδίο
τιµών (-2.5µm-2.5µm) κατά µήκος του ηλεκτροδίου. Τέλος ο άξονας z αναπαριστά το
ύψος πάνω από τη δοµή, θεωρώντας ως αρχή την επίπεδη επιφάνεια SiO2. Οι
αρνητικές τιµές του αφορούν το βάθος στο εσωτερικό του σχήµατος V της επιφάνειας
του SiO2.
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(α)

(β)
Σχήµα 12: (α) τρισδιάστατη σχηµατική απεικόνιση και (β) κάθετη τοµή της δοµής των ηλεκτροδίων
Au πάνω σε εγχαραγµένο σχήµατος V οξειδωµένο υπόστρωµα Si, η οποία χρησιµοποιήθηκε για την
προσοµοίωση της κατανοµής του ηλεκτρικού πεδίου.

Στη συνέχεια ο χώρος επίλυσης χωρίστηκε κατάλληλα βάσει τριγωνικού
πλέγµατος και η εξίσωση Poisson επιλύθηκε σε κάθε κόµβο του πλέγµατος, για τον
υπολογισµό της κατανοµής του ηλεκτρικού πεδίου. Το µέτρο του ηλεκτρικού πεδίου
κατά µήκος του y άξονα µεταξύ των ηλεκτροδίων ήταν οµογενές, όπως αναµενόταν,
αφού τα δύο ηλεκτρόδια είναι ίδιας γεωµετρίας.
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Έπειτα, εξετάσαµε το µέτρο του ηλεκτρικού πεδίου στο zx επίπεδο µεταξύ
των δύο ηλεκτροδίων. Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η τρισδιάστατη
γραφική παράσταση του µέτρου του ηλεκτρικού πεδίου στη µέση µεταξύ των
ηλεκτροδίων (y= 0.5 µm) στο zx επίπεδο.
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Σχήµα 13: τρισδιάστατη γραφική παράσταση του µέτρου του ηλεκτρικού πεδίου στη µέση µεταξύ των
ηλεκτροδίων (y= 0.5 µm) στο zx επίπεδο.

Παρατηρούµε ότι κατά µήκος του άξονα x (κατά µήκος της δοµής V) το
µέτρο του ηλεκτρικού πεδίου εµφανίζει µέγιστες τιµές στο κέντρο της δοµής, δηλαδή
στο κέντρο του V. Το µέτρο του ηλεκτρικού πεδίου λαµβάνει τη µέγιστη τιµή του
(σηµεία Α, x=0, z<0) στο κέντρο της δοµής για αρνητικές τιµές του z, δηλαδή στο
εσωτερικό του εγχαραγµένου V. Επίσης, κατά µήκος του άξονα z, παρατηρούµε ότι
το µέτρο του ηλεκτρικού πεδίου εµφανίζει µέγιστη τιµή στις πάνω αιχµές του
σχήµατος V (σηµεία Β, z ≅0, ±0,75 µm < x < ±0,5 µm).
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται το δυσδιάστατο διάγραµµά του µέτρου του
ηλεκτρικού πεδίου κατά µήκος της απόστασης x στο µέσον µεταξύ των ηλεκτροδίων
και για διάφορα ύψη z, από την επιφάνεια, σχήµα 14. Για z=0, το ηλεκτρικό πεδίο
υπολογίζεται πάνω στο επίπεδο του SiO2, για z< 0 υπολογίζεται στο εσωτερικό της V
δοµής, ενώ για z>0 υπολογίζεται πάνω από το υπόστρωµα SiO2. Εµφανίζεται το
διάγραµµα του µέτρου του ηλεκτρικού πεδίου σε διάφορα ύψη από την επιφάνεια
SiO2 (-0.3µm, 0, 0,2 µm και 0,5 µm). Η µαύρη γραµµή του διαγράµµατος αναφέρεται
σε ύψος 0,5 µm από την επιφάνεια, ενώ οι ανοιχτόχρωµες γραµµές αναπαριστούν το
ηλεκτρικό πεδίο σε µικρότερα ύψη από την επιφάνεια.

Σχήµα 14: Ένταση του ηλεκτρικού πεδίου κατά µήκος της κόκκινης γραµµής κατά την x διεύθυνση
σε διάφορα ύψη από την οξειδωµένη επιφάνεια ανάµεσα στα ηλεκτρόδια. Η µαύρη γραµµή του
διαγράµµατος αναφέρεται σε ύψος 0,5 µm από την επιφάνεια, ενώ οι γραµµές µε απαλότερα χρώµατα
αναπαριστούν το ηλεκτρικό πεδίο σε µικρότερα ύψη από την επιφάνεια (0,2 µm, 0 και -0.3 µm).
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Στα δυσδιάστατα διαγράµµατα είναι εµφανή το οξύτερο µέγιστο του
ηλεκτρικού πεδίου στο κέντρο της V δοµής για ύψη z≤ 0 και τα ευρύτερα µέγιστα
στις πάνω αιχµές της δοµής V.
Τα τοπικά µέγιστα του ηλεκτρικού πεδίου στις πάνω αιχµές και στο κέντρο
του υποστρώµατος V, προσφέρουν τοπική µεγιστοποίηση της δύναµης της
διηλεκτροφόρησης σε αυτές τις περιοχές και µε συνέπεια την εναπόθεση των
νανοσωµατιδίων Au σε αλυσίδες σε αυτές τις περιοχές.
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5.5 Συµπεράσµατα
Στο

παρόν

κεφάλαιο

παρουσιάστηκε

η

εναπόθεση

κολλοειδών

νανοσωµατιδίων Au µεταξύ ηλεκτροδίων µε τη χρήση των µεθόδων της
ηλεκτροφόρησης και διηλεκτροφόρησης. Συγκεκριµένα, µελετήθηκε η µορφολογία
των εναποτιθέµενων δοµών µεταξύ των µικροηλεκτροδίων συναρτήσει του φορτίου
των νανοσωµατιδίων, της γεωµετρίας των ηλεκτροδίων καθώς και του πλάτους και
της συχνότητας του εφαρµοζόµενου ηλεκτρικού πεδίου.
Χρησιµοποιώντας τα κολλοειδή νανοσωµατίδια Au διαµέτρου 5 nm µε
σταθεροποιητή το πεπτίδιο της θειοπρονίνης επιτεύχθηκε η δηµιουργία συµπαγούς,
σχεδόν

οµοιογενούς

στρώµατος

νανοσωµατιδίων

µε

ηλεκτροφόρηση

και

νανοσωµατιδιακών αλυσίδων µε διηλεκτροφόρηση µεταξύ ηλεκτροδίων. Το πεπτίδιο
είναι ισχυρά αρνητικά φορτισµένο στο υδατικό διάλυµα, µε συνέπεια οι
ηλεκτροστατικές δυνάµεις που ασκούνται στα νανοσωµατίδια από το εξωτερικό
πεδίο

να

είναι

νανοσωµατιδιακού

ισχυρές

και

στρώµατος

να

επιτρέπουν

µεταξύ

των

τη

δηµιουργία

ηλεκτροδίων.

Η

συµπαγούς
δύναµη

της

διηλεκτροφόρησης υπερίσχυε για συχνότητες > 10 kHz µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία
νανοσωµατιδιακών αλυσίδων.
Νανοσωµατίδια

Au

διαµέτρου

40

nm

µε

κιτρικό

σταθεροποιητή

εναποτέθηκαν µε την τεχνική της διηλεκτροφόρησης µεταξύ ηλεκτροδίων
ορθογωνίου, τριγωνικού και τύπου ακίδας. Σε κάθε περίπτωση παρατηρήσαµε πιο
διακριτή εναπόθεση των νανοσωµατιδίων µε αύξηση της συχνότητας του
εφαρµοζόµενου πεδίου και στις περισσότερες περιπτώσεις ευθυγράµµιση των
εναποτιθέµενων δοµών µε τις δυναµικές γραµµές του ηλεκτρικού πεδίου. Αγώγιµες
αλυσίδες νανοσωµατιδίων πάχους εκατοντάδων nm και µήκους µέχρι και 10 µm
αναπτύχθηκαν

µε

επαναλήψιµο

τρόπο

µεταξύ

ηλεκτροδίων

τα

οποία

κατασκευάστηκαν πάνω σε εγχαραγµένα υποστρώµατα Si σχήµατος V και
ακολούθησαν τη διαµόρφωσή τους. Με προσοµοιώσεις του ηλεκτρικού πεδίου γύρω
από τα παραπάνω ηλεκτρόδια, βρέθηκε ότι το σχήµα V των ηλεκτροδίων και του
υποστρώµατος προκαλεί τοπική µεγιστοποίηση του µέτρου του ηλεκτρικού πεδίου
και εποµένως τοπική αύξηση της δύναµης της διηλεκτροφόρησης και εποµένως
ευνοεί την ελεγχόµενη εναπόθεση συµπαγών, αγώγιµων νηµάτων νανοσωµατιδίων
Au.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ηλεκτρικές µετρήσεις

6.1 Εισαγωγή
Οι µηχανισµοί µεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου σε δοµές αποτελούµενες από
νανοσωµατίδια έχουν απασχολήσει τους επιστήµονες την τελευταία κυρίως δεκαετία,
λόγω των εφαρµογών τους σε καινοτόµες διατάξεις και αισθητήρες.
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται οι ιδιότητες µεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου στο
εσωτερικό νανοσωµατιδιακών δοµών Au, οι οποίες εναποτέθηκαν µε τη µέθοδο της
διηλεκτροφόρησης µεταξύ ηλεκτροδίων. Αρχικά περιγράφονται οι µηχανισµοί
αγωγιµότητας οι οποίοι έχουν αναφερθεί σε δοµές µεταλλικών νανοσωµατιδίων και στη
συνέχεια παρουσιάζονται οι πειραµατικές ηλεκτρικές µετρήσεις ρεύµατος-τάσης και η
ανάλυση αυτών, από δοµές που παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο.
Για την παρασκευή των δοµών χρησιµοποιήθηκαν δύο είδη κολλοειδών
διαλυµάτων: νανοσωµατίδια Au διαµέτρου 5 nm µε σταθεροποιητή θειοπρονίνη και
νανοσωµατίδια Au διαµέτρου 40 nm µε κιτρικό σταθεροποιητή. Οι µηχανισµοί
αγωγιµότητας που χαρακτηρίζουν κάθε νανοσωµατιδιακή δοµή βρέθηκε ότι εξαρτώνται
ισχυρά από το σταθεροποιητικό µόριο γύρω από τα σωµατίδια Au.
Οι δοµές νανοσωµατιδίων Au µε σταθεροποιητή θειοπρονίνη εµφανίζουν µη
γραµµική αγωγιµότητα, µε έντονα φαινόµενα φόρτισης, η οποία εξαρτάται ισχυρά από
το µέγεθος της δοµής. Μετρήσεις σε χαµηλές θερµοκρασίες σε δοµές πλάτους 120 nm,
έδειξαν ότι ο κυρίαρχος µηχανισµός αγωγιµότητας είναι η αγωγιµότητα µε διαδικασία
αλµάτων ηλεκτρικού φορτίου από σωµατίδιο στο γειτονικό του (nearest-neighbour
hopping) και υπολογίστηκε η ενέργεια ενεργοποίησης της παραπάνω διαδικασίας.
Αντίθετα οι δοµές νανοσωµατιδίων Au µε κιτρικό σταθεροποιητή σχηµατίζουν
κυρίως αγώγιµες αλυσίδες µεταξύ των ηλεκτροδίων µήκους µέχρι και 10 µm.
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Εµφανίζουν σταθερή µεταλλική ηλεκτρική συµπεριφορά, η οποία πιστοποιήθηκε από
διαδοχικές µετρήσεις σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και σε χαµηλές θερµοκρασίες. Οι
αγώγιµες αλυσίδες µπορούν πολύ εύκολα να διαρρηχθούν εφαρµόζοντας ηλεκτρική τάση
στα άκρα τους, και να σχηµατίσουν νανοµετρικά κενά, ιδανικά για την εναπόθεση άλλων
νανοσωµατιδίων ή βιοµορίων σε αυτά µε διηλεκτροφόρηση µε σκοπό την µελέτη των
ηλεκτρικών ιδιοτήτων τους.

6.2 Μηχανισµοί αγωγιµότητας
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται οι µηχανισµοί αγωγιµότητας που έχουν
αναφερθεί σε µεταλλικές δοµές νανοσωµατιδίων.
Τα νανοσωµατίδια εµφανίζουν διακριτές ενεργειακές καταστάσεις, λόγω
κβαντικού εντοπισµού των κυµατοσυναρτήσεων των ηλεκτρονίων. Συγκεκριµένα, καθώς
το µέγεθος ενός µεταλλικού νανοκρυσταλλίτη µειώνεται, η απόσταση µεταξύ των
ενεργειακών καταστάσεων (χάσµα Kubo1) αυξάνεται µεταβαίνοντας από µεταλλική σε
µονωτική συµπεριφορά, όταν η απόσταση ξεπεράσει τη θερµική ενέργεια των
ηλεκτρονίων. Για την περίπτωση του Au, η µετάβαση από τον µεταλλικό στον µονωτικό
χαρακτήρα λαµβάνει χώρα στο συσσωµάτωµα το οποίο αποτελείται από 55 άτοµα Au,
ακτίνας 1.2 nm, το οποίο σύµφωνα µε υπολογισµούς έχει ενεργειακό χάσµα 0.3 eV2.
Εποµένως τα νανοσωµατίδια Au διαµέτρου µεγαλύτερης των 2 nm θα εµφανίζουν
µεταλλικό χαρακτήρα.
Τα νανοσωµατίδια Au τα οποία µελετήθηκαν στα πλαίσια του διδακτορικού είχαν
διάµετρο 5 nm και 40 nm και συνεπώς ήταν µεταλλικά.
Στη συνέχεια διαχωρίζονται οι µηχανισµοί αγωγιµότητας, οι οποίοι έχουν βρεθεί
σε δοµές µεταλλικών νανοσωµατιδίων Au µε κιτρικό σταθεροποιητή από δοµές
νανοσωµατιδίων Au µε άλλους µοριακούς σταθεροποιητές.
Νανοσωµατίδια Au µε κιτρικό σταθεροποιητή

Οι δοµές οι οποίες αποτελούνται από νανοσωµατίδια Au µε κιτρικό
σταθεροποιητή, εµφανίζουν µεταλλική συµπεριφορά και ωµική αγωγιµότητα3. Έχουν ως
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βασικό χαρακτηριστικό την γραµµική χαρακτηριστική ρεύµατος-τάσης (I-V), από την
κλίση της οποίας υπολογίζεται η αντίσταση R (Ω) του υλικού.
Τα µεταλλικά υλικά εµφανίζουν αύξηση της αντίστασής τους, RΤ, µε την αύξηση
της θερµοκρασίας, Τ, λόγω αύξησης των συγκρούσεων των ηλεκτρονίων µε τα ιόντα του
πλέγµατος, σύµφωνα µε τη σχέση:
RΤ= Ro(1+αT)

(1)

όπου α ο θερµικός συντελεστής του υλικού και Ro η αντίσταση του µετάλλου στη
θερµοκρασία αναφοράς.
Νανοσωµατίδια Au επικαλυµµένα µε οργανικά µόρια (εκτός κιτρικών αλάτων)

Στην περίπτωση αυτή τα νανοσωµατίδια Au περιβάλλονται από οργανικά µόρια
τα οποία εµφανίζουν διηλεκτρική συµπεριφορά.
Πειραµατικά έχει βρεθεί ένα µεγάλο εύρος µηχανισµών αγωγιµότητας σε αυτές
τις νανοσωµατιδιακές δοµές. Οι µηχανισµοί αγωγιµότητας και η εξάρτησή τους από τη
θερµοκρασία και την εφαρµοζόµενη τάση, οι οποίοι έχουν αναφερθεί σε δοµές
αποτελούµενες από µεταλλικά νανοσωµατίδια επικαλυµµένα µε οργανικά µόρια
παρουσιάζονται στον πίνακα Ι.
Πίνακας Ι
Πιθανοί µηχανισµοί αγωγιµότητας σε δοµές µεταλλικών νανοσωµατιδίων µε
επικάλυψη οργανικών µορίων4,5
Αγωγιµότητα
Φαινόµενο σήραγγας
Θερµιονική εκποµπή
∆ιαδικασία αλµάτων
φορτίου (hopping)
Περιοριζόµενη από
φορτία χώρου

Χαρακτηριστική

Εξάρτηση από

Εξάρτηση από

συµπεριφορά

τη θερµοκρασία

την τάση

-

J~V

J ~ V exp(−
J ~ T 2 exp( −

2d
2mΦ )
h

Φ − q qV / 4πεd
kT

J ~ V exp(−

E
)
kT

9ε i µV 2
J=
8d 3

ln(

J
1
)~
2
T
T

ln( J ) ~ V

J
1
ln( ) ~
V
T

J~V

J
1
ln( ) ~
V
T

J~V2

1

2

118

1. Φαινόµενα σήραγγας (tunneling) και φραγής Coulomb (Coulomb blockade)

Το φαινόµενο σήραγγας είναι ένα κβαντοµηχανικό φαινόµενο, το οποίο περιγράφει
την πιθανότητα διάδοσης ηλεκτρικού φορτίου διαµέσου ενός µονωτικού µέσου
ενεργειακού ύψους Φ σε έναν αγωγό όταν το µονωτικό µέσο είναι αρκετά λεπτό, πάχους
d. Η διάδοση του ηλεκτρικού φορτίου διαµέσου της δοµής µέσω φαινοµένου σήραγγας
εµφανίζεται

σε

µεµονωµένα

νανοσωµατίδια

αλλά

και

σε

αλυσίδες

λίγων

νανοσωµατιδίων.
Ας εξετάσουµε την αγωγιµότητα ενός µεταλλικού νανοσωµατιδίου επικαλυµµένου
µε οργανικό µόριο. Το νανοσωµατίδιο εναποτίθεται µεταξύ ηλεκτροδίων, όπως
περιγράφεται σχηµατικά στο σχήµα 1 (α).

(α)

(β)

Σχήµα 1: Ηλεκτρική µέτρηση µεµονωµένου νανοσωµατιδίου. Σχηµατικό (α) µεταλλικού νανοσωµατιδίου
επικαλυµµένου µε οργανικό µόριο µεταξύ ηλεκτροδίων και (β) χαρακτηριστικής καµπύλης ρεύµατοςτάσης σε χαµηλές θερµοκρασίες, όπου είναι εµφανές το φαινόµενο της φραγής Coulomb.

Με την εφαρµογή εξωτερικής τάσης το νανοσωµατίδιο το οποίο περιβάλλεται
από το µονωτικό µόριο συµπεριφέρεται ως πυκνωτής. Λόγω της πολύ µικρής
χωρητικότητας της δοµής απαιτείται η εφαρµογή µετρήσιµης τάσης για την φόρτιση της
δοµής µε ένα ηλεκτρόνιο. Η τάση αυτή ονοµάζεται τάση κατωφλίου VT και δίνεται από
τη σχέση:
VT=e/2C

(2)

όπου e το φορτίο του ηλεκτρονίου και C η χωρητικότητα επικαλυµµένου
νανοσωµατιδίου. Το φαινόµενο ονοµάστηκε φραγή Coulomb. Παρατηρείται σε χαµηλές
θερµοκρασίες, ώστε η ενέργεια φόρτισης του νανοσωµατιδίου να υπερβαίνει την θερµική
ενέργεια των φορέων του ηλεκτρικού φορτίου. Στην χαρακτηριστική καµπύλη ρεύµατος-
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τάσης (I-V) της δοµής παρατηρείται διακριτή φόρτιση της δοµής από µεµονωµένα
ηλεκτρόνια. Ένα σχηµατικό τυπικής χαρακτηριστικής I-V νανοσωµατιδίου το οποίο
εµφανίζει το φαινόµενο φραγής Coulomb εµφανίζεται στο σχήµα 1 (β).
Στην περίπτωση αλυσίδας Ν νανοσωµατιδίων η τάση κατωφλίου δίνεται από τη
σχέση6:
VT=(Ν-1)e/2C

(3)

και παρατηρείται οµοίως φραγή Coulomb.
Πειραµατικά έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο της φραγής Coulomb σε
νανοσωµατίδια Au τα οποία περιβάλλονται από οργανικά µόρια, όπως θειόλες για µικρές
ηλεκτρικές τάσεις και σε χαµηλές θερµοκρασίες7,8,9 και σε νανοσωµατιδιακές αλυσίδες10.
Να σηµειωθεί ότι σε θερµοκρασία δωµατίου τα νανοσωµατίδια εµφανίζουν γραµµική
εξάρτηση του ρεύµατος από την εφαρµοζόµενη τάση.
2. ∆ιαδικασία αλµάτων ηλεκτρικού φορτίου (hopping)

Ο κύριος µηχανισµός αγωγιµότητας νανοσωµατιδιακών δοµών οι οποίες
παρουσιάζουν ανοµοιοµορφία, είναι η διαδικασία αλµάτων ηλεκτρικού φορτίου µεταξύ
γειτονικών µεταλλικών νησίδων, κατά τη φορά του εξωτερικού πεδίου. Για να διαδοθεί
το ηλεκτρικό φορτίο µέσω µηχανισµού αλµάτων θα πρέπει οι ενεργειακές καταστάσεις
των νησίδων της δοµής να είναι εντοπισµένες. Τα χαρακτηριστικά της αγωγιµότητας µε
διαδικασία αλµάτων εξαρτώνται από το βαθµό εντοπισµού των ενεργειακών
καταστάσεων.
Ι)

Στην περίπτωση ισχυρά εντοπισµένων καταστάσεων στη δοµή, η

διαδικασία αλµάτων πραγµατοποιείται µέσω των «κοντινότερων γειτόνων» και
ονοµάζεται διαδικασία αλµάτων Miller-Abrahams (nearest-neighbour hopping). Η
πυκνότητα ρεύµατος J, σε αυτή την περίπτωση δίνεται από τη σχέση11:
J = 2eRkTN(E F )ν ph e

−2αR− E

kT

sinh(eRF

kT

)

(4)

όπου e το φορτίο του ηλεκτρονίου, R η µέση απόσταση µεταξύ των νησίδων, Ν(ΕF) η
πυκνότητα καταστάσεων στο επίπεδο της ενέργειας Fermi, νph η συχνότητα φωνονίων, E
η ενεργειακή διαφορά µεταξύ των δύο καταστάσεων και F το εφαρµοζόµενο ηλεκτρικό
πεδίο.
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Για ασθενή πεδία η αγωγιµότητα είναι ανεξάρτητη της εφαρµοζόµενης τάσης και
αυξάνει εκθετικά µε τη θερµοκρασία σύµφωνα µε τη σχέση11:

σ = σοe

−E

kT

(5)

Για ισχυρά πεδία η ένταση ρεύµατος αυξάνει εκθετικά µε την εφαρµοζόµενη τάση
και τη θερµοκρασία σύµφωνα µε τη σχέση11:

I = Iο e

eVR

kTL

(6)

όπου L το µήκος του δείγµατος.
ΙΙ)

Στην περίπτωση ασθενώς εντοπισµένων καταστάσεων στη δοµή, η

απόσταση των αλµάτων που πραγµατοποιεί το φορτίο είναι µεταβλητή και το φαινόµενο
ονοµάζεται διαδικασία αλµάτων µεταβλητής απόστασης (variable-range hopping). Η
αγωγιµότητα είναι θερµικώς ενεργοποιούµενη σύµφωνα µε τη σχέση11:

σ = σοe

⎛ −To ⎞
⎜
T ⎟⎠
⎝

p

(7)

όπου p=1/(d+1) και d=1,2,3 είναι οι διαστάσεις του δείγµατος.
Η αγωγιµότητα µε διαδικασία αλµάτων ηλεκτρικού φορτίου έχει παρατηρηθεί
πειραµατικά σε µεταλλικές νανοσωµατιδιακές δοµές οι οποίες εµφανίζουν αταξία12,13 ή
ανοµοιοµορφία µεγέθους των µεταλλικών νησίδων14.
3. Θερµιονική εκποµπή

Η θερµιονική εκποµπή των ηλεκτρονίων αναφέρεται στην εκποµπή ηλεκτρονίων από
το µέταλλο, όταν αυτό θερµαίνεται και στην εισαγωγή αυτών στην άδεια ζώνη
αγωγιµότητας του µονωτικού υλικού. Η ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να έχουν τα
ηλεκτρόνια για να φθάσουν στην ζώνη αγωγιµότητας του µονωτικού υλικού πάχους d,
διαπερατότητας ε είναι ίση µε το φορτίο τους q επί την ενεργειακή διαφορά Φ µεταξύ της
ενέργειας Fermi του µετάλλου και του ελάχιστου της ζώνης αγωγιµότητας του
διηλεκτρικού.
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4. Αγωγιµότητα περιοριζόµενη από φορτία χώρου

Αγωγιµότητα περιοριζόµενη από φορτία χώρου παρουσιάζεται σε ένα υλικό όταν ο
ρυθµός εκποµπής των φορτίων από το ηλεκτρόδιο είναι µεγαλύτερος από το ρυθµό
διάδοσης του φορτίου στο υλικό. Τότε αναπτύσσεται στο εσωτερικό του υλικού µία
περιοχή φορτίων χώρου εµποδίζοντας την περαιτέρω διάδοση του φορτίου. Σε χαµηλές
τιµές εφαρµοζόµενης τάσης η χαρακτηριστική I-V είναι γραµµική, ενώ καθώς η τάση
αυξάνεται οι φορείς παγιδεύονται σε παγίδες του υλικού και η ένταση του ρεύµατος
αποκτά µία πολυωνυµική εξάρτηση µε την εφαρµοζόµενη τάση5. Ο µηχανισµός αυτός
έχει αναφερθεί κυρίως σε ηµιαγώγιµες δοµές15.
Συµπερασµατικά αναφέρουµε ότι η αγωγιµότητα των νανοσωµατιδιακών δοµών
εξαρτάται ισχυρά από την κατανοµή µεγέθους των νανοσωµατιδίων, την ισχύ της
σύζευξης µεταξύ των νανοσωµατιδίων, την απόσταση µεταξύ των νανοσωµατιδίων, τη
χωρική κατανοµή των νανοσωµατιδίων, το βαθµό αταξίας της δοµής και τη
θερµοκρασία.
Μεταλλικές νανοσωµατιδιακές δοµές έχουν εµφανίσει µετάβαση από ένα
µηχανισµό αγωγιµότητας σε ένα άλλο, όπως για παράδειγµα µετάβαση από µονωτική σε
µεταλλική συµπεριφορά µε την µείωση της απόστασης µεταξύ των νανοσωµατιδίων16 ή
από µεταλλική συµπεριφορά σε αγωγιµότητα διαδικασίας αλµάτων µε τη µείωση της
θερµοκρασίας14.
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6.3 Νανοσωµατίδια Au µε σταθεροποιητή θειοπρονίνη
6.3.1 Μετρήσεις σε θερµοκρασία δωµατίου
Νανοσωµατίδια Au διαµέτρου 5 nm µε σταθεροποιητή το πεπτίδιο της
θειοπρονίνης εναποτέθηκαν µεταξύ µεταλλικών ηλεκτροδίων µε σκοπό τον ηλεκτρικό
χαρακτηρισµό τους. ∆ιάφορες εναποθέσεις των νανοσωµατιδίων µε τις µεθόδους της
ηλεκτροφόρησης και διηλεκτροφόρησης παρουσιάζονται στα σχήµατα 2 (α)-(δ).

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχήµα 2: Εναπόθεση νανοσωµατιδίων Au µε σταθεροποιητή θειοπρονίνη µεταξύ ηλεκτροδίων µε την
εφαρµογή ηλεκτρικού πεδίου, (α) στρώµα νανοσωµατιδίων πλάτους 30 µm µε εφαρµογή 7 V, (β)
στρώµα νανοσωµατιδίων πλάτους 120 nm µε εφαρµογή 4 V, (γ) συσσωµατώµατα νανοσωµατιδίων σε
απόσταση 2 µm µε εφαρµογή 10 Vpp και 10 Hz και (δ) µικρονήµατα νανοσωµατιδίων σε απόσταση 2 µm
µε εφαρµογή 10 Vpp και 10 kHz .

Πολώνοντας το ένα ηλεκτρόδιο σε τάση 7 V, ένα σχεδόν οµογενές στρώµα
νανοσωµατιδίων πλάτους ~ 30µm και µήκους ~ 100 µm, εναποτίθεται µεταξύ των
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ηλεκτροδίων, όπως φαίνεται στο σχήµα 2 (α). Μειώνοντας την απόσταση µεταξύ των
ηλεκτροδίων σε 120 nm, η τάση των 4 V είναι ικανή να εναποθέσει ένα µεγάλο αριθµό
νανοσωµατιδίων µεταξύ των ηλεκτροδίων (σχήµα 2 (β)). Έπειτα, µε την µέθοδο της
διηλεκτροφόρησης καταφέραµε να ελέγξουµε τον αριθµό των εναποτιθέµενων
νανοσωµατιδίων µεταξύ των ηλεκτροδίων. Στα σχήµατα 2 (γ) και (δ) εµφανίζονται δύο
παραδείγµατα εναπόθεσης νανοσωµατιδίων µεταξύ ηλεκτροδίων απόστασης 2 µm,
χρησιµοποιώντας εναλλασσόµενο ηλεκτρικό πεδίο µεγέθους 10 Vpp και συχνότητας 10
Hz και 10kHz αντίστοιχα. Αυξάνοντας τη συχνότητα, η εναπόθεση των νανοσωµατιδίων
µεταξύ των ηλεκτροδίων γίνεται πιο διακριτή, καταλήγοντας σε µικρονήµατα (σχήµα 2
(δ)).
Μετά την εναπόθεση, µετρήθηκαν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά δεκάδων
δειγµάτων από κάθε µία από τις παραπάνω κατηγορίες και στη συνέχεια παρουσιάζονται
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Σχήµα 3: Χαρακτηριστικές καµπύλες ρεύµατος-τάσης δοµής νανοσωµατιδίων Au: (α) στρώµα πλάτους 30 µm µε
εφαρµογή 7 V, (β) στρώµα πλάτους 120 nm µε εφαρµογή 4 V, (γ) σε απόσταση 2 µm µε εφαρµογή 10 Vpp, 10 Hz και
10 kHz. και (δ) LogI-logV διάγραµµα µικρονήµατατος νανοσωµατιδίων σε απόσταση 2 µm µε εφαρµογή 10 Vpp και 10
kHz.
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Η αγωγιµότητα όλων των δειγµάτων ήταν πολύ χαµηλή και το µετρούµενο ρεύµα
ήταν της τάξης των pA. Επαναλαµβάνοντας τις µετρήσεις, η µετρούµενη ένταση
ρεύµατος συνεχώς µειωνόταν σε σχέση µε την προηγούµενη τιµή της πιθανόν λόγω
εσωτερικής φόρτισης του δείγµατος από την προηγούµενη εφαρµοζόµενη τάση.
Στα σχήµατα 3 (α) και (β) παρουσιάζονται δύο διαδοχικές µετρήσεις των
δειγµάτων που εναποτέθηκαν µεταξύ ηλεκτροδίων αποστάσεων 30 µm και 120 nm
αντίστοιχα µε αρνητική και θετική πόλωση. Στην πρώτη κατηγορία δειγµάτων,
παρατηρούµε την έντονη µεταβολή των καµπυλών ρεύµατος-τάσης κατά την επανάληψη
των µετρήσεων, ενώ αντίθετα στη δεύτερη, η καµπύλη ρεύµατος-τάσης παραµένει
σχεδόν αµετάβλητη για τάσεις V < 2 V.
Όσον αφορά το σχήµα 3 (β), παρατηρούµε αρχικά µία γραµµική σχέση µεταξύ
της έντασης του ρεύµατος και της εφαρµοζόµενης τάσης και στη συνέχεια µία εκθετική
αύξηση του ρεύµατος µε την αύξηση της εφαρµοζόµενης τάσης. Τα παραπάνω
αποτελούν ενδείξεις ότι ο µηχανισµός αγωγιµότητας των δειγµάτων αυτών είναι µε
διαδικασία αλµάτων ηλεκτρονίων από νανοσωµατίδιο σε νανοσωµατίδιο (hopping). Η
ηλεκτρική συµπεριφορά των παραπάνω δειγµάτων θα µελετηθεί περαιτέρω µε τη
διεξαγωγή µετρήσεων σε χαµηλές θερµοκρασίες, οι οποίες παρουσιάζονται στην
επόµενη παράγραφο.
Οι χαρακτηριστικές ρεύµατος-τάσης των δειγµάτων που εναποτέθηκαν µε
διηλεκτροφόρηση, εφαρµόζοντας πεδίο τάσης 10 Vpp και συχνότητας 40 Hz (µαύρη
καµπύλη) και 10 kHz (γκρι καµπύλη), µεταξύ ηλεκτροδίων ενδιάµεσης απόστασης 2 µm
εµφανίζονται στο σχήµα 3 (γ). Παρατηρήθηκε µείωση της αγωγιµότητας των δειγµάτων
κατά την επανάληψη των µετρήσεων, λόγω έντονων φαινοµένων φόρτισης. Τα δείγµατα
που εναποτέθηκαν µε χαµηλή συχνότητα παρουσίαζαν εξαιρετικά χαµηλή αγωγιµότητα,
ενώ για τα δείγµατα υψηλότερων συχνοτήτων έχουµε ενδείξεις ότι η αγωγιµότητα
περιορίζεται από φορτία χώρου. Το παραπάνω συµπέρασµα προκύπτει από τη γραµµική
περιοχή των διαγραµµάτων logI-logV των δειγµάτων, η οποία οδηγεί σε πολυωνυµική
εξάρτηση της έντασης του ρεύµατος από την εφαρµοζόµενη τάση5. Ένα logI-logV
διάγραµµα παρουσιάζεται στο σχήµα 3 (δ). Για V < 0.4 V το ρεύµα αυξάνεται γραµµικά
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µε την τάση, ενώ για V > 0.7 V υπάρχει πολυωνυµική αύξηση της έντασης του ρεύµατος
από την εφαρµοζόµενη τάση (γραµµική καµπύλη logI-logV).

6.3.2 Μετρήσεις σε χαµηλές θερµοκρασίες
Τα νανοσωµατίδια Au τα οποία εναποτέθηκαν µεταξύ ηλεκτροδίων αποστάσεων
120 nm χρησιµοποιώντας τάση 4V παρουσιάζουν σταθερότητα στην ηλεκτρική τους
συµπεριφορά και µία τυπική χαρακτηριστική ρεύµατος- τάσης περιλαµβάνεται στο
σχήµα 3 (β). Αρχικά το ρεύµα αυξάνεται γραµµικά µε την εφαρµοζόµενη τάση ενώ στη
συνέχεια παρουσιάζεται εκθετική αύξηση του ρεύµατος µε την αύξηση της
εφαρµοζόµενης τάσης. Τα παραπάνω αποτελούν ενδείξεις ότι ο µηχανισµός
αγωγιµότητας των δειγµάτων αυτών είναι η διαδικασία αλµάτων ηλεκτρονίων από
νανοσωµατίδιο σε νανοσωµατίδιο (hopping).
Με σκοπό τη διερεύνηση του µηχανισµού αγωγιµότητας των δειγµάτων,
πραγµατοποιήσαµε µετρήσεις σε χαµηλές θερµοκρασίες. Το δείγµα τοποθετήθηκε σε
κρυοστάτη Ν2 σε αδρανές περιβάλλον He και διεξήχθησαν µετρήσεις ρεύµατος-τάσης µε
ρυθµό 0.05 V/s. Μεταξύ των µετρήσεων, η δοµή αποφορτιζόταν µε βραχυκύκλωµα σε
θερµοκρασία δωµατίου επί 30 λεπτά. Στο σχήµα 4 (α) εµφανίζονται οι ηλεκτρικές
µετρήσεις των νανοσωµατιδίων Au επικαλυµµένων µε το πεπτίδιο της θειοπρονίνης για
θερµοκρασίες 241- 304 Κ.
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Σχήµα 4: Μετρήσεις νανοσωµατιδίων Au µε σταθεροποιητή θειοπρονίνη, τα οποία σχηµατίζουν στρώµα, όπως
στο σχήµα 17 (β), ανάµεσα σε ηλεκτρόδια απόστασης 120 nm µε χρήση κρυοστάτη Ν2. (α) καµπύλες ρεύµατοςτάσης για θερµοκρασίες 241- 304 Κ και (β) διάγραµµα Arrhenius της αγωγιµότητας (ln(σ)-1/T ).

Η θερµικώς ενεργοποιηµένη γραµµική συµπεριφορά, η οποία παρατηρείται για
τάσεις µικρότερες των 1.5 V, υποδεικνύει ως µηχανισµό αγωγιµότητας την διαδικασία
αλµάτων φορτίου από τον ένα νανοκρυσταλλίτη στον άλλο (hopping). Στο µηχανισµό
αλµάτων η εξάρτηση της µετρούµενης αγωγιµότητας σ από τη θερµοκρασία, όπως έχει
αναφερθεί, δίνεται από τη σχέση:

σ = σοe

−E

kT

(5)

όπου E η ενέργεια ενεργοποίησης των αλµάτων του φορτίου.
Η αγωγιµότητα του δείγµατος, σ(Ω-1cm-1), σε κάθε θερµοκρασία υπολογίστηκε
από την ωµική αντίσταση R (Ω) του δείγµατος, η οποία βρέθηκε από την κλίση της
καµπύλης τάσης-ρεύµατος για την περιοχή τάσης (0.1-1 V), την απόσταση των
ηλεκτροδίων l= 120 nm και την κάθετη επιφάνεια τους Α= 16,8 ·104 nm2 σύµφωνα µε τη
σχέση:

σ=

1 l
⋅
R A

(4)

Στη συνέχεια κατασκευάστηκε το διάγραµµα Arrhenius log(σ)-1/T του σχήµατος
4 (β). Η ενέργεια ενεργοποίησης των αλµάτων του φορτίου, E, υπολογίστηκε από την
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κλίση της γραµµικής προσαρµογής των πειραµατικών τιµών του διαγράµµατος και
βρέθηκε ίση µε 0,137 eV. Οι παραπάνω µετρήσεις και η επεξεργασία τους έχουν
δηµοσιευτεί17.

6.3.3 Συζήτηση
Όλες οι νανοσωµατιδιακές δοµές από νανοσωµατίδια Au διαµέτρου 5 nm µε
επικάλυψη θειοπρονίνης που µετρήθηκαν στο εργαστήριο παρουσίαζαν µη γραµµική
αγωγιµότητα, εξαιτίας του µονωτικού οργανικού σταθεροποιητή γύρω από τα
νανοσωµατίδια.
Συγκεκριµένα οι δοµές µεγάλης έκτασης (πλάτους ορισµένων ή δεκάδων µm)
εµφάνιζαν ασταθείς διαδοχικές ηλεκτρικές χαρακτηριστικές. Σε κάθε νέα µέτρηση η
ένταση του ρεύµατος ήταν µειωµένη και ορισµένες φορές άλλαζε και η µορφή της
καµπύλης. Σε κάποια δείγµατα, από διαγράµµατα LogI-LogV είχαµε ενδείξεις
µηχανισµού αγωγιµότητας περιοριζόµενης από φορτία χώρου. Οι δοµές εµφάνιζαν
έντονα φαινόµενα φόρτισης τα οποία προκαλούνταν από την παγίδευση φορτίων στο
εσωτερικό τους.
Αντίθετα, δοµές νανοσωµατιδίων µικρότερης έκτασης τα οποία εναποτέθηκαν
µεταξύ ηλεκτροδίων απόστασης 120 nm, εµφάνιζαν ως µηχανισµό αγωγιµότητας την
διαδικασία αλµάτων φορτίου από κρυσταλλίτη σε κρυσταλλίτη µε ενέργεια
ενεργοποίησης των αλµάτων του φορτίου ίση µε E= 0,137 eV. Παρόµοια τιµή της
ενέργειας E, απαντάται στη βιβλιογραφία σε όµοια συστήµατα νανοσωµατιδίων Au µε
σταθεροποιητή το οργανικό µόριο της θειόλης18.

6.4 Νανοσωµατίδια Au µε κιτρικό σταθεροποιητή
Για την παρασκευή αγώγιµων νανοσωµατιδιακών δοµών χρησιµοποιήθηκαν
νανοσωµατίδια Au διαµέτρου 40 nm µε κιτρικό σταθεροποιητή. Τα νανοσωµατίδια αυτά
είναι πολύ σταθερά και συσσωµατώνονται σε µικρό βαθµό.
Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστούν οι ηλεκτρικές ιδιότητες

των

νανοσωµατιδίων Au τα οποία εναποτέθηκαν χρησιµοποιώντας το κύκλωµα ελέγχου
διηλεκτροφόρησης µε αντιστάτη σειράς µεγέθους 100 kΩ σε σειρά και παλµογράφο για
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την παρακολούθηση της διαδικασίας, όπως και το κύκλωµα αυτόµατου τερµατισµού της
διαδικασίας µεταξύ των µικροηλεκτροδίων τύπου 4, 5 και 6, αποστάσεων 1 µm.

6.4.1 Μετρήσεις σε θερµοκρασία δωµατίου
Επίπεδα ηλεκτρόδια
Ι) Τριγωνικά ηλεκτρόδια τύπου 5

Τριγωνικά ηλεκτρόδια Cr/Au: 15/300 nm µε ενδιάµεση απόσταση 1 µm
χρησιµοποιήθηκαν για την εναπόθεση των νανοσωµατιδίων µε τη µέθοδο της
διηλεκτροφόρησης. Χρησιµοποιήθηκε ηλεκτρικό πεδίο πλάτους 4 Vpp έως 10 Vpp και
συχνότητας από 1 kHz έως 1 MHz. Εναποτέθηκαν περισσότερα από 40 δείγµατα και
παρατηρήθηκε ότι σε ποσοστό 90% σχηµατίστηκαν αγώγιµες δοµές χρησιµοποιώντας
ηλεκτρικό πεδίο τάσης ίσης και µεγαλύτερης των 6 Vpp.
Οι νανοσωµατιδιακές δοµές εµφανίζουν εξαιρετική σταθερότητα και γραµµική
αύξηση του ρεύµατος µε την αύξηση της εφαρµοζόµενης τάσης. Μια τυπική καµπύλη
ρεύµατος-τάσης των δειγµάτων παρουσιάζεται στο σχήµα 5 (β). Συγκεκριµένα
εµφανίζεται η χαρακτηριστική ρεύµατος τάσης δείγµατος που εναποτέθηκε µε συνθήκες
8 Vpp, 100 kHz. (σχήµα 5 (α)).
η

1 µέτρηση
η
2 µέτρηση µετά από 10 ηµέρες
χωρίς νανοσωµατίδια
γραµµική προσαρµογή

I(A)

0,008

R= 32 Ω

0,004

0,000

(α)

0,0

0,1

0,2

0,3

V(V)

(β)
Σχήµα 5: (α) Εικόνα ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης διηλεκτροφόρησης νανοσωµατιδίων Au
διαµέτρου 40 nm υπό την επίδραση εναλλασσόµενου ηλεκτρικού πεδίου τάσης 8 Vpp και συχνότητας 100
kHz µεταξύ τριγωνικών ηλεκτροδίων και (β) µετρήσεις I-V µετά την εναπόθεση και µετά από 10 ηµέρες.
Η αντίσταση του δείγµατος υπολογίστηκε από το αντίστροφο της κλίσης του διαγράµµατος.

Με γραµµική προσαρµογή των πειραµατικών µετρήσεων υπολογίστηκε η τιµή
της αντίστασης του δείγµατος και βρέθηκε ίση µε 32 Ω. Το ίδιο δείγµα µετρήθηκε µετά
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από 10 ηµέρες και όπως φαίνεται από το σχήµα η χαρακτηριστική του έχει µεταβληθεί
ελάχιστα, παραµένοντας ωµικό.
Η υπολογιζόµενη αντίσταση των δοµών ήταν της τάξης των δεκάδων Ω µέχρι
δεκάδων kΩ ανάλογα µε τη διάταξη των νανοσωµατιδίων σε αυτές.
Κατά τον ηλεκτρικό χαρακτηρισµό των δειγµάτων η εφαρµοζόµενη τάση δεν
ξεπέρασε τα 0.3 V, καθώς οι αντιστάσεις των δειγµάτων ήταν πολύ µικρές (τις
περισσότερες φορές ήταν της τάξης των Ω) και σε µεγαλύτερα πεδία οι δοµές
υπερθερµαίνονταν και καταστρέφονταν.
ΙΙ) Ηλεκτρόδια ακίδων τύπου 6
Ηλεκτρόδια τύπου ακίδας πλάτους 1 µm και µήκους 10 µm (τύπος 6)
χρησιµοποιήθηκαν στη συνέχεια. Αγώγιµα νήµατα νανοσωµατιδίων αναπτύχθηκαν
µεταξύ των ηλεκτροδίων για τάση ηλεκτρικού πεδίου (5 – 6) Vpp και συχνότητα (1-50)
kHz. Παρασκευάστηκαν 20 δείγµατα και από αυτά το 50 % ήταν αγώγιµες πολύ λεπτές
δοµές. Ένα παράδειγµα τέτοιας δοµής εµφανίζεται στο σχήµα 6 (α), η οποία
εναποτέθηκε µε τάση 6 Vpp και 1 kHz.
αντίσταση 5.6 kΩ σε σειρά µε το δείγµα
γραµµική προσαρµογή

Rδείγµατος= 640 Ω

0.0001

(α)

R=6.228 KΩ

0 .0 0 0 2

R = 5 .6 K Ω
γ ρ α µ µ ικ ή
π ροσαρµογή
I(A )

I(A)

0.0002

0 .0 0 0 1

R = 5 .5 8 9 k Ω

0 .0 0 0 0

0.0000

0 .0

0 .3

0 .6

0 .9

V (V )

0.0

0.3

0.6

V(V)

0.9

1.2

1.5

(β)

Σχήµα 6: (α) Εικόνα ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης δείγµατος νανοσωµατιδίων Au διαµέτρου 40
nm που εναποτέθηκαν µε διηλεκτροφόρηση υπό την επίδραση εναλλασσόµενου ηλεκτρικού πεδίου τάσης
6 Vpp και συχνότητας 1 kHz µεταξύ ηλεκτροδίων τύπου ακίδας και (β) µετρήσεις I-V µετά την εναπόθεση.
Για την προστασία της δοµής, συνδέθηκε αντίσταση 5.5 kΩ σε σειρά µε το δείγµα και λήφθηκε η
χαρακτηριστική I-V του συστήµατος και της αντίστασης µόνο (ένθετο). Η αντίσταση του δείγµατος
υπολογίστηκε από τη διαφορά των δύο αντιστάσεων.
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Οι δοµές αυτές, έχουν µέγεθος µικρότερο του 1 µm, µε συνέπεια η πυκνότητα
ρεύµατος που τις διαρρέει κατά την εφαρµογή ηλεκτρικού πεδίου, να είναι υψηλή ακόµη
και µε την εφαρµογή µικρής τάσης στα άκρα τους. Στην περίπτωση αυτή εξαιτίας του
διερχόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος ασκούνται δυνάµεις στα νανοσωµατίδια οι οποίες
προκαλούν αλλοίωση και καταστροφή της δοµής λόγω µετακίνησης ηλεκτρικού φορτίου
(current-induced electromigration)19. Με την εφαρµογή της µικρότερης δυνατής τάσης
που έδινε η γεννήτρια (0.001 V) οι δοµές καταστρέφονταν αµέσως.
Για την λήψη της χαρακτηριστικής ρεύµατος τάσης της δοµής χρησιµοποιήθηκε
αντίσταση σειράς 5.5 kΩ, µε σκοπό την προστασία της δοµής, ελαττώνοντας την ένταση
του ρεύµατος το οποίο την διαρρέει. Αρχικά λαµβάνεται η χαρακτηριστική ρεύµατος
τάσης της αντίστασης σειράς και στη συνέχεια συνδέετε σε σειρά στο δείγµα η
αντίσταση και λαµβάνεται η χαρακτηριστική ρεύµατος τάσης του συνολικού
κυκλώµατος αντίσταση-δείγµα. Με γραµµική προσαρµογή των δύο καµπυλών
υπολογίζεται η αντίσταση και στις δύο περιπτώσεις, ενώ αφαιρώντας την πρώτη τιµή
από τη δεύτερη, υπολογίζεται η αντίσταση του δείγµατος. Με αυτό τον τρόπο
υπολογίστηκε και η αντίσταση του δείγµατος του σχήµατος, ενώ οι ηλεκτρικές µετρήσεις
εικονίζονται στο σχήµα 6 (β).
Τα δείγµατα εµφάνιζαν κατά κανόνα ωµική αντίσταση της τάξης των
εκατοντάδων Ω.
Ηλεκτρόδια σε εγχαραγµένα υποστρώµατα

Ι) Τριγωνικά ηλεκτρόδια τύπου 5
Τριγωνικά ηλεκτρόδια Cr/Au µε πάχος υµενίων 15/300 nm αντίστοιχα, µε
ενδιάµεση απόσταση 1 µm σχηµατοποιήθηκαν πάνω σε υποστρώµατα SiO2 τα οποία
περιείχαν εγχαραγµένες γραµµές σχήµατος V. Για την εναπόθεση των νανοσωµατιδίων
µε τη µέθοδο της διηλεκτροφόρησης χρησιµοποιήθηκε ηλεκτρικό πεδίο πλάτους 4 Vpp
έως 10 Vpp και συχνότητας από 1 kHz έως 1 MHz. Αγώγιµες αλυσίδες αποτελούµενες
από νανοσωµατίδια µε γραµµική χαρακτηριστική ρεύµατος-τάσης αναπτύσσονται
αµέσως µεταξύ των ηλεκτροδίων. Εναποτέθηκαν 30 δείγµατα και παρατηρήθηκε ότι σε
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ποσοστό 70% σχηµατίστηκαν αγώγιµες δοµές χρησιµοποιώντας ηλεκτρικό πεδίο τάσης
ίσης και µεγαλύτερης των 6 Vpp.
Οι νανοσωµατιδιακές αλυσίδες εµφανίζουν εξαιρετική σταθερότητα και
γραµµική αύξηση του ρεύµατος µε την αύξηση της εφαρµοζόµενης τάσης. Η αντίσταση
των δοµών ήταν της τάξης των δεκάδων Ω µέχρι δεκάδων kΩ. Νανοσωµατιδιακές
αλυσίδες µήκους 3 µm και 10 µm εµφανίζουν αντίσταση εκατοντάδων Ω.
Μια τυπική καµπύλη ρεύµατος-τάσης των δειγµάτων παρουσιάζεται στο σχήµα 7
(β). Συγκεκριµένα εµφανίζεται η χαρακτηριστική ρεύµατος τάσης δείγµατος που
εναποτέθηκε µε συνθήκες 6 Vpp και 100 kHz (σχήµα 7 (α)).

πειραµατική µέτρηση
γραµµική προσαρµογή

0.00015

I(A)

0.00010

R=182 Ω

0.00005

0.00000

(α)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

V(V)
(β)
Σχήµα 7: (α) Εικόνα ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης νανοσωµατιδίων Au διαµέτρου 40 nm που
εναποτέθηκαν µε διηλεκτροφόρηση υπό την επίδραση εναλλασσόµενου ηλεκτρικού πεδίου µεγέθους 6
Vpp και συχνότητας 100 kHz µεταξύ τριγωνικών ηλεκτροδίων σε εγχαραγµένο υπόστρωµα και (β)
µετρήσεις I-V µετά την εναπόθεση. Για την προστασία της δοµής, συνδέθηκε αντίσταση 5.5 kΩ σε σειρά
µε το δείγµα και λήφθηκε η χαρακτηριστική I-V του συστήµατος και της αντίστασης µόνο (ένθετο). Η
αντίσταση του δείγµατος υπολογίστηκε από τη διαφορά των δύο αντιστάσεων.

ΙΙ) Ηλεκτρόδια ακίδες τύπου 6
Αγώγιµα νήµατα νανοσωµατιδίων αναπτύχθηκαν µεταξύ των ηλεκτροδίων για
τάση ηλεκτρικού πεδίου 6 Vpp και συχνότητα (1-10) kHz. Παρασκευάστηκαν 20
δείγµατα και από αυτά το 50 % ήταν αγώγιµες πολύ λεπτές δοµές (ελάχιστο πλάτος ~
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100 nm). Η χαρακτηριστική ρεύµατος-τάσης λόγω ευαισθησίας των δοµών στο
διερχόµενο ρεύµα, µετρήθηκε χρησιµοποιώντας αντίσταση σειράς. Η υπολογιζόµενη
αντίσταση των νηµάτων ήταν της τάξης των εκατοντάδων Ω έως δεκάδων kΩ.
Μία εικόνα ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης δοµής, η οποία εναποτέθηκε
µε τάση 6 Vpp ,1 kHz. και η αντίστοιχη χαρακτηριστική I-V εµφανίζονται στα σχήµατα
8 (α) και (β).

αντίσταση 5.6 kΩ σε σειρά µε το δείγµα
γραµµική προσαρµογή

-5

1,0x10

I(A)

Rδείγµατος= 92 kΩ
R=98.447 KΩ
-6

0.0002

5,0x10

R=5.6 KΩ
γραµµική
προσαρµογή
I(A)

0.0001

(α)

R=5.589 kΩ

0.0000
0.0

0,0

0.3

0.6

0.9

V(V)

0,0

0,2

0,4

(β)

0,6

0,8

1,0

V(V)

Σχήµα 8: (α) Εικόνα ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης αλυσίδας νανοσωµατιδίων Au διαµέτρου 40
nm που εναποτέθηκαν µε διηλεκτροφόρηση υπό την επίδραση εναλλασσόµενου ηλεκτρικού πεδίου
µεγέθους 6 Vpp και συχνότητας 1 kHz µεταξύ ηλεκτροδίων τύπου ακίδας σε εγχαραγµένο υπόστρωµα και
(β) µετρήσεις I-V µετά την εναπόθεση. Για την προστασία της δοµής, συνδέθηκε αντίσταση 5.5 kΩ σε
σειρά µε το δείγµα και λήφθηκε η χαρακτηριστική I-V του συστήµατος και της αντίστασης µόνο (ένθετο).
Η αντίσταση του δείγµατος υπολογίστηκε από τη διαφορά των δύο αντιστάσεων.

6.4.2 Μετρήσεις σε χαµηλές θερµοκρασίες
Αγώγιµο δείγµα το οποίο εναποτέθηκε µεταξύ τριγωνικών ηλεκτροδίων µε
εφαρµοζόµενο πεδίο 6 Vpp και 1 kHz τοποθετήθηκε στην ειδική βάση κρυοστάτη Ν2 σε
αδρανές περιβάλλον He και διεξήχθησαν µετρήσεις ρεύµατος-τάσης σε θερµοκρασίες:
80 Κ- 275 Κ. Οι µετρήσεις παρουσιάζονται στο σχήµα 9 (α). Με γραµµική προσαρµογή
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των καµπυλών υπολογίστηκε η αντίσταση του δείγµατος σε κάθε θερµοκρασία και
παρουσιάζεται η τιµή της συναρτήσει της θερµοκρασίας στο σχήµα 9 (β).
0.004

0.002

0.001

80 K

πειραµατικές µετρήσεις
γραµµική προσαρµογή

180

275 K

R (Ohm)

I(A)

0.003

200

275K
250K
237K
220K
200K
180K
148K
126K
108K
80K

160

140

0.000
0.0

80

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

120

160

200

240

280

T(K)

V(V)

(β)

(α)

Σχήµα 9: (α) Μετρήσεις I-V στην θερµοκρασιακή περιοχή 80 Κ- 275 Κ νήµατος νανοσωµατιδίων Au που
εναποτέθηκαν µεταξύ τριγωνικών ηλεκτροδίων µε τάση 6 Vpp και 1 kHz και (β) διάγραµµα της
υπολογιζόµενης αντίστασης του δείγµατος, από την κλίση της I-V καµπύλης, σε κάθε θερµοκρασία
συναρτήσει της θερµοκρασίας.

Παρατηρούµε ότι η αντίσταση του δείγµατος αυξάνεται γραµµικά µε την αύξηση
της θερµοκρασίας, το οποίο είναι χαρακτηριστικό της ωµικής αγωγιµότητας µετάλλου
σύµφωνα µε τη σχέση, που έχει αναφερθεί προηγουµένως:
RΤ= Ro(1+αT)

(1)

Εποµένως οι δοµές που αποτελούνται από νανοσωµατίδια Au µε κιτρικό
σταθεροποιητή έχουν µεταλλικές ιδιότητες µεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου.

6.4.3 ∆ιάρρηξη αλυσίδων
Με την εφαρµογή ηλεκτρικής τάσης στα άκρα των αγώγιµων αλυσίδων η
πυκνότητα ρεύµατος που τις διαρρέει είναι υψηλή µε αποτέλεσµα για συγκεκριµένη τιµή
τάσης οι δοµές να «σπάζουν» δηµιουργώντας κενά απόστασης ορισµένων nm. Μεταξύ
αυτών των κενών µπορούν να εναποτεθούν µε την µέθοδο της διηλεκτροφόρησης,
νανοσωµατίδια και να αναδηµιουργήσουν τις αγώγιµες αλυσίδες ή αλλά νανοσωµατίδια
ή βιοµόρια µε σκοπό την ηλεκτρική µελέτη τους20.
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Πειραµατικά, επιτεύχθηκε διάρρηξη αγώγιµων αλυσίδων µε παλµούς τάσης 0.2 V
το λιγότερο και ορισµένα παραδείγµατα δηµιουργίας κενών παρουσιάζονται στο σχήµα
10.

(α)

(β)

Σχήµα 10: ∆ιάρρηξη αγώγιµων αλυσίδων νανοσωµατιδίων Au µε τη χρήση παλµών ηλεκτρικού πεδίου (α)
5V επί 200ms και (β) 0.2 V επί 10 ms.

6.4.4 Συζήτηση
Τα νανοσωµατίδια Au µε κιτρικό σταθεροποιητή οργανώνονται µεταξύ
ηλεκτροδίων σχηµατίζοντας αγώγιµες δοµές ή νήµατα. Οι δοµές παρουσιάζουν ωµική
συµπεριφορά, ενώ η υπολογιζόµενη τιµή της αντίστασης τους η οποία ξεκινά από κάποια
Ω έως ορισµένα kΩ, εξαρτάται από τη διάταξη των νανοσωµατιδίων στο δείγµα.
Οι συµπαγείς δοµές αποτελούµενες από πολλά νανοσωµατίδια οι οποίες
εναποτέθηκαν µεταξύ τριγωνικών ηλεκτροδίων, εµφανίζουν πολύ µικρή αντίσταση µέχρι
εκατοντάδες Ω, σε αντίθεση µε τα λεπτά νήµατα διακριτών νανοσωµατιδίων τα οποία
αναπτύχθηκαν µεταξύ ηλεκτροδίων ακίδας τα οποία εµφανίζουν λίγο µεγαλύτερη
αντίσταση µέχρι και δεκάδων kΩ.
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6.5 Συµπεράσµατα
Στο κεφάλαιο αυτό µελετήθηκαν οι ιδιότητες µεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου στο
εσωτερικό νανοσωµατιδιακών δοµών Au, οι οποίες εναποτέθηκαν µε τη µέθοδο της
διηλεκτροφόρησης µεταξύ ηλεκτροδίων.

Εξετάστηκε η εξάρτηση του µηχανισµού

αγωγιµότητας των δοµών από την µοριακή επικάλυψη των νανοσωµατιδίων και το
µέγεθος της δοµής.
Παρουσιάστηκαν οι µηχανισµοί αγωγιµότητας δοµών οι οποίες αποτελούνται από
νανοσωµατίδια Au διαµέτρου 5 nm µε σταθεροποιητή θειοπρονίνη και διαµέτρου 40 nm
µε κιτρικό σταθεροποιητή.
Οι δοµές νανοσωµατιδίων Au µε σταθεροποιητή θειοπρονίνη εµφάνισαν µη
γραµµική αγωγιµότητα, µε έντονα φαινόµενα φόρτισης, η οποία εξαρτάται ισχυρά από
το µέγεθος της δοµής. ∆οµές νανοσωµατιδίων πλάτους ορισµένων µικροµέτρων
εµφάνιζαν έντονα φαινόµενα φόρτισης και σε κάποιες περιπτώσεις, έχουµε ενδείξεις ότι
η αγωγιµότητα περιοριζόταν από φορτία χώρου στο εσωτερικό της δοµής. Αντίθετα οι
δοµές πλάτους 120 nm είχαν πιο σταθερή ηλεκτρική συµπεριφορά, ενώ από µετρήσεις σε
χαµηλές θερµοκρασίες πιστοποιήθηκε ότι ο κυρίαρχος µηχανισµός αγωγιµότητας ήταν η
αγωγιµότητα µε διαδικασία αλµάτων ηλεκτρικού φορτίου από σωµατίδιο στο γειτονικό
του και υπολογίστηκε η ενέργεια ενεργοποίησης αυτού.
Αντίθετα οι δοµές νανοσωµατιδίων Au µε κιτρικό σταθεροποιητή σχηµάτισαν
κυρίως αγώγιµες αλυσίδες µεταξύ των ηλεκτροδίων µήκους µέχρι και 10 µm.
Εµφανίζουν σταθερή µεταλλική ηλεκτρική συµπεριφορά, η οποία εξετάστηκε µέσω
διαδοχικών µετρήσεων σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και σε χαµηλές θερµοκρασίες.
Οι αγώγιµες αλυσίδες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως έχουν ή να διαρρηχθούν
εφαρµόζοντας ηλεκτρική τάση στα άκρα τους, και να σχηµατίσουν νανοµετρικά κενά,
ιδανικά για την εναπόθεση άλλων νανοσωµατιδίων ή βιοµορίων σε αυτά
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Γενικά Συµπεράσµατα - Σύνοψη
Αντικείµενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η οργανωµένη
εναπόθεση κολλοειδών σωµατιδίων σε επιφάνειες Si και η µελέτη των ηλεκτρικών
ιδιοτήτων τους. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν κολλοειδή διαλύµατα
νανοσωµατιδίων Au µε σταθεροποιητή κιτρικό άλας, αλλά και µε το πεπτίδιο της
θειοπρονίνης, καθώς και µικροκρύσταλλοι K2SO4 µε επικάλυψη νανοσωµατιδίων Au.
Η εναπόθεση των κολλοειδών σωµατιδίων σε επιφάνειες Si επιτεύχθηκε
χρησιµοποιώντας δύο µεθόδους αλλά και µε τον συνδυασµό αυτών:
Α) Εναπόθεση σε σχηµατοποιηµένα υποστρώµατα
Με τη βοήθεια οπτικής λιθογραφίας και χηµικής εγχάραξης παρασκευάστηκαν γραµµές
σχήµατος V πλάτους 1 µm στην επιφάνεια δισκιδίων Si και χρησιµοποιήθηκαν ως είχαν
αλλά και σε οξειδωµένη µορφή. Με απλή έγχυση ή περιστροφή του διαλύµατος των
µικροκρυστάλλων, οι µικροκρύσταλλοι, λόγω τριχοειδών και ηλεκτροστατικών
δυνάµεων, εναποτίθενται επιλεκτικά στο εσωτερικό των γραµµών σχηµατίζοντας
ιοντικές αλυσίδες µε επιφανειακή επικάλυψη νανοσωµατιδίων µήκους δεκάδων µm.
Β) Εναπόθεση µε χρήση ηλεκτρικού πεδίου
Για την εφαρµογή του ηλεκτρικού πεδίου, κατασκευάστηκαν µικροηλεκτρόδια
διαφορετικής γεωµετρίας (ορθογώνια, τριγωνικά, ακίδες) µε τις τεχνικές της οπτικής ή
ηλεκτρονικής λιθογραφίας και την εναπόθεση µετάλλου µε ιονοβολή (sputtering), πάνω
σε οξειδωµένα δισκίδια Si.
Όσον αφορά τους µικροκρυστάλλους, προσδιορίστηκαν οι κατάλληλες τιµές του πεδίου
για την παγίδευση τους µεταξύ µεταλλικών ηλεκτροδίων αποστάσεων 2 µm και 120 nm.
Όσον αφορά τα νανοσωµατίδια Au, αφενός αυτά διαµέτρου 5 nm µε σταθεροποιητή το
πεπτίδιο της θειοπρονίνης δηµιούργησαν µεταξύ των ηλεκτροδίων ένα συµπαγές, σχεδόν
οµοιογενές στρώµα νανοσωµατιδίων µε ηλεκτροφόρηση και νανοσωµατιδιακές αλυσίδες
µε διηλεκτροφόρηση. Από την άλλη, τα νανοσωµατίδια Au διαµέτρου 40 nm µε κιτρικό
σταθεροποιητή εναποτέθηκαν µε την τεχνική της διηλεκτροφόρησης µεταξύ των
ηλεκτροδίων. Παρατηρήθηκε εξάρτηση της µορφολογίας των εναποτιθέµενων δοµών
µεταξύ των ηλεκτροδίων από τη συχνότητα του ηλεκτρικού πεδίου. Στις περισσότερες
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περιπτώσεις µε την αύξηση της συχνότητας του πεδίου παρατηρήθηκε ευθυγράµµιση
των εναποτιθέµενων δοµών µε τις δυναµικές γραµµές του ηλεκτρικού πεδίου
Προσπαθήσαµε να συσχετίσουµε τη µορφολογία των δοµών µε τη γεωµετρία των
ηλεκτροδίων, τη συχνότητα και τάση του εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου και τις ιδιότητες
του κολλοειδούς διαλύµατος.
Γ) Εναπόθεση σε σχηµατοποιηµένα υποστρώµατα µε χρήση ηλεκτρικού πεδίου
Ο συνδυασµός των δύο τεχνικών εφαρµόζεται για πρώτη φορά στα πλαίσια αυτής της
διδακτορικής εργασίας.
Αγώγιµες, αλυσίδες διακριτών νανοσωµατιδίων Au πάχους εκατοντάδων nm και µήκους
µέχρι και 10 µm αναπτύχθηκαν µε επαναλήψιµο τρόπο µεταξύ ηλεκτροδίων τα οποία
κατασκευάστηκαν πάνω σε εγχαραγµένα υποστρώµατα Si σχήµατος V και ακολούθησαν
τη διαµόρφωσή τους. Με προσοµοιώσεις του ηλεκτρικού πεδίου γύρω από τα παραπάνω
ηλεκτρόδια, βρέθηκε ότι το σχήµα V των ηλεκτροδίων και του υποστρώµατος προκαλεί
τοπική µεγιστοποίηση του µέτρου του ηλεκτρικού πεδίου και εποµένως τοπική αύξηση
της δύναµης της διηλεκτροφόρησης, το οποίο ευνοεί την ελεγχόµενη εναπόθεση
συµπαγών, αγώγιµων νηµάτων νανοσωµατιδίων Au.
Τα αγώγιµα λεπτά νήµατα, τα οποία παρασκευάστηκαν χρησιµοποιώντας την
ευρέως διαδεδοµένη, επαναλήψιµη και οικονοµική µέθοδο της οπτικής λιθογραφίας και
την εύχρηστη εναπόθεση µέσω ηλεκτρικού πεδίου, µπορούν να ενσωµατωθούν σε
διατάξεις αισθητήρων υψηλής ακρίβειας ή µετά από τη νανοµετρική διάρρηξη τους να
χρησιµοποιηθούν για την ανίχνευση και ηλεκτρική µελέτη χηµικών και βιολογικών
µορίων.
Η ηλεκτρική µελέτη των παραπάνω δοµών νανοσωµατιδίων Au, µε µετρήσεις
ρεύµατος-τάσης σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και σε χαµηλές θερµοκρασίες υγρού N2,
ανέδειξε την λειτουργικότητα που µπορούν να παρουσιάσουν τα κολλοειδή
νανοσωµατίδια. Μεταβάλλοντας κατά την σύνθεση το σταθεροποιητικό µόριο γύρω από
τα νανοσωµατίδια Au, αυτά µπορούν να εµφανίσουν αγωγιµότητα η οποία διαφέρει κατά
πολλές τάξεις µεγέθους. Έτσι βρέθηκε ότι οι δοµές νανοσωµατιδίων Au µε
σταθεροποιητή θειοπρονίνη, οι οποίες µελετήθηκαν για πρώτη φορά,

εµφανίζουν

αγωγιµότητα µε διαδικασία αλµάτων ηλεκτρικού φορτίου από σωµατίδιο στο γειτονικό
του (nearest-neighbour hopping) της τάξης των 10-23 Ω-1 cm-1 και διερχόµενο ρεύµα της
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τάξης των pA, αντίθετα οι δοµές νανοσωµατιδίων Au µε κιτρικό σταθεροποιητή
σχηµατίζουν κυρίως αγώγιµες αλυσίδες µεταξύ των ηλεκτροδίων, αντίστασης της τάξης
των Ω ή ορισµένων kΩ και διερχόµενο ρεύµα της τάξης των mA ή µA ανάλογα µε τη
διάταξη των νανοσωµατιδίων.
Κλείνοντας, πιστεύουµε ότι τα παραπάνω ευρείας κλίµακας αποτελέσµατα
µορφολογίας και ηλεκτρικών ιδιοτήτων των εναποτιθέµενων δοµών, χρησιµοποιώντας
πολυδύναµες τεχνικές, βοηθούν στην κατανόηση της φύσης των κολλοειδών σωµατιδίων
και ανοίγουν προοπτικές για την αξιοποίηση των µοναδικών ιδιοτήτων τους σε
καινοτόµες διατάξεις νανοηλεκτρονικής ή νανοβιοτεχνολογίας.
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