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Abstract
Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια για κατασκευή διαφόρων αγώγιμων
δειγμάτων, ελεγχόμενης αγωγιμότητας, από το οργανικό υλικό PedotPSS. Αφότου
μετρήθηκαν οι αγωγιμότητες αυτών των δειγμάτων στόχος ήταν να στηθεί και
σχεδιαστεί μια διάταξη σιδηρομαγνητικού συντονισμού με τη χρήση VNA (Vector
Network Analyzer), κατάλληλη για τη χρήση δειγμάτων με μαγνητικό υλικό, ελεγχόμενης
αγωγιμότητας, καταγράφοντας τις μαγνητικές τους ιδιότητες.
Κατά το πρώτο μέρος, που σκοπό είχε τον έλεγχο της αγωγιμότητας, έγιναν δείγματα
που αποτελούνταν από υπόστρωμα ITO, έπειτα από λεπτό υμένιο του PedotPSS PH1000
είτε του PedotPSS AL4083 και τέλος από επαφές χαλκού. Επίσης έγιναν δείγματα με την
χρήση διαλύτη (Acetone, CN3NH2, DMSO, DM) και μετρήθηκαν οι αντίστοιχες
αγωγιμότητες, με μετρήσεις μέσα στο επίπεδο (in plane) και κάθετες σε αυτό (ouτ of
plane). Φαίνεται αρχικά ότι οι in plane μετρήσεις παρουσιάζουν μια αύξηση της
αγωγιμότητας μέχρι και 7 τάξεις μεγέθους σε σύγκριση με τις out of plane μετρήσεις,
κάτι που επιβεβαιώνει την ανισοτροπία της αγωγιμότητας. Επιπλέον παρατηρήσαμε ότι
για in plane μέτρηση η αγωγιμότητα μπορεί να αλλάξει μέχρι και 5 τάξεις μεγέθους, για
το AL4083 και μέχρι και 2 τάξεις μεγέθους για το PH1000, με την χρήση διαλύτη στο
δείγμα. Επιτεύχθηκε λοιπόν ο στόχος για κατασκευή δειγμάτων με ελεγχόμενη
αγωγιμότητα.
Κατά το δεύτερο μέρος, περιγράφεται λεπτομερώς ο σχεδιασμός και το στήσιμο μιας
μέτρησης σιδηρομαγνητικού συντονισμού FMR με τη χρήση VNA, κατά την οποία θα
χρησιμοποιούνταν δείγματα που θα αποτελούνταν από 3 λεπτά υμένια: υπόστρωμα
πυριτίου Si, μαγνητικό υλικό (Permalloy) και το PedotPSS. Στο τέλος τοποθετήθηκαν
επαφές χαλκού. Μια μέτρηση FMR μας δίνει την δυνατότητα μελέτης των βασικών
παραμέτρων που περιγράφουν τις μαγνητικές ιδιότητες των δειγμάτων.
Απώτερος σκοπός λοιπόν αποτέλεσε η κατασκευή δειγμάτων με διαφορετική
αγωγιμότητα, που μελλοντικά θα χρησιμοποιηθούν για spin pumping μετρήσεις, σε
συνθήκες FMR, για την μελέτη φαινομένων spintronics.
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Εισαγωγή

Εισαγωγή
Ο σιδηρομαγνητικός συντονισμός χρησιμοποιείται για την μελέτη των ιδιοτήτων
ενός σιδηρομαγνητικού υλικού υπό την παρουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Με τη
χρήση αυτής της μεθόδου, μπορούν να μετρηθούν όλες οι βασικές παράμετροι που
περιγράφουν τις μαγνητικές ιδιότητες αυτών των υλικών όπως είναι η μαγνητική
ανισοτροπία, η μαγνητική ροπή και ο μαγνητισμός. Τα βασικά πλεονεκτήματα του
σιδηρομαγνητικού συντονισμού αποτελούν η υψηλή του ευαισθησία καθώς και η ψηλή
ανάλυση που μπορεί να προσφέρει. Ο σιδηρομαγνητικός συντονισμός (FMR) είναι
επίσης γνωστός ως ο βασικός τρόπος ομοιόμορφης παραμόρφωσης της μαγνήτισης.
Είναι μια συνθήκη όπου τα σπιν αποκτούν την ίδια φάση και το ίδιο πλάτος σε όλο τον
όγκο του μαγνητικού υλικού.
Μια μέτρηση FMR μπορεί να γίνει με την χρήση των διανυσματικών αναλυτών
δικτύου VNA. Οι αναλυτές δικτύων είναι εξελιγμένες συσκευές που προσφέρουν μια
σειρά λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πτυχών της αντίστασης,
χρησιμοποιώντας 4 συντελεστές. Το VNA μετρά ταυτόχρονα τόσο την αντίσταση όσο και
την φάση (σχηματίζοντας ένα διάνυσμα) του κυκλώματος. Ο Αναλυτής δικτύων μετρά
τόσο το σήμα που ανακλάται από την πλευρά εισόδου όσο και το σήμα που διέρχεται
από την πλευρά εξόδου του δείγματος. Έχει επίσης την δυνατότητα να μετρήσει την
απόδοση μεταξύ 2 θυρών του κυκλώματος ή να παρουσιάσει σε ένα γράφημα την
αντίσταση για μια περιοχή συχνοτήτων μέχρι και 20GHz.
Με τη μέθοδο του spin pumping, επιτυγχάνεται η εισαγωγή pure spin current σε
ένα μη μαγνητικό υλικό που βρίσκεται σε επαφή με ένα μαγνητικό στρώμα, όταν το
μαγνητικό υλικό βρίσκεται σε συνθήκες σιδηρομαγνητικού συντονισμού.
Η δυνατότητα λοιπόν πραγματοποίησης μέτρησης VNA FMR, σε δείγματα με
διαφορετικές αγωγιμότητες, οι οποίες μπορούν να είναι ελεγχόμενες αποκτά ιδιαίτερη
χρησιμότητα σε μετρήσεις spin pumping.

1

Εισαγωγή στον Μαγνητισμό

1 Εισαγωγή στον Μαγνητισμό
Μαγνητισμός είναι μια κατηγορία φυσικών φαινομένων, τα οποία οφείλονται στην
ύπαρξη μαγνητικών πεδίων. Τα μαγνητικά πεδία με τη σειρά τους προέρχονται από
ηλεκτρικά ρεύματα καθώς και μαγνητικές ροπές στοιχειωδών σωματιδίων και μπορούν
να αλληλεπιδράσουν με άλλα ηλεκτρικά ρεύματα ή μαγνητικές ροπές.
Μαγνητισμός παρουσιάζεται εκεί όπου ηλεκτρικά φορτία είναι σε κίνηση. Αυτό
μπορεί να προκύψει είτε από κίνηση ηλεκτρονίων σε ηλεκτρικό ρεύμα, έχοντας ως
αποτέλεσμα τον "ηλεκτρομαγνητισμό" ή στο κβαντομηχανικό σπιν και στην περιστροφή
των ηλεκτρονίων στο άτομο, έχοντας ως αποτέλεσμα του γνωστούς "μόνιμους
μαγνήτες".

1.1 Μαγνητικά υλικά
Το ηλεκτρόνιο έχει την δυνατότητα να συμπεριφέρεται σαν ένας μαγνήτης λόγω
της μαγνητικής του ροπής. Η μαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου προέρχεται από μια
βασική ιδιότητα του, το σπιν, το οποίο μπορεί να βρίσκεται μόνο σε μία από τις δύο
πιθανές του καταστάσεις (Αρχή του Pauli). Σε ένα υλικό του οποίου τα σπιν του έχουν
την ίδια κατεύθυνση, συνολικά προστιθέμενα, δημιουργούν ένα μακροσκοπικό πεδίο.
Εφαρμόζοντας λοιπόν εξωτερικό μαγνητικό πεδίο B σε υλικά, αναμένεται να
ευθυγραμμιστεί η μαγνητική ροπή είτε παράλληλα είτε αντι-παράλληλα με το
εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο. Τα υλικά ανάλογα με τις ιδιότητες τους χωρίζονται σε 3
μεγάλες κατηγορίες. Αυτά που δεν έχουν μόνιμη μαγνητική ροπή (διαμαγνητικά), αυτά
που έχουν μόνιμη μαγνητική ροπή με αλληλεπιδράσεις μικρής εμβέλειας
(παραμαγνητικά) και μεγάλης εμβέλειας (σιδηρομαγνητικά, αντισιδηρομαγνητικά και
φερριμαγνητικά).

1.1.1 Παραμαγνητικά υλικά
Το φαινόμενο του παραμαγνητισμού παρουσιάζεται σε υλικά που εμφανίζουν
μαγνητική ροπή εξαιτίας ασύζευκτων ηλεκτρονίων. Το υλικό σε θερμική ισορροπία χωρίς
εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο παρουσιάζει μαγνητική ροπή σε τυχαίες διευθύνσεις και
συνολική μαγνητική ροπή ίση με το μηδέν. Όσον αφορά στα συζευγμένα ηλεκτρόνια, η
μαγνητική τους ροπή αλληλοεξουδετερώνεται ανά δύο ηλεκτρόνια. Εφαρμόζοντας
εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, οι μαγνητικές ροπές τείνουν να ευθυγραμμιστούν
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παράλληλα με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο δημιουργώντας κάποια μαγνήτιση. Αν η
μαγνήτιση εξαφανιστεί με την απομάκρυνση του μαγνητικού πεδίου τότε η ιδιότητα
αυτή λέγεται παραμαγνητισμός.
Επειδή όλα τα μη ζευγαρωμένα ηλεκτρόνια ευθυγραμμίζονται με τον ίδιο
τρόπο, κάθε ασύζευκτο ηλεκτρόνιο ενεργεί ως ένας μικρός μαγνήτης εντός του υλικού,
και κατ’ επέκταση το υλικό έλκεται ασθενώς από το πεδίο.

1.1.2 Διαμαγνητικά υλικά
Το φαινόμενο του διαμαγνητισμού παρουσιάζεται σε υλικά που δεν εμφανίζουν
μόνιμη μαγνητική ροπή, δεν έχουν δηλαδή ασύζευκτα ηλεκτρόνια. Όταν εφαρμοστεί
εξωτερικό μαγνητικό πεδίο σ’ αυτά τα υλικά, τότε αυτά με τη σειρά τους αναπτύσσουν
δικό τους μαγνητικό πεδίο, αντίθετης φοράς από το εξωτερικό (αντι-παράλληλο) και έτσι
απωθούνται από το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Μετά την απομάκρυνση του εξωτερικού
μαγνητικού πεδίου η συνολική μαγνήτιση μηδενίζεται. Τα αποκαλούμενα διαμαγνητικά
υλικά, είναι αυτά που αντιλαμβανόμαστε ως μη μαγνητικά. Πρακτικά, τα διαμαγνητικά
υλικά απωθούνται ασθενώς από τα μαγνητικά πεδία. Σχεδόν όλα τα υλικά παρουσιάζουν
διαμαγνητική συμπεριφορά, που συνήθως είναι αμελητέα λόγω της ύπαρξης άλλων,
ισχυρότερων μορφών μαγνητισμού (παραμαγνητική, σιδηρομαγνητική κ.α.).

1.1.3 Σιδηρομαγνητικά υλικά
Γενικότερα, το σπιν εκτός από αίτια ύπαρξης της μαγνητικής διπολικής ροπής,
είναι και η κύρια πηγή του σιδηρομαγνητισμού. Στα σιδηρομαγνητικά υλικά δεν
απαιτείται η παρουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, αφού οι μαγνητικές τους ροπές
τείνουν να ευθυγραμμίζονται μεταξύ τους, ελαχιστοποιώντας έτσι την ενέργεια
ανταλλαγής (βλ. υποκεφάλαιο 1.2). Τώρα όμως λόγω της διπολικής αλληλεπίδρασης, η
οποία τείνει να προσανατολίσει τα σπιν αντι-παράλληλα ούτως ώστε να μειωθεί η
ένταση του μαγνητικού πεδίου, προκύπτει η δημιουργία των λεγόμενων μαγνητικών
περιοχών (περιοχές παράλληλου μαγνητισμού). Σε κάθε περιοχή οι μαγνητικές ροπές
έχουν την ίδια κατεύθυνση. Στην επόμενη περιοχή πιθανόν τα δίπολα να βρίσκονται σε
εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, τέτοια ώστε η συνολική μαγνητική ροπή στο υλικό να
τείνει να μειώσει την ένταση του μαγνητικού πεδίου. Οι διάφορες μαγνητικές περιοχές
χωρίζονται με τα τοιχώματα Bloch, τα οποία έχουν πεπερασμένο πάχος. Μεταξύ των
γειτονικών περιοχών γίνεται σταδιακή αλλαγή της μαγνητικής ροπής μέσα στο πάχος του
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τοιχώματος Bloch. Η ισορροπία θα επιτευχθεί όταν η μαγνητοστατική ενέργεια είναι ίση
με την ενέργεια που απαιτείται για τη διατήρηση των τοίχων του τομέα.
b)

a)

Σχήμα 1.1: a) μαγνητικές περιοχές με διαφορετική ευθυγράμμιση της μαγνητικής ροπής
b) η σταδιακή μεταβολή του προσανατολισμού της μαγνητικής ροπής μέσα στο πάχος ενός
τοιχώματος Bloch

Όταν ένα σιδηρομαγνητικό υλικό θερμαίνεται πάνω από μια θερμοκρασία
(θερμοκρασία Curie), χαρακτηριστική για κάθε υλικό, η σιδηρομαγνητική του ιδιότητα
χάνεται και μετατρέπεται σε παραμαγνητικό. Αυτό συμβαίνει επειδή τα υλικά έχουν
διαφορετικές δομές εσωτερικών μαγνητικών ροπών που εξαρτώνται από τη
θερμοκρασία. Αν έπειτα το υλικό ψυχθεί, μετατρέπεται και πάλι σε σιδηρομαγνητικό.

1.1.4 Αντισιδηρομαγνητικά υλικά
Σε αντίθεση με τα σιδηρομαγνητικά υλικά, στα αντισιδηρομαγνητικά η ενέργεια
ελαχιστοποιείται όταν τα γειτονικά σπιν (μαγνητικές ροπές) ατόμων ευθυγραμμίζονται
αντι-παράλληλα και έχουν ίσο μέτρο. Στα υλικά αυτά παρατηρείται μηδενικός
μαγνητισμός στο εσωτερικό τους, έστω και αν σε αυτά εφαρμοστεί εξωτερικό μαγνητικό
πεδίο.
Στην περίπτωση όπου ένα αντισιδηρομαγνητικό υλικό ξεπεράσει μια
χαρακτηριστική θερμοκρασία, την θερμοκρασία Neel, με αποτέλεσμα η θερμική
ενέργεια να γίνει αρκετά μεγάλη ούτως ώστε να καταστρέψει την μικροσκοπική τάξη
μέσα στο υλικό, ή στην περίπτωση που εφαρμόσουμε εξαιρετικό υψηλό εξωτερικό
μαγνητικό πεδίο το υλικό χάνει τις αντισιδηρομαγνητικές του ιδιότητες και
συμπεριφέρεται σαν παραμαγνητικό.
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1.1.5 Φερριμαγνητικά υλικά
Στα φερριμαγνητικά υλικά οι γειτονικές μαγνητικές ροπές, αν και έχουν αντίθετη
κατεύθυνση, δεν αναιρούν η μια την άλλη αφού έχουν διαφορετικό μέτρο. Tα υλικά που
παρουσιάζουν φερριμαγνητισμό ονομάζονται φερρίτες.

a)

b)

d)

e)

c)

Σχήμα 1.2: Προσανατολισμός των σπιν [10]
α) σε παραμαγνητικό υλικό
b) σε διαμαγνητικό υλικό
c) σε σιδηρομαγνητικό υλικό
d) σε αντισιδηρομαγνητικό υλικό
e) σε φερριμαγνητικό υλικό
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1.2 Αλληλεπίδραση ανταλλαγής
Η αλληλεπίδραση οποία ευθύνεται για τον προσανατολισμό των spins ονομάζεται
αλληλεπίδραση ανταλλαγής. Η ενέργεια ανταλλαγής δίνεται από την Χαμιλτονιανή του
Heisenberg [1]:
⃗⃗⃗ ∙ ⃗⃗⃗
𝐻 = −𝐽∑𝑆𝑖
𝑆𝑗

(1.1)

Όπου το ⃗⃗⃗
𝑆𝑖 αναπαριστά το σπιν τελεστή ενός ατόμου ή ιόντος στη θέση i και το ⃗⃗⃗
𝑆𝑗
αναπαριστά το σπιν τελεστή ενός ατόμου στη θέση j. Για J>0 έχουμε παράλληλη διάταξη
σπιν ενώ για J<0 θα έχουμε αντιπαράλληλη. Για την εμφάνιση λοιπόν μιας
σιδηρομαγνητικής κατάστασης έχουμε J>0 με αποτέλεσμα το σύστημα να έχει την
χαμηλότερη δυνατή ενέργεια.
Η αλληλεπίδραση ανταλλαγής ευθύνεται για την ευθυγράμμιση των σπιν, όμως
αυτή η ευθυγράμμιση δεν είναι σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η κατεύθυνση της
μαγνήτισης κορεσμού Ms σε ένα σιδηρομαγνήτη οφείλεται στη μαγνητική ανισοτροπία.
Το φαινόμενο αυτό τείνει να προσανατολίσει την μαγνήτιση ως προς κάποιο άξονα, τον
λεγόμενο ανισοτροπικό άξονα.

1.3 Βρόγχος υστέρησης
Εφαρμόζοντας σε ένα σιδηρομαγνητικό υλικό εξωτερικό μαγνητικό πεδίο Η, τα
τοιχώματα Bloch (βλ. υποκεφάλαιο 1.1.3) μετακινούνται, τείνοντας να μεγαλώσουν τις
περιοχές στις οποίες η μαγνητική ροπή είναι παράλληλη με το εξωτερικό μαγνητικό
πεδίο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η μαγνήτιση Μ του υλικού. Με την συνεχή αύξηση
του μαγνητικού πεδίου, η μαγνήτιση φτάνει σε μια μέγιστη τιμή, την τιμή κόρου, με
αποτέλεσμα όλες οι μαγνητικές ροπές να ευθυγραμμιστούν με το εξωτερικό μαγνητικό
πεδίο, ακόμα και αυτές που ήταν αντιπαράλληλες.
Αν το πεδίο τώρα μειωθεί, θα παρατηρηθεί και αργή μείωση της μαγνήτισης Μ
αφού κάποιες περιοχές θα χάσουν τον προσανατολισμό τους. Συνήθως η μετατόπιση
των τοιχωμάτων είναι μη-αντιστρεπτή μεταβολή εκτός αν πρόκειται για υλικά χωρίς
ατέλειες. Μηδενίζοντας συνεπώς το μαγνητικό πεδίο Η παρατηρείται ότι το υλικό
εξακολουθεί να έχει μαγνήτιση με αποτέλεσμα να γίνει μόνιμος μαγνήτης,
προκύπτοντας έτσι το φαινόμενο της υστέρησης.
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Σχήμα 1.3: Βρόγχος υστέρησης, η μεταβολή της μαγνητικής επαγωγής Β με την ένταση του
εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου Η σε ένα σιδηρομαγνητικό υλικό

Η καμπύλη Οα δείχνει την αρχική αύξηση του μαγνητικού πεδίου Η μέχρι την τιμή
κόρου της μαγνητικής επαγωγής Β και της μαγνήτισης Μ (στους σιδηρομαγνήτες η
μαγνήτιση είναι περίπου ανάλογη με την μαγνητική επαγωγή). Μηδενίζοντας το πεδίο,
η μαγνητική επαγωγή δεν μηδενίζεται (σημείο b). Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται
υστέρηση και η τιμή της παραμένουσας μαγνητικής επαγωγής εξαρτάται από την
καθαρότητα του υλικού. Για αντίστροφο πεδίο παρατηρούμε ότι μηδενίζεται η
μαγνητική επαγωγή (σημείο c) σε μια τιμή του πεδίου H η οποία ονομάζεται συνεκτικό
πεδίο. Κατά την καμπύλη cd βλέπουμε ότι και πάλι η μαγνητική επαγωγή φτάνει σε ένα
σημείο κόρου με τις μαγνητικές ροπές προσανατολισμένες αντίστροφα (για αντίστροφο
πεδίο). Μειώνοντας το αντίθετο πεδίο μέχρι να μηδενιστεί φτάνουμε και πάλι στην
παραμένουσα μαγνητική επαγωγή (σημείο e). Εφαρμόζοντας ξανά θετικό πεδίο,
συμπληρώνεται η κλειστή καμπύλη, δημιουργώντας τον βρόγχο υστέρησης. Το εμβαδόν
που περικλείει ο βρόγχος υστέρησης αποτελεί μέτρο των απωλειών ενέργειας που
λαμβάνουν χώρα σε έναν πλήρη κύκλο μαγνήτισης και απομαγνήτισης.
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2 Σιδηρομαγνητικός Συντονισμός
Ο σιδηρομαγνητικός συντονισμός χρησιμοποιείται για την μελέτη των ιδιοτήτων
ενός σιδηρομαγνητικού υλικού υπό την παρουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου για
θερμοκρασίες κάτω από την θερμοκρασία Curie. Με τη χρήση αυτής της μεθόδου,
μπορούν να μετρηθούν όλες οι βασικές παράμετροι που περιγράφουν τις μαγνητικές
ιδιότητες αυτών των υλικών όπως είναι η μαγνητική ανισοτροπία, η μαγνητική ροπή και
ο μαγνητισμός. Τα βασικά πλεονεκτήματα του σιδηρομαγνητικού συντονισμού
αποτελούν η υψηλή του ευαισθησία καθώς και η ψηλή ανάλυση που μπορεί να
προσφέρει. Ο σιδηρομαγνητικός συντονισμός (FMR) είναι επίσης γνωστός ως ο βασικός
τρόπος ομοιόμορφης παραμόρφωσης της μαγνήτισης. Είναι μια συνθήκη όπου τα σπιν
αποκτούν την ίδια φάση και το ίδιο πλάτος σε όλο τον όγκο του μαγνητικού υλικού [2].

2.1 Φαινομενολογική περιγραφή του σιδηρομαγνητικού συντονισμού
Θα μελετήσουμε την κίνηση του διανύσματος της μαγνήτισης χρησιμοποιώντας την
προσέγγιση macrospin. Η προσέγγιση macrospin προϋποθέτει ότι το μέτρο της
μαγνήτισης ενός σιδηρομαγνητικού δείγματος μένει χωρικά ομοιόμορφο κατά τη
διάρκεια της κίνησής του σαν ένα ενιαίο μακροσκοπικό spin (επιτυγχάνεται
εφαρμόζοντας εξωτερικό μαγνητικό πεδίο). Δεδομένου λοιπόν ότι η χωρική διακύμανση
του μέτρου έχει παγώσει, η μελέτη της κίνησης του διανύσματος του μαγνητισμού είναι
πολύ πιο προσιτή.
Το διάνυσμα λοιπόν της μαγνήτισης, χωρίς την παρουσία μαγνητικού πεδίου έχει
μια τυχαία κατεύθυνση. Υπό την παρουσία τώρα εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, το
διάνυσμα της μαγνήτισης, διατηρεί το μέτρο του αλλά μεταβάλλει την κατεύθυνση του
⃗ 𝑒𝑓𝑓.
ανάλογα με τον άξονα του ενεργού μαγνητικού πεδίου 𝐻
⃗ 𝑒𝑓𝑓 αποτελείται από το διανυσματικό άθροισμα του εξωτερικού μαγνητικού
Το 𝐻
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ και του πεδίου
πεδίου ⃗⃗⃗⃗
𝐻, του πεδίου μαγνητοκρυσταλλικής ανισοτροπίας 𝐻𝑎𝑛
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ σύμφωνα με τη σχέση:
μαγνητοστατικής ανισοτροπίας 𝐻𝑀
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗ + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻𝑒𝑓𝑓 = 𝐻
𝐻𝑎𝑛 + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻𝑀

(2.1)

Η μεταβολή αυτή διαρκεί μέχρι που το διάνυσμα της μαγνήτισης να
ευθυγραμμιστεί με το μαγνητικό πεδίο, να αποκτήσει δηλαδή την πιο συμφέρουσα
ενεργειακή κατάσταση και να βρεθεί σε ισορροπία. H μεταπτωτική κίνηση του
διανύσματος της Μαγνήτισης περιγράφεται από την διαφορική εξίσωση Landau-LifshtzGilbert (LLG):
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⃗⃗⃗⃗
dM
dt

⃗⃗⃗ × H
⃗⃗ eff) +
= −γ(M

ao
Ms

𝑑𝑀
⃗⃗⃗ × ⃗⃗⃗⃗
(M
)
𝑑𝑡

(2.2)

⃗ 𝑒𝑓𝑓 το ενεργό μαγνητικό πεδίο, αo η σταθερά
όπου γ ο γυρομαγνητικός λόγος, 𝐻
απόσβεσης Gilbert (αδιάστατη) και Ms η μαγνήτιση κορεσμού.
O πρώτος όρος της εξίσωσης LLG ονομάζεται όρος Larmor και υποδηλώνει την
⃗⃗ γύρω απο το διάνυσμα του ενεργού
κίνηση του διανύσματος της μαγνήτισης 𝛭
⃗ 𝑒𝑓𝑓 και ο δεύτερος όρος της πιο πάνω εξίσωσης είναι ο όρος
μαγνητικού πεδίου 𝐻
απόσβεσης που υποδηλώνει την κίνηση του διανύσματος της μαγνήτισης προς το
⃗ 𝑒𝑓𝑓 μέχρι τα δύο διανύσματα να ευθυγραμμιστούν.
διάνυσμα 𝐻

Σχήμα 2.1: Η μεταπτωτική κίνηση του διανύσματος της μαγνήτισης γύρω από το ενεργό
μαγνητικό πεδίο

Κατά τη μεταβολή αυτή της γωνίας του διανύσματος της μαγνήτισης με το
διάνυσμα του μαγνητικού πεδίου παρατηρείται μείωση της ενέργειας του συστήματος.
Θέλοντας λοιπόν να σταματήσουμε την μεταπτωτική κίνηση του διανύσματος της
μαγνήτισης προς το μαγνητικό πεδίο προσφέρουμε ενέργεια στο σύστημα
εφαρμόζοντας μια εξωτερική δύναμη στο σπιν του μαγνητισμού. Εφαρμόζουμε λοιπόν
ένα παλλόμενο μαγνητικό πεδίο, το οποίο δημιουργείται μέσω ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας που θα έχει συχνότητα ίση με την ιδιοσυχνότητα μετάπτωσης του σπιν του
μαγνητισμού. Η μαγνητική συνιστώσα του εξωτερικού πεδίου είναι κάθετη στο
διάνυσμα της μαγνήτισης, ασκώντας σε αυτή ροπή που την απομακρύνει από την άξονα
του Heff. Αφότου συμπέσουν οι δύο συχνότητες, παρατηρείται μέγιστη γωνία
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περιστροφής στο διάνυσμα της μαγνήτισης, το οποίο πλέον περιστρέφεται με σταθερή
ακτίνα. Η απόσβεση λοιπόν που παρατηρείται κατά την μεταπτωτική κίνηση του
διανύσματος της μαγνήτισης εξισορροπείται από το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Το
φαινόμενο αυτό καλείται Σιδηρομαγνητικός Συντονισμός. Η συχνότητα της
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που χρειάζεται το σύστημα για να τεθεί σε συντονισμό
είναι της τάξης των GHz.
Από την σχέση 2.2, για συνθήκες συντονισμού για ελλειψοειδές μαγνητισμένο κατά
μήκος του z άξονα, καταλήγουμε στην εξίσωση Kittel:
𝑓 2 = 𝛾 2 (𝐻𝑟𝑒𝑠 + (𝑁𝑥𝑥 − 𝑁𝑧𝑧 ))(𝐻𝑟𝑒𝑠 + (𝑁𝑦𝑦 − 𝑁𝑧𝑧 ))

(2.3)

Όπου Νxx, Νyy και Νzz είναι οι παράγοντες απομαγνητισμού κατά μήκος των αξόνων του
ελλειψοειδούς και γ ο γυρομαγνητικός λόγος.
Στην περίπτωση λεπτού φιλμ, όπου η μαγνήτιση είναι μέσα στο επίπεδο (in plane) και
παράλληλη με τον άξονα z (Nxx=1, Nyy=Nzz=0), η σχέση 2.3 ανάγεται στην ακόλουθη
σχέση:
𝑓 2 = 𝛾 2 𝐻𝑟𝑒𝑠 (𝐻𝑟𝑒𝑠 + 4𝜋𝑀𝑠 )
(2.4)
Όπου f είναι η συχνότητα συντονισμού και Hres το μαγνητικό πεδίο του συντονισμού.
Θεωρητικά υπάρχουν δύο τρόποι για να πραγματοποιήσουμε μια μέτρηση
σιδηρομαγνητικού συντονισμού. Είτε διατηρώντας σταθερό το μαγνητικό πεδίο και
μεταβάλλοντας γραμμικά τη συχνότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που
εφαρμόζεται στο δείγμα σε ένα φάσμα συχνοτήτων, όπου θα παρατηρείται συντονισμός
είτε διατηρώντας σταθερή τη συχνότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και
μεταβάλλοντας το μαγνητικό πεδίο μέσω ενός ηλεκτρομαγνήτη (βλ. κεφάλαιο 4).

2.2 Μαγνητική ανισοτροπία
Η κατεύθυνση της μαγνήτισης σε ένα σιδηρομαγνητικό υλικό συχνά δεν είναι
αυθαίρετη. Το διάνυσμα της μαγνήτισης σε μια τυχαία κατεύθυνση δεν είναι ενεργειακά
ισοδύναμο με μια άλλη τυχαία κατεύθυνση του διανύσματος. Για αυτό και η μαγνήτιση
τείνει να ευθυγραμμιστεί με την πιο ενεργειακά ευνοϊκή κατεύθυνση, τον λεγόμενο
εύκολο άξονα [3].
Προκειμένου να εξηγήσουμε πώς ένας σιδηρομαγνήτης προκαλεί τη μαγνητική
ανισοτροπία, πρέπει να καταλάβουμε πρώτα από όλα την έννοια του απομαγνητισμού
ενός πεδίου. Μια ποιοτική εξήγηση θα δοθεί εδώ χρησιμοποιώντας το απλούστερο
παράδειγμα ενός σιδηρομαγνητικού ελλειψοειδούς. Έστω ότι εφαρμόζουμε ένα
κατάλληλο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, το οποίο δημιουργεί μια ομοιόμορφη μαγνήτιση
με κατεύθυνση παράλληλη με το μαγνητικό πεδίο. Ως αποτέλεσμα, εμφανίζονται
10

επιφανειακοί μαγνητικοί πόλοι, οι οποίοι με τη σειρά τους δημιουργούν ένα πεδίο
απομαγνητισμού αντιπαράλληλο με το διάνυσμα της μαγνήτισης. Η ένταση της περιοχής
απομαγνητισμού είναι ανάλογη της επιφανειακής πυκνότητας των επιφανειακών
μαγνητικών πόλων και αντιστρόφως ανάλογη με την απόσταση μεταξύ των επιφανειών.
Επομένως, η περιοχή απομαγνητισμού είναι ισχυρότερη παράλληλα με τον μικρό άξονα
του ελλειψοειδούς παρά με τον μακρύ άξονα.
Συγκεκριμένα για ένα ομογενές εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, η απομαγνήτιση δίνεται από
την σχέση:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
̂ ⃗⃗
𝐻
𝑑𝑒𝑚 = −𝑁 ∙ 𝑀

(2.3)

⃗⃗ είναι το διάνυσμα της μαγνήτισης και το 𝑁
̂ είναι αδιάστατος τανυστής ο οποίος
Όπου 𝑀
διαγωνοποιείται όταν το διάνυσμα της μαγνήτισης ευθυγραμμιστεί με ένας από τους
βασικούς άξονες της έλλειψης x,y ή z και το άθροισμα των διαγώνιων στοιχείων του
πρέπει να ικανοποιεί την σχέση 𝛮𝑥 + 𝑁𝑦 + 𝑁𝑧 = 1.

Σχήμα 2.2: Σχηματική αναπαράσταση της μαγνητικής ανισοτροπίας μιας έλλειψης υπό την
εφαρμογή εξωτερικού μαγνητικού πεδίου
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3 Αγωγιμότητα
Η αγωγιμότητα αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές ιδιότητες της ύλης η οποία
προσδιορίζει το πόσο εύκολα ή δύσκολα διαδίδονται μέσα στο υλικό διάφορες μορφές
ενέργειας.

3.1 Ηλεκτρική Αγωγιμότητα
Η ηλεκτρική αγωγιμότητα δείχνει την απόκριση του υλικού εάν εφαρμοστεί σε
αυτό διαφορά δυναμικού. Όσο μεγαλύτερη είναι η αγωγιμότητα του υλικού τόσο
περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα θα ρεύσει εντός του υλικού. Ανάλογα λοιπόν με την τιμή
της
ηλεκτρικής
του
αγωγιμότητας,
ένα
υλικό
χαρακτηρίζεται
ως αγωγός, μονωτής ή ημιαγωγός.
Κάθε υλικό έχει δυο ζώνες ενεργειών στις οποίες τα ηλεκτρόνια μπορούν να
υπάρχουν, στη ζώνη σθένους και στη ζώνη αγωγιμότητας. Από το μέγιστο της ζώνης
σθένους μέχρι το ελάχιστο της ζώνης αγωγιμότητας υπάρχει μια απαγορευμένη περιοχή
ενεργειών που ονομάζεται ενεργειακό χάσμα. Τα υλικά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν
με βάση το ενεργειακό χάσμα τους σε:
• Αγωγοί: οι δυο ζώνες είναι συγχωνευμένες και δεν υπάρχει ενεργειακό χάσμα με
αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά ηλεκτρόνια στην αγώγιμη ζώνη και να άγουν το
ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα ηλεκτρικό πεδίο θα μπορούσε άνετα να επιταχύνει τα
ηλεκτρόνια της ημικατειλημένης ζώνης διότι αυτά έχουν τη δυνατότητα να
απορροφήσουν ενέργεια μεταβαίνοντας στις επόμενες μη κατειλημμένες
καταστάσεις.
• Μονωτές: Η τελευταία ενεργειακή ζώνη είναι γεμάτη. Τα ηλεκτρόνια δεν έχουν
την παραμικρή δυνατότητα να απορροφήσουν ενέργεια από ένα εξωτερικό
ηλεκτρικό πεδίο και να επιταχυνθούν, αφού οι μόνες διαθέσιμες ενεργειακές
καταστάσεις είναι εκείνες της επόμενης ζώνης οι οποίες όμως βρίσκονται
τουλάχιστον ένα eV μακριά.
• Ημιαγωγοί: το ενεργειακό χάσμα είναι σχετικά μικρό άρα μπορούν να
συμπεριφέρονται και σαν αγωγοί και σαν μονωτές. Οι ημιαγωγοί χωρίζονται σε
υλικά τύπου n και p. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε φορείς τα ηλεκτρόνια, αφού
τα υλικά ντοπάρονται με προσμίξεις που περιέχουν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονίων.
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Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε θετικούς φορείς που αποκαλούμε οπές, που
οφείλονται σε προσμίξεις που έχουν λίγα ηλεκτρόνια σθένους.

3.2 Ειδική αγωγιμότητα
Η ειδική αγωγιμότητα ενός υλικού με ένα φορέα ελεύθερου φορτίου είναι το
γινόμενο της πυκνότητας φορτίου στο υλικό επί την ειδική κινητικότητα του φορτίου
μέσα στο υλικό. Η πυκνότητα φορτίου είναι το γινόμενο της συγκέντρωσης φορτίου επί
το ηλεκτρικό φορτίο του κάθε φορέα. Η ειδική κινητικότητα είναι ό λόγος του γινομένου
του ηλεκτρικού φορτίου του κάθε φορέα επί το μέσο χρόνο ολίσθησης του φορέα στο
υλικό προς την ενεργό μάζα του κάθε φορέα. Προκύπτει λοιπόν ότι η ειδική
αγωγιμότητα δίνεται από την σχέση:
𝜎 = (𝛮𝑞) ∗

𝑞𝜏
𝑚∗

(3.1)

3.3 Αντίσταση
Η ηλεκτρική αντίσταση ενός αγωγού είναι η δυσκολία (αντίσταση) που
παρουσιάζεται στη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος δια μέσου ενός αγωγού. Η αντίσταση
είναι εξ ορισμού αντίθετη έννοια της αγωγιμότητας.

3.3.1 Ωμική αντίσταση
Ωμική ηλεκτρική αντίσταση είναι το μέγεθος με το οποίο προσμετράται η δυσχέρεια
στην έλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από ένα υλικό, όταν το υλικό αυτό δε φέρει
ιδιάζον σχήμα, ώστε να μην αναπτύσσονται επιπλέον ηλεκτρικές ιδιότητες οφειλόμενες
σε χωρητικά ή επαγωγικά φαινόμενα.
Η ωμική αντίσταση, μετρούμενη σε ευθύγραμμο αγωγό που διαρρέεται από
ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο προκαλεί η εφαρμογή μιας διαφοράς ηλεκτρικού
δυναμικού στα άκρα του, ορίζεται ως το πηλίκο της διαφοράς δυναμικού προς
την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος:
𝑅=

𝑉
𝐼
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(3.2)

Αγωγιμότητα
όπου R είναι η αντίσταση που εμφανίζει το αντικείμενο (σε Ohm), V είναι η διαφορά
δυναμικού/τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του αντικειμένου (σε volt)
και I η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το αντικείμενο (σε ampere).

3.3.2 Ειδική αντίσταση
Η ειδική αντίσταση ισούται με το αντίστροφο της ειδικής αγωγιμότητας.
𝜌=

1
𝜎

(3.3)

Κάθε υλικό που παρουσιάζει ωμική συμπεριφορά έχει και μια χαρακτηριστική ειδική
αντίσταση που εξαρτάται από τις ιδιότητες του υλικού και από τη θερμοκρασία του. Η
ειδική αντίσταση είναι ιδιότητα του υλικού ενώ η αντίσταση αποτελεί ιδιότητα του
αγωγού. Η ειδική αντίσταση εξαρτάται από την αντίσταση του αγωγού R (μήκους l και
διατομής S) καθώς και από την γεωμετρία του υλικού, συνεπώς και το εμβαδόν διατομής
του (S). Δίδεται από την σχέση:
𝜌=

𝑅∗𝑆
𝑙
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4 Πειραματικές Μέθοδοι – Μετρήσεις Αγωγιμότητας
4.1 AFM Workshop
Η μικροσκοπία ατομικής δύναμης είναι αναμφισβήτητα η πιο ευέλικτη και ισχυρή
τεχνολογία μικροσκοπίας για τη μελέτη δειγμάτων σε νανοκλίμακα. Ένα μικροσκόπιο
ατομικής δύναμης (AFM) μπορεί να απεικονίσει δείγματα χρησιμοποιώντας
τρισδιάστατη τοπογραφία αλλά έχει επίσης την δυνατότητα να παρέχει διάφορους
τύπους επιφανειακών μετρήσεων [4]. Το AFM Workshop χρησιμοποιείται για την μελέτη
της επιφάνειας του υλικού των δειγμάτων καθώς και για μέτρηση του πάχους του
υλικού.

4.1.1 ΑFM Force sensor - Light lever force sensor
Εξάγει τάση η οποία είναι ανάλογη με τις δυνάμεις αλληλεπίδρασης μεταξύ του
άκρου (tip) της λαβίδας και της εξεταζόμενης επιφάνειας. Έχει τη δυνατότητα να
μετρήσει δυνάμεις τις τάξεως των 10-12 Newton. Η ακρίβεια που παρέχει η μέτρηση
εξαρτάται από το πάχος του tip. Για παράδειγμα αν το πάχος του tip είναι μεγαλύτερο
από αυτό μιας οπής στο δείγμα, τότε η οπή δεν θα είναι ανιχνεύσιμη.
Χρησιμοποιεί φωτοανιχνευτή ο οποίος εξάγει μια τάση όταν προσπέσει πάνω του
δέσμη laser, σε συνδυασμό με δύο φωτοανιχνευτές που δημιουργούν έναν ανιχνευτή με
ευαισθησία στη θέση. Μέσω του μοχλού φωτός και του υποστηρίγματος (πάνω στο
οποίο βρίσκεται το tip), αντανακλάτε το φως του laser, το οποίο φως είναι ανάλογο προς
την εξερχόμενη τάση So.
a)

b)

Σχήμα 4.1: a) Λειτουργία φωτοανιχνευτή, b) Λειτουργία μοχλού φωτός [4]
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4.1.2 Συσκευή ανίχνευσης θέσης – Piezoelectric Ceramics
Μετατρέπει ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική κίνηση, παρέχει την δυνατότητα κίνησης
σε 3 διαστάσεις τόσο του ανιχνευτή όσο και του δείγματος και προσφέρει πολύ ακριβή
έλεγχο κίνησης (<0.01nm).
Το πιεζοηλεκτρικό κεραμικό μεγαλώνει όταν εφαρμοστεί τάση. Η επιμήκυνση
εξαρτάται αναλογικά από την τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης. Το piezo για τον Υ άξονα
κατά την επιμήκυνση του λόγω της τάσης σπρώχνει το δείγμα στο σημείο – άξονα που
εξετάζεται. Το δείγμα κινείται κατά τον Y άξονα πολύ περισσότερο από το piezo και οι
κινήσεις του υπολογίζονται σαν μηχανικό κέρδος. Παρομοίως, όσον αφορά στον Ζ άξονα,
οι κινήσεις του Z piezo καθοδηγούνται πλήρως από μια εφαρμοζόμενη τάση.

Σχήμα 4.2: Λειτουργία της συσκευής ανίχνευσης θέσης [4]

4.1.3 AFM stage
Μέσω του stepper motor κινείται ο light lever (μοχλός φωτός) πάνω και κάτω κατά
τον Ζ άξονα. Όταν το δείγμα ακουμπήσει το άκρο (tip) του υποστηρίγματος, αυτό
κάμπτεται με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η κατεύθυνση της δέσμης του laser κατά
μήκος των δύο φωτοανιχνευτών. Η μεταβολή αυτή εκφράζεται μέσω μιας καμπύλης
σήματος Τ-Β που υποδηλώνει το πόσο κάμπτεται το υποστήριγμα.
Μέσω ανατροφοδότησης ενεργοποιείται και πάλι το Ζ piezo. Αν το σήμα Τ-Β αυξηθεί
τότε το Ζ piezo μικραίνει. Έτσι μέσω της τάσης που κατευθύνει το z piezo σαρώνεται η
περιοχή του δείγματος (με τη κίνηση του tip πάνω στο δείγμα για διάφορες Z και Y
μετατοπίσεις) και δημιουργείται η απεικόνιση.

16

Πειραματικές Μέθοδοι – Μετρήσεις Αγωγιμότητας

Σχήμα 4.3: Πλήρες διάγραμμα λειτουργίας του ΑFM [4]

4.2 In plane και Out of plane
Η in plane (μέσα στο επίπεδο) μέτρηση αφορά μέτρηση που γίνεται παράλληλα με
τον άξονα της επιφάνειας του υπό εξέταση δείγματος. Η out of plane (έξω από το
επίπεδο) μέτρηση αφορά μετρήσεις κάθετες στο επίπεδο.

Σχήμα 4.4: Σχηματική αναπαράσταση των in plane και out of plane δυνάμεων
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4.3 Επιταξία με μοριακές δέσμες (Molecular Beam Epitaxy - MBE)
Η εναπόθεση μεταλλικών υλικών στα δείγματά μας πραγματοποιήθηκε με χρήση της
τεχνικής επιταξίας με μοριακές δέσμες (Molecular Beam Epitaxy - MBE). Η συγκεκριμένη
τεχνική πλεονεκτεί έναντι άλλων τεχνικών καθώς η εναπόθεση γίνεται σε συνθήκες
υπερύψηλου κενού, υπάρχει ομοιομορφία στην ανάπτυξη ετεροδομών και σταθερότητα
στο ρυθμό ανάπτυξής τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται υλικά υψηλής ποιότητας
χωρίς ατέλειες και προσμίξεις. Αποτελείται από δύο θαλάμους, τον προθάλαμο όπου
γίνεται εισαγωγή του υποστρώματος αρχικά και το θάλαμο ανάπτυξης, έτσι ώστε να μην
έρχεται ποτέ σε επαφή ο θάλαμος ανάπτυξης με το περιβάλλον (ατμοσφαιρική πίεση)
και να διατηρείται η πίεσή του χαμηλή. Ο θάλαμος ανάπτυξης διαθέτει τέσσερα κελιά
διάχυσης στο κάτω μέρος, (Knudsen cells) στα οποία τοποθετούνται τα προϊόντα (υλικά)
σε στερεά μορφή. Τα κελιά διάχυσης αποτελούνται από μια χοάνη (crucible) μέσα στην
οποία τοποθετείται το υπό εξάχνωση υλικό. Η εξάχνωση επιτυγχάνεται μέσω ωμικής
θέρμανσης από ένα νήμα (filament) το οποίο τυλίγεται γύρω από το crucible. Οι δέσμες
των ατόμων θερμικών ενεργειών κατευθύνονται σε ένα κρυσταλλικό υπόστρωμα το
οποίο έχει τοποθετηθεί σε κάποια απόσταση πάνω από τα κελιά διάχυσης έτσι ώστε να
μην θερμαίνεται και να επηρεάζεται η διαδικασία εναπόθεσης, ενώ λόγω των συνθηκών
κενού που επικρατούν η πιθανότητα σκέδασης είναι πολύ μικρή. Στη συνέχεια αυτές οι
δέσμες από το υλικό που έχει εξαχνωθεί, αλληλοεπιδρούν πάνω και κοντά στο
υπόστρωμα με αποτέλεσμα τη δημιουργία του εκάστοτε υλικού. Η σύνθεση του
αναπτυσσόμενου υμενίου, εξαρτάται από τους σχετικούς ρυθμούς άφιξης των ατόμων
των προϊόντων στο υπόστρωμα ή από τους σχετικούς ρυθμούς εξάχνωσης των πηγών.
Οι ρυθμοί αυτοί ελέγχονται με μεγάλη ακρίβεια, ελέγχοντας την τάση που εφαρμόζεται
για τη θέρμανση του υλικού στο filament. Τέλος ο υπολογισμός του πάχους του υμενίου
που δημιουργείται γίνεται μέσω ενός πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου ο οποίος είναι
τοποθετημένος κοντά στο σημείο εναπόθεσης.

4.4 PedotPSS PH1000 / AL4083
Το PedotPSS είναι ένα διαφανές οργανικό αγώγιμο πολυμερές μείγμα δυο
ιονομερών, τα οποία όταν τοποθετηθούν στο διάλυμα έχουν την ικανότητα να
πολυμερίζονται. Το Pedot δημιουργεί τις αγώγιμες περιοχές ενώ το PSS τις μονωτικές. Η
αγωγιμότητα του προκύπτοντος πολυμερούς εξαρτάται από την αναλογία μεταξύ αυτών
των δύο ιονομερών και της μικροδομής του υμενίου. Η διαφορά των PedotPSS PH1000
και PedotPSS AL4083 εναπόκειται στην αναλογία του Pedot ως προς το PSS μέσα στο
μείγμα. Όσον αφορά στο PH1000 η αναλόγια Pedot:PSS είναι 1:2.5, ενώ όσον αφορά στο
AL4083 η αναλόγια Pedot:PSS είναι 1:6.
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4.5 Προετοιμασία Δειγμάτων
Για τη διεκπεραίωση των μετρήσεων που παρουσιάζονται στα κεφάλαια 4 και 5
χρησιμοποιήθηκαν δείγματα μεγέθους ∼ 4mm × 3mm. Για τις μετρήσεις αγωγιμότητας
που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 χρησιμοποιήθηκαν δείγματα που αποτελούνταν από
υπόστρωμα ITO, λεπτό υμένιο από το αγώγιμο οργανικό υλικό PedotPSS PH1000 και
PedotPSS Al4083 και τέλος από επαφές χαλκού. Έπειτα λοιπόν έγιναν δείγματα με
προσθήκη διαλύτη με σκοπό με μελετηθεί το πως αλλάζει η αγωγιμότητα σ’ αυτά τα
δείγματα αναλόγως του υλικού. Σε ότι αφορά τις μετρήσεις σιδηρομαγνητικού
συντονισμού του κεφαλαίου 5, τα δείγματα αποτελούνται από 3 λεπτά υμένια: το
υπόστρωμα το οποίο είναι κρύσταλλος Si (πυριτίου), έπειτα μαγνητικό υλικό Permalloy
(NiFe), στη συνέχεια το PedotPSS και τέλος τοποθετούνται οι επαφές χαλκού.
Η εναπόθεση τόσο του μαγνητικού υλικού έγινε με τη χρήση της μεθόδου ΜΒΕ
(molecular beam epitaxy), η οποία περιγράφεται λεπτομερώς πιο πάνω. Η τεχνική spin
coating που αναφέρεται πιο κάτω είναι μια από τις πιο συνηθισμένες τεχνικές για τη
δημιουργία οργανικών υλικών λεπτών υμενίων και πλεονεκτεί έναντι άλλων τεχνικών
λόγω της δυνατότητάς της να παράγει εύκολα, γρήγορα και με οικονομικό τρόπο
ομοιόμορφου πάχους υμένια και χρησιμοποιήθηκε για την εναπόθεση του PedotPSS.
Αρχικά, για την εναπόθεση των λεπτών υμενίων πάνω στο γυαλί ουσιαστικό ρόλο
παίζει το να υπάρχει ένα εξαιρετικής καθαρότητας υπόστρωμα. Για το σκοπό αυτό
ακολουθήθηκε συγκεκριμένη διαδικασία καθαρισμού του υποστρώματος ΙΤΟ. Αρχικά
τοποθετήθηκε το υπόστρωμα ΙΤΟ σε λουτρό υπερήχων (sonicator) για 5 λεπτά μέσα σε
ζεστό (∼ 70oC) διάλειμμα 1% Hellmanex. Έπειτα το υπόστρωμα ξεπλένεται δύο φορές
σε απιονισμένο νερό που βρίσκεται στο σημείο βρασμού. Στη συνέχεια
επανατοποθετείται για ακόμα 5 λεπτά στο λουτρό υπερήχων το οποίο περιέχει IPA αυτή
τη φορά. Ξεπλένεται και πάλι με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν και τέλος στεγνώνει με
χρήση πιεσμένου αερίου αζώτου. Τότε μετά το πέρας όλης αυτής της διαδικασίας το ΙΤΟ
υπόστρωμα τοποθετείται πάνω σε hotplate σε θερμοκρασία ∼ 90oC και τότε είναι έτοιμο
για εναπόθεση του υλικού. Έπειτα μεταφέρεται το ΙΤΟ υπόστρωμα από το hotplate πάνω
στο spin coater και τίθεται σε περιστροφή στις 4000 στροφές ανά λεπτό. Αμέσως μόλις
το ΙΤΟ υπόστρωμα αρχίσει να περιστρέφεται στις στροφές που επιλέχθηκαν,
εναποτίθεται το υλικό πάνω στο υπόστρωμα. Η ταχύτητα και η επιτάχυνση περιστροφής
του δείγματος, η επιφανειακή τάση και η σταθερότητα του spin coater είναι κάποιες από
τις παραμέτρους που καθορίζουν το πάχος του υλικού αλλά και την επιφανειακή
ομοιομορφία/τραχύτητα του δείγματος. Έπειτα από την πάροδο 30s περιστροφής πάνω
στο ΙΤΟ υπόστρωμα δημιουργείται ένα λεπτό υμένιο του υλικού που εναποθέτουμε κάθε
φορά. Έπειτα γίνεται η εναπόθεση χαλκού, με τη χρήση του thermal evaporator, ο οποίος
θα αποτελέσει τις επαφές μας [5].
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4.6 Πειραματική διάταξη
Για τους σκοπούς της παρούσας μέτρησης χρειαστήκαμε ένα βολτόμετρο, ένα
αμπερόμετρο, μια πηγή τάσης και το probe station.

Σχήμα 4.5: Σχηματική αναπαράσταση πειραματικής διάταξης για μέτρηση τάσης και έντασης
διαμέσου του δείγματος

Αρχικά έγιναν μετρήσεις, τόσο in plane όσο και out of plane, σε δείγματα PedotPSS
PH1000 και PedotPSS AL4083. Έπειτα κατασκευάστηκαν δείγματα με την προσθήκη
διαλύτη για να μελετηθεί η μεταβολή της αγωγιμότητας των νέων δειγμάτων.
Με την χρήση του AFM Workshop έγινε μέτρηση του πάχους (thickness) του υλικού
του δείγματος. Συγκεκριμένα το δείγμα χαράκτηκε προσεκτικά και όσο το δυνατόν πιο
ομοιόμορφα ούτως ώστε να αφαιρεθεί το υλικό του δείγματος κατά μήκος μιας ευθείας.
Σ’ εκείνο το σημείο έγινε μέτρηση (βλ. υποκεφάλαιο 4.1) και προσδιορίστηκε το πάχος
του υλικού, συγκρίνοντας την περιοχή με το υλικό με την περιοχή χωρίς το υλικό.
Επίσης με την χρήση του AFM Workshop έγιναν οι μετρήσεις των αποστάσεων που
αφορούν το δείγμα, του εμβαδού διατομής και της απόστασης μεταξύ των επαφών, που
θα χρησιμοποιηθούν πιο κάτω.
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4.7 Ανάλυση Μετρήσεων
4.7.1 In plane μετρήσεις - PedotPSS PH1000
Προσδιορισμός πάχους (thickness) υλικού PEDOTPSS PH1000:
α)

β)

Σχήμα 4.6: Μέτρηση από το AFM Workshop για το PEDOTPSS PH1000
α) Αριστερά φαίνεται η περιοχή με το υλικό και δεξιά η περιοχή όπου έχει αφαιρεθεί το υλικό
β) απεικόνιση με κόκκινο χρώμα των μαρκαρισμένων περιοχών οι οποίες επιλέχθηκαν για
μέτρηση

Στο σχήμα 4.6.α απεικονίζονται οι δυο περιοχές, με και χωρίς το υλικό. Αυτές οι
μορφές προέκυψαν έπειτα από επεξεργασία των αρχικών απεικονίσεων, δηλαδή εύρεση
της καταλληλότερης περιοχής για μέτρηση (όπου έχει αφαιρεθεί πιο ομοιόμορφα το
υλικό) και ευθυγραμμισμό του επιπέδου. Έπειτα επιλέγονται οι περιοχές στις οποίες θα
γίνει σάρωση του επιπέδου. Επιλέγονται όσο το δυνατόν μεγαλύτερες περιοχές κοντά
στο σημείο αλλαγής του πάχους, αλλά όχι ακριβώς πάνω στο σημείο, για να
αποφευχθούν μετρήσεις σε σημεία όπου πιθανόν να έγινε συσσώρευση του υλικού κατά
το χάραγμα του. Επίσης επιλέγονται περιοχές που να δείχνουν ομοιόμορφες, χωρίς
ανωμαλίες για πιο αξιόπιστη μέτρηση (σχήμα 4.6.β).
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Σχήμα 4.7: Κατανομή ύψους των δυο περιοχών που απεικονίζονται στο σχήμα 4.6

Στο σχήμα 4.7 απεικονίζεται η κατανομή του ύψους των δύο περιοχών του δείγματος,
με και χωρίς υλικό. Ουσιαστικά η οριζόντια απόσταση μεταξύ των δύο κορυφών μας
δίνει το πάχος του δείγματος.
1η σειρά επαφών
2η σειρά επαφών

0.7
0.6
0.5

V (V)

0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.00000 0.00005 0.00010 0.00015 0.00020 0.00025 0.00030 0.00035

I (A)

Σχήμα 4.8: Γραφική Παράσταση τάσης V συναρτήσει του ρεύματος I, για in plane μέτρηση, για
τις 2 σειρές επαφών του δείγματος PedotPSS PH1000

Από την κλίση των γραφικών παραστάσεων V/I και με τη χρήση της θεωρίας των
ελαχίστων τετραγώνων προκύπτουν τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα
4.1.
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Πίνακας 4.1: Αποτελέσματα γραφικών παραστάσεων σχήματος 4.7
1η σειρά επαφών

2η σειρά επαφών

Κλίση (V/A)

2061.957

2334.078

Σφάλμα κλίσης (V/A)

43.654

31.089

Τεταγμένη (V)

0.0067

0.0009

Σφάλμα τεταγμένης (V)

0.0074

0.0031

Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, η κλίση των γραφικών παραστάσεων αντιπροσωπεύει
την αντίσταση R.
Για την εύρεση της αγωγιμότητας χρησιμοποιήθηκαν οι εξισώσεις 3.3 και 3.4:
𝜎=
𝑅=
Επομένως:

1
𝜌

𝜌𝑙
𝑅𝑆
⇒𝜌=
𝑆
𝑙
𝜎=

𝑙

(4.1)

𝑅∗𝑆

Όπου,
R: αντίσταση
ρ: ειδική αντίσταση
l: μήκος αγωγού (απόσταση μεταξύ των δύο μεσαίων επαφών)
S: εμβαδόν διατομής αγωγού/επαφής
Πίνακας 4.2: Στοιχεία δείγματος και υπολογισμός αγωγιμότητας (in plane) PedotPSS PH1000
R (Ω)
thickness PEDOTPSS PH1000 (m)
l (m)
Μήκος επαφής ( m)
S (thickness*Μήκος επαφής) (m2)
Αγωγιμότητα σ (Ωm)-1

Σειρά επαφών 1

Σειρά επαφών 2

2061.957
(58.1 ± 5.55)E-09
0.001
0.003
1.74E-10
2787.219

2334.078
(58.1 ± 5.55)E-09
0.001
0.003
1.74E-10
2462.268
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4.7.2 Out of plane μετρήσεις - PedotPSS PH1000
Προσδιορισμός πάχους (thickness) υλικού PEDOTPSS PH1000
α)

β)

Σχήμα 4.9: Μέτρηση από το AFM Workshop για το PEDOTPSS PH1000
α) Αριστερά φαίνεται η περιοχή με το υλικό και δεξιά η περιοχή όπου έχει αφαιρεθεί το υλικό
β) απεικόνιση με κόκκινο χρώμα των μαρκαρισμένων περιοχών οι οποίες επιλέχθηκαν για
μέτρηση

Σχήμα 4.10: Κατανομή ύψους των δυο περιοχών που απεικονίζονται στο σχήμα 4.9

Η επεξεργασία των απεικονίσεων των σχημάτων 4.9 και 4.10 έγινε με την ίδια μέθοδο
όπως περιγράφεται στο προηγούμενο υποκεφάλαιο.
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10

V (mV)

8

6

1η σειρά επαφών
2η σειρά επαφών
3η σειρά επαφών
4η σειρά επαφών

4

2

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

I (mA)

Σχήμα 4.11: Γραφική Παράσταση τάσης V συναρτήσει του ρεύματος I, για out of plane
μέτρηση, για τις 4 επαφές του δείγματος PedotPSS PH1000

Τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των γραφικών παραστάσεων του σχήματος 4.10
παρουσιάζονται στον πίνακα 4.3
Πίνακας 4.3: Αποτελέσματα γραφικών παραστάσεων σχήματος 4.10
Κλίση (V/A)
Σφάλμα κλίσης (V/A)
Τεταγμένη (V)
Σφάλμα τεταγμένης (V)

Επαφή 1
9.3297
0.1223
-0.104
0.0825

Επαφή 2
8.8067
0.0124
0.0455
0.0086

Επαφή 3
12.1994
0.4869
-0.2249
0.2551

Επαφή 4
8.2892
0.2211
0.4235
0.1554

Η αγωγιμότητα υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση 4.1. Για την out of plane
μέτρηση:
l: thickness PEDOTPSS PH1000

R: αντίσταση
S: εμβαδόν επαφής
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Πίνακας 4.4: Στοιχεία δείγματος και υπολογισμός αγωγιμότητας (out of plane) PedotPSS PH1000
Επαφή 1
Επαφή 2
Επαφή 3
Επαφή 4
R (Ω)
l: thickness PH1000 (m)
S (m2)
Αγωγιμότητα σ (Ωm)-1

9.3297
(56.3±4.01)E-09
3.22E-06
1.87E-03

8.8067
(56.3±4.01)E-09
2.99E-06
2.14E-03

12.1994
(56.3±4.01)E-09
3.26E-06
1.42E-03

8.2892
(56.3±4.01)E-09
3.19E-06
2.13E-03

4.7.3 Out of plane μετρήσεις - PedotPSS AL4083
Προσδιορισμός πάχους (thickness) υλικού PEDOTPSS AL4083
α)

β)

Σχήμα 4.12: Μέτρηση από το AFM Workshop για το PEDOTPSS AL4083
α) Αριστερά φαίνεται η περιοχή με το υλικό και δεξιά η περιοχή όπου έχει αφαιρεθεί το υλικό
β) απεικόνιση με κόκκινο χρώμα των μαρκαρισμένων περιοχών οι οποίες επιλέχθηκαν για
μέτρηση
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Σχήμα 4.13: Κατανομή ύψους των δυο περιοχών που απεικονίζονται στο σχήμα 4.12

Η επεξεργασία των απεικονίσεων των σχημάτων 4.12 και 4.13 έγινε με την ίδια μέθοδο
όπως περιγράφεται στο υποκεφάλαιο 4.5.1.

1η επαφή
2η επαφή
3η επαφη
4η επαφή

0.010

V (V)

0.008

0.006

0.004

0.002

0.000
0.000000.000050.000100.000150.000200.000250.000300.000350.00040

I (A)

Σχήμα 4.14: Γραφική Παράσταση τάσης V συναρτήσει του ρεύματος I, για out of plane
μέτρηση, για τις 4 επαφές του δείγματος PedotPSS AL4083
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Τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των γραφικών παραστάσεων του σχήματος 4.13
παρουσιάζονται στον πίνακα 4.5.
Πίνακας 4.5: Αποτελέσματα γραφικών παραστάσεων σχήματος 4.13
Επαφή 1
Επαφή 2
Κλίση (V/A)
54.639
25.931
Σφάλμα κλίσης (V/A)
0.090
0.007
Τεταγμένη (V)
0.025
0.031
Σφάλμα τεταγμένης (V)
0.010
0.002

Επαφή 3
55.368
0.051
0.054
0.006

Επαφή 4
37.053
0.009
0.008
0.002

Η αγωγιμότητα υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση 4.1. Για την out of plane
μέτρηση ισχύει:
l: thickness PEDOTPSS AL4083

R: αντίσταση
S: εμβαδόν επαφής
Πίνακας 4.6: Στοιχεία δείγματος και υπολογισμός αγωγιμότητας (out of plane) PedotPSS AL4083
R (Ω)
l (m)
S (m2)
Αγωγιμότητα σ (Ωm)-1

Επαφή 1

Επαφή 2

Επαφή 3

Επαφή 4

54.639

25.931

55.368

37.053

(40.0 ± 4.01)E-09
3.30E-06

(40.0 ± 4.01)E-09 (40.0 ± 4.01)E-09 (40.0 ± 4.01)E-09
3.09E-06
3.05E-06
3.56E-06

2.219Ε-04

4.994Ε-04
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4.7.4 In plane μετρήσεις – Με τη χρήση διαλύτη
α) PH1000 - DMSO (20+10)μ

β) PH1000 - DMSO 20μ
1η επαφή
2η επαφή

1η επαφή
2η επαφή

1.2

1.0

1.0
0.8

0.8

V (V)

V (V)

0.6

0.4

0.6

0.4

0.2

0.2

0.0

0.0
0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.000

Ι (A)

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

Ι (A)

γ) PH1000 - DM20
1η επαφή
2η επαφή

1.2

1.0

V (V)

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0.000000

0.000005

0.000010

0.000015

0.000020

I (A)

Σχήμα 4.15: Γραφική Παράσταση τάσης V συναρτήσει του ρεύματος I, για in plane μέτρηση, για
τις 2 επαφές των δειγμάτων PedotPSS PH1000 με διαλύτη α) DMSO (10+20)μ, β) DMSO (20)μ
και γ) DM20
Πίνακας 4.7: Αποτελέσματα γραφικών παραστάσεων σχήματος 4.15 για PedotPSS PH1000
DMSO (10+20)μ
DMSO (20)μ
DM20
Επαφή 1
Επαφή 2
Επαφή 1
Επαφή 2
Επαφή 1
Επαφή 2
Κλίση (V/A)
31.282
28.114
34.100
33.821
48.080
52.382
Σφάλμα κλίσης (V/A)
5.43
1.35
10.28
0.826
19.91
8.14
Τεταγμένη (V)
0.0002
-4.26E-05
0.0004
7.28E-06
0.0002
0.0001
Σφάλμα τεταγμένης (V)
9.60E-05
2.467E-05
0.00017
1.40E-05
0.0002
8.79E-05
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Πίνακας 4.8: Στοιχεία δείγματος και υπολογισμός αγωγιμότητας (in plane) PedotPSS PH1000 σε δείγματα με
διαλύτη
DMSO (10+20)μ
DMSO (20)μ
DM20
Επαφή 1
Επαφή 2 Επαφή 1
Επαφή 2 Επαφή 1 Επαφή 2
R (Ω)
31.282
28.114
34.100
33.821
48.080
52.382
thickness PEDOTPSS PH1000 (m)
58.1E-09
58.1E-09 58.1E-09
58.1E-09 58.1E-09 58.1E-09
l (m)
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
Μήκος επαφής ( m)
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
S (thickness*Μήκος επαφής) (m2)
1.74E-10
1.74E-10 1.74E-10
1.74E-10 1.74E-10 1.74E-10
-1
Αγωγιμότητα σ (Ωm)
183719.92 204422.22 168537.43 169927.75 119532.58 109715.67

α) AL4083 – Without

β) AL4083 – Acetone
1η επαφή
2η επαφή

1η επαφή
2η επαφή
1.0

0.8

0.8

0.6

0.6

V (V)

V (V)

1.0

0.4

0.4

0.2

0.2

0.0

0.0
0.00E+000
5.00E-010
1.00E-009
1.50E-009
2.00E-009
2.50E-009
3.00E-009
3.50E-009

0.00E+0001.00E-0092.00E-0093.00E-0094.00E-0095.00E-0096.00E-009

I (A)

I (A)
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γ) AL4083 - CN3NH2
1η επαφή
2η επαφή
1.0

0.8

V (V)

0.6

0.4

0.2

0.0
0.00E+0001.00E-0092.00E-0093.00E-0094.00E-0095.00E-0096.00E-009

I (A)

Σχήμα 4.16: Γραφική Παράσταση τάσης V συναρτήσει του ρεύματος I, για in plane μέτρηση, για
τις 2 επαφές των δειγμάτων PedotPSS AL4083 με διαλύτη α) Acetone και β) CH3NH2

Πίνακας 4.9: Αποτελέσματα γραφικών παραστάσεων σχήματος 4.16 για PedotPSS AL4083
Without
Acetone
CH3NH2
Κλίση (V/A)
Σφάλμα κλίσης (V/A)
Τεταγμένη (V)
Σφάλμα τεταγμένης (V)

Επαφή 1
3.18E+08
791364.25
0.050
0.001

Επαφή 2
2.73E+08
2786130.06
0.045
0.005

Επαφή 1
1.84E+08
511949
0.03
0.001

Επαφή 2 Επαφή 1 Επαφή 2
1.93E+08 1.77E+08 1.79E+08
484786.60 600132
499456
0.03
0.03
0.03
0.001
0.002
0.001

Πίνακας 4.10: Στοιχεία δείγματος και υπολογισμός αγωγιμότητας (in plane) PedotPSS AL4083 σε δείγματα
με διαλύτη
Without
Acetone
CH3NH2
Επαφή 1 Επαφή 2 Επαφή 1 Επαφή 2 Επαφή 1 Επαφή 2
R (Ω)
3.18E+08 2.73E+08 1.84E+08 1.93E+08 1.77E+08 1.79E+08
thickness PEDOTPSS AL4083 (m)
40.0E-09 40.0E-09 40.0E-09 40.0E-09 40.0E-09 40.0E-09
l (m)
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
Μήκος επαφής ( m)
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
2
S (thickness*Μήκος επαφής) (m )
1.2E-10
1.2E-10 1.2E-10 1.2E-10
1.2E-10
1.2E-10
-1
Αγωγιμότητα σ (Ωm)
0.026
0.031
0.045
0.043
0.047
0.046
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α) AL4083 - DMSO (20+10)μ

β) AL4083 - DMSO 20μ
1η επαφή
2η επαφή

1η επαφή
1.0

1.0

0.8

0.8

0.6

V (V)

V (V)

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0.0

0.0

0.00000

0.00005

0.00010

0.00015

-0.00002
0.000000.000020.000040.000060.000080.000100.000120.000140.00016

0.00020

I (A)

I (A)

γ)AL4083 - DM20
1η επαφή
2η επαφή

1.2

1.0

V (V)

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0.00000

0.00002

0.00004

0.00006

0.00008

I (A)

Σχήμα 4.17: Γραφική Παράσταση τάσης V συναρτήσει του ρεύματος I, για in plane μέτρηση, για
τις 2 επαφές των δειγμάτων PedotPSS AL4083 με διαλύτη α) DMSO (10+20)μ, β) DMSO (20)μ
και γ) DM20
Πίνακας 4.11: Αποτελέσματα γραφικών παραστάσεων σχήματος 4.17 για PedotPSS AL4083
DMSO (10+20)μ
DMSO (20)μ
DM20
Επαφή 1
Επαφή 1
Επαφή 2
Επαφή 1
Επαφή 2
Κλίση (V/A)
4735.54
6223.31
6553.57
12900.88
12188.14
Σφάλμα κλίσης (V/A)
1.23
5.80
0.83
3.92
111.46
Τεταγμένη (V)
0.0003
-0.0003
0.0001
0.0002
-0.001
Σφάλμα τεταγμένης (V)
0.0001
0.0005
6.58E-05
0.0002
0.005
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Πίνακας 4.12: Στοιχεία δείγματος και υπολογισμός αγωγιμότητας (in plane) PedotPSS AL4083 σε
δείγματα με διαλύτη
DMSO (10+20)μ
DMSO (20)μ
DM20
Επαφή 1
Επαφή 1
Επαφή 2 Επαφή 1 Επαφή 2
R (Ω)
4735.54
6223.31
6553.57 12900.88 12188.14
thickness PEDOTPSS AL4083 (m)
40.0E-09
40.0E-09
40.0E-09 40.0E-09 40.0E-09
l (m)
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
Μήκος επαφής ( m)
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
S (thickness*Μήκος επαφής) (m2)
1.2E-10
1.2E-10
1.2E-10
1.2E-10
1.2E-10
Αγωγιμότητα σ (Ωm)-1
1759.74
1339.05
1271.57
645.95
683.73

Ακολούθως έγινε μια συγκεντρωτική γραφική παράσταση της αγωγιμότητας, σε
λογαριθμικό άξονα, για όλα τα δείγματα που κατασκευάστηκαν.

1000000
100000
10000

in plane
out of plane

σ (1/(Ωm))

1000
100
10
1
0.1
0.01
0.001
1E-4
1E-5
0

2

4

6

8

10

12

Δείγμα

Σχήμα 4.18: Γραφική παράσταση αγωγιμότητας σ για όλα τα δείγματα συγκεντρωτικά
Πίνακας 4.13: Δείγματα τα οποία αντιστοιχούν στις τιμές 1-12 του σχήματος 4.18

Δείγμα
1
2
3
4
5
6

PH1000 without (out of plane)
AL4083 without (out of plane)
AL4083 without
AL4083 Acetone
AL4083 CN3NH2
AL4083 DM 20μ

Δείγμα
7
8
9
10
11
12
33

AL4083 DMSO 20μ
AL4083 DMSO (20+10)μ
PH1000 without
PH1000 DM 20μ
PH1000 DMSO 20μ
PH1000 DMSO (20+10)μ
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5 Πειραματικές μέθοδοι – Σχεδιασμός Διάταξης VNA FMR
5.1 Διανυσματικός Αναλυτής Δικτύων - Vector Network Analyzer (VNA)
Οι αναλυτές δικτύων είναι εξελιγμένες συσκευές που προσφέρουν μια σειρά
λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πτυχών της αντίστασης,
χρησιμοποιώντας 4 συντελεστές. Το VNA μετρά ταυτόχρονα τόσο την αντίσταση όσο και
την φάση (σχηματίζοντας ένα διάνυσμα) του κυκλώματος. Έχει επίσης την δυνατότητα
να μετρήσει την απόδοση μεταξύ 2 θυρών του κυκλώματος ή να παρουσιάσει σε ένα
γράφημα την αντίσταση για μια περιοχή συχνοτήτων μέχρι και 20GHz.
Ο Αναλυτής δικτύων μετρά τόσο το σήμα που ανακλάται από την πλευρά εισόδου
όσο και το σήμα που διέρχεται από την πλευρά εξόδου του DUT (Device Under Test). Οι
μετρήσεις αντανάκλασης μετρούν το τμήμα του σήματος διέγερσης VNA που προσπίπτει
στο DUT, αλλά δεν διέρχεται από αυτό, μετρούν δηλαδή το σήμα που επιστρέφει προς
την πηγή λόγω ανακλάσεων. Αντίθετα οι μετρήσεις διάδοσης μετρούν το σήμα διέγερσης
αφότου προσπέσει και περάσει από το DUT και έχει φτάσει στην θύρα εξόδου. Οι
συντελεστές ανάκλασης και διάδοσης δίδονται από τις παραμέτρους S. Μια συσκευή με
Ν-θύρες χαρακτηρίζεται από Ν2*S παραμέτρους. Οπόταν, όσον αφορά μια συσκευή με
2 θύρες, χρειάζεται τις ακόλουθες τέσσερις S παραμέτρους (σχέσεις 5.1(α,β,γ,δ)):
𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑝𝑜𝑟𝑡 1
𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑡 1

(5.1α)

𝑆12 =

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑝𝑜𝑟𝑡 2 𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑡 1
𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑡 2

(5.1β)

𝑆21 =

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑝𝑜𝑟𝑡 1 𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑡 2
𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑡 1

(5.1γ)

𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑝𝑜𝑟𝑡 2
𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑡 2

(5.1δ)

𝑆11 =

𝑆11 =
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Σχήμα 5.1: Παράμετροι S [6]

Το VNA είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν εξετάζονται μεταβλητά σήματα με πολύ υψηλές
συχνότητες σε σχέση με την ταχύτητα διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και το
μέγεθος των εμπλεκόμενων κυκλωμάτων. Η μέτρηση μπορεί να γίνει είτε σαρώνοντας
ένα εύρος συχνοτήτων που θα ορίσει ο χρήστης είτε επιλέγοντας μια συγκεκριμένη τιμή
συχνότητας. Αν η επιλεγόμενη τιμή συχνότητας αποτελεί ένα βαθμονομημένο σημείο
τότε το VNA θα εστιάσει στην συγκριμένη τιμή, αλλιώς θα επιλέξει αυτόματα το
πλησιέστερο σημείο συχνότητας το οποίο έχει βαθμονομηθεί.
Στο σχήματα 5.2 και 5.3 βλέπουμε μετρήσεις του VNA υπό την λειτουργία
προσομοίωσης (simulation mode), χωρίς δηλαδή την παρουσία δείγματος. Στο σχήμα 5.2
οι μετρήσεις αφορούν τη μέθοδο σάρωσης συχνότητας για τιμές 0 – 20GHz, χωρισμένες
σε 200 βήματα. Στους κατακόρυφους άξονες απεικονίζονται οι παράμετροι
S11,S12,S21,S22. Στο σχήμα 5.3 οι μετρήσεις αφορούν τη μέθοδο σάρωσης πεδίου, για
τιμή της συχνότητας ίση με 2.01GHz. Στους κατακόρυφους άξονες απεικονίζονται και
πάλι οι παράμετροι S11,S12,S21,S22 ενώ οι οριζόντιοι άξονες είναι σε μονάδες χρόνου.
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Σχήμα 5.2: Απεικόνιση μιας μέτρησης VNA, υπό την λειτουργία προσομοίωσης (simulation
mode), με τη μέθοδο σάρωσης συχνότητας για τιμές 0 – 20GHz, για τις παραμέτρους
S11,S12,S21,S22.

Σχήμα 5.3: Απεικόνιση μιας μέτρησης VNA, υπό την λειτουργία προσομοίωσης (simulation
mode), με τη μέθοδο σάρωσης πεδίου, για τιμή συχνότητας 2.01GHz, για τις παραμέτρους
S11,S12,S21,S22.
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5.2 Stripline FMR
Ένα stripline κύκλωμα αποτελείται από δύο παράλληλα επίπεδα γείωσης,
βραχυκυκλωμένα μεταξύ τους, στα οποία ανάμεσα τους υπάρχει μια επίπεδη λεπτή
μεταλλική ταινία (αγώγιμη). Το μονωτικό υλικό του υποστρώματος σχηματίζει ένα
διηλεκτρικό. Το πλάτος της επίπεδης ταινίας, το πάχος του υποστρώματος και η σχετική
διαπερατότητα του υποστρώματος καθορίζουν τη χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση
της λωρίδας, η οποία αποτελεί την γραμμή μετάδοσης. Τα τυπικά διηλεκτρικά πάχη
κυμαίνονται από 0,1 έως 1,5 mm, αν και η μεταλλική ταινία μπορεί να είναι και της
τάξεως των 10 μm.
Θα χρησιμοποιούμε τον όρο stripline ως γενικό όρο, ο οποίος αναφέρεται και σε
microstrip και σε coplanar waveguide, τα οποία αναπαρίστανται σχηματικά στο σχήμα
5.6. Για το συγκεκριμένο πείραμα χρησιμοποιούμε είτε microstrip είτε coplanar διάταξη
για να έχουμε πρόσβαση στο δείγμα το οποίο τοποθετείται στην αγώγιμη μεταλλική
ταινία.
Η ένταση του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται στο κέντρο, πάνω από τον αγωγό
του stripline, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.6, δίδεται από την σχέση 5.2:
𝛾

ℎ 2 +2∗𝑦𝑜∗ℎ

2

𝜔2
+𝑦𝑜2
4

𝐻𝑥 = [𝜔 ln (1 +

) + 4(𝑦𝑜 + ℎ) arctan (

𝜔
𝑦

𝑦𝑜+ℎ

) − 4𝑦𝑜 ∗ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝜔
𝑦

𝑦𝑜

)] (5.2)

Όπου, h: πάχος του αγωγού
ω: μήκος αγωγού
yo: απόσταση δείγματος από τον αγωγό
y: απόσταση στοιχειώδους σημείου από τον αγωγό

5.3 Πειραματική διάταξη
Το VNA FMR είναι μια μέθοδος για την μελέτη του μαγνητισμού σε νανοδομές αφού
ο μαγνητισμός στο υπό εξέταση δείγμα προκαλείται από ένα μαγνητικό πεδίο
μικροκυμάτων. Σε ένα πείραμα FMR μετράται η απορρόφηση μικροκυμάτων συναρτήσει
της συχνότητας των μικροκυμάτων διατηρώντας σταθερό το μαγνητικό πεδίο ή η
απορρόφηση μικροκυμάτων συναρτήσει του εξωτερικού εφαρμοζόμενου μαγνητικού
πεδίου διατηρώντας σταθερή την συχνότητα μικροκυμάτων. Το πείραμα συνήθως
επαναλαμβάνεται για ορισμένες τιμές μαγνητικού πεδίου ή συχνότητας, αναλόγως του
ποια παράμετρος διατηρείται σταθερή. Από τα πειραματικά δεδομένα μπορούν να
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καθοριστούν διάφοροι παράμετροι των υλικών όπως για παράδειγμα η σταθερά
απόσβεσης Gilbert αο. Η ακόλουθη πειραματική διάταξη, με τις συνθήκες που θα
αναφερθούν εκτενώς πιο κάτω, υπακούει στην εξίσωση 2.4.

Σχήμα 5.4: Η VNA FMR σχηματική διάταξη, με το δείγμα και το stripline να παρουσιάζονται κάτω
δεξιά

Η διάταξη για μετρήσεις σιδηρομαγνητικού συντονισμού αποτελείται από το VNA,
τους ηλεκτρομαγνήτες (ή πηνία Helmholtz), ένα κύκλωμα stripline, το υπό εξέταση
δείγμα, τη παροχή ρεύματος και τα απαιτούμενα καλώδια μικροκυμάτων.
⃗,
Οι ηλεκτρομαγνήτες ή τα πηνία Helmholtz θα δημιουργήσουν το DC πεδίο 𝐻
παράλληλο στον άξονα z, το οποίο κατά τη διάρκεια της κάθε μέτρησης θα παραμένει
σταθερό. Η ύπαρξη του συνεχούς πεδίου στο κύκλωμα αποσκοπεί στο προκαλέσει
μεταβολή στην κατεύθυνση του διανύσματος της μαγνήτισης (μεταπτωτική κίνηση)
⃗ 𝑒𝑓𝑓. Οι ηλεκτρομαγνήτες
ανάλογα με τον άξονα του ενεργού μαγνητικού πεδίου 𝐻
τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα μέσω της παροχής ρεύματος και έτσι με βάση τον
νόμο των Biot – Savart, δημιουργείται μαγνητικό πεδίο φοράς που προκύπτει με βάση
τη φορά του ρεύματος. Για κάθε δείγμα μπορεί να γίνει μέτρηση του FMR φάσματος για
όλες τις γωνίες πρόσπτωσης του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου από 0o μέχρι 360o,
παρόλα αυτά κάτι τέτοιο δεν μας ενδιαφέρει στο παρόν στάδιο.
Το VNA λειτουργεί τόσο ως πηγή σήματος μικροκυμάτων, για να διεγείρει τον
μαγνητισμό στο μαγνητικό δείγμα, αλλά και ως και ως δέκτης σήματος. Συγκεκριμένα, η
θύρα 1 λειτουργεί ως πομπός σήματος και η θύρα 2 ως δέκτης. Θα γίνει επομένως
μέτρηση της παραμέτρου S12 (βλ. υποκεφάλαιο 5.1). Η θύρα 1 λοιπόν, η οποία
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συνδέεται όπως φαίνεται στο σχήμα 5.6, αποτελεί την πηγή AC πεδίου (μεταβαλλόμενο
πεδίο href). Η μαγνητική συνιστώσα του πεδίο που παράγει το VNA είναι της τάξεως των
μικροκυμάτων, δηλαδή συχνότητας της τάξεως των GHz. Ο λόγος που χρειαζόμαστε το
μεταβαλλόμενο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο είναι για να προκαλέσουμε διέγερση του
διανύσματος της μαγνήτισης, η οποία θα αντιτίθεται στην μέχρι τώρα αποσβόμενη
κίνηση της μαγνήτισης (βλ. υποκεφάλαιο 2.1).
Μέσω αυτών των μετρήσεων του σήματος από το VNA μπορεί να υπολογιστεί η
απορρόφηση μικροκυμάτων του δείγματος ως συνάρτηση της συχνότητας ή/και του
εξωτερικού εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου. Η συντονισμένη απορρόφηση της
ισχύος των μικροκυμάτων από το δείγμα αναπαρίσταται ως πτώση στο μετρούμενο
φάσμα, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.5.

Σχήμα 5.5: Απορρόφηση μικροκυμάτων (αναπαρίσταται ως πτώση στο φάσμα) στα 10GHz [2]

Η γραμμή μετάδοσης stripline μαζί με το υπό εξέταση δείγμα (DUT) πάνω του,
τοποθετείται μεταξύ των πόλων του ηλεκτρομαγνήτη έτσι ώστε να είναι παράλληλα με
την κατεύθυνση του εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου. Το stripline συνδέεται στις δύο
άκρες των δύο θυρών του VNA. Ας πάρουμε την προβολή του stripline, παράλληλα με
τον άξονα z, σύμφωνα με το σχήμα 5.6. Στην περίπτωση του coplanar, αριστερά και
δεξιά, βρίσκονται τα επίπεδα γείωσης και στο κέντρο η γραμμή σήματος πάνω στην
οποία θα τοποθετηθεί το υπό εξέταση δείγμα. Στην περίπτωση του microstrip το επίπεδο
γείωσης βρίσκεται κάτω και πάνω στη μέση είναι η γραμμή μετάδοσης. Όπως φαίνεται
και στο σχήμα 5.6 το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από τους ηλεκτρομαγνήτες,
όταν βρισκόμαστε στο κέντρο του αγωγού, έχει κατεύθυνση στον άξονα x, είναι
παράλληλο δηλαδή με την επιφάνεια του δείγματος, ενώ το ηλεκτρικό ρεύμα που το
δημιουργεί έχει κατεύθυνση στον άξονα y. Το υπό εξέταση δείγμα, όπως έχουμε
αναφέρει, τοποθετείται πάνω στη γραμμή σήματος, ούτως ώστε το συνεχές μαγνητικό
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πεδίο να είναι παράλληλο με την επιφάνεια του δείγματος (in plane). Μας ενδιαφέρει
μόνο μια μέτρηση μέσα στο επίπεδο μιας και η μαγνήτιση του υπό εξέταση δείγματος
είναι μέσα στο επίπεδο (in plane).
α)

β)

Σχήμα 5.6: Σχηματική αναπαράσταση του α) coplanar και β) microstrip. Με διακεκομμένες
γραμμές παρουσιάζεται η ένταση του μαγνητικού πεδίου Η και με συνεχείς γραμμές το
ηλεκτρικό πεδίο Ε [2]

Όπως έχει προαναφερθεί, υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη μέτρηση της απόκρισης
FMR του δείγματος: σάρωση συχνότητας και σάρωση πεδίου. Στη μέθοδο σάρωσης
συχνότητας, οι παράμετροι σκέδασης μετρούνται ως συνάρτηση της συχνότητας. Αυτή η
μέθοδος είναι γρήγορη, αλλά λιγότερο ευαίσθητη σε σύγκριση με τη σάρωση πεδίου.
Επιπλέον, η σάρωση συχνότητας μπορεί να αποδώσει σήματα που δεν έχουν μαγνητική
προέλευση, αλλά απλώς λόγω διακυμάνσεων στην αντίσταση του DUT καθώς η
συχνότητα μεταβάλλεται.
Ένα παράδειγμα του φάσματος που λαμβάνεται με το VNA FMR χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο σάρωσης πεδίου τώρα παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.5. Σε αυτή τη μέθοδο, το VNA
ρυθμίζεται να λειτουργεί με μία μόνο συχνότητα και το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο να
μεταβάλλεται. Οι παράμετροι σκέδασης τώρα μετρώνται συναρτήσει του πεδίου. Αυτή
η μέθοδος είναι πιο αργή, επειδή είναι συνήθως αδύνατο να μεταβάλλεται το
εφαρμοσμένο πεδίο με τον ίδιο ρυθμό που μπορεί να μεταβάλλεται η συχνότητα των
μικροκυμάτων με τη χρήση του VNA. Ωστόσο, η μέθοδος σάρωσης του πεδίου είναι πιο
ευαίσθητη από τη μέθοδο σάρωσης συχνότητας. Εκτός από το πλεονέκτημα της
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ευαισθησίας, η μέθοδος αυτή αναγνωρίζει μόνο σήματα που οφείλονται στις μεταβολές
του μαγνητικού πεδίου. Διασφαλίζοντας ότι όλα τα τμήματα της πειραματικής διάταξης
που δεν έρχονται σε επαφή με το μαγνητικό πεδίο (όπως καλώδια) δεν περιέχουν
μαγνητικά υλικά, αφαιρείται εντελώς το παρασιτικό μαγνητικό υπόβαθρο.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί όμως ότι αυτή η μέθοδος (σάρωση πεδίου) αποτυγχάνει αν
οι μετρήσεις ληφθούν σε μαγνητικά ακόρεστα δείγματα, επειδή η μεταβολή του
εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου θα οδηγήσει σταδιακά στην μεταβολή της
θεμελιώδης κατάστασης του μαγνητισμού. Επομένως για μετρήσεις εντός του βρόγχου
υστέρησης (βλ. υποκεφάλαιο 1.3) για ένα υλικό, η μέθοδος της σάρωσης της συχνότητας
είναι πιο κατάλληλη.
Στη δική μας περίπτωση χρησιμοποιούμε την μέθοδο σάρωσης πεδίου, για αλλαγές
στην τιμή του πεδίου της τάξης των 0,1mT υπό την προσέγγιση macrospin (βλ.
υποκεφάλαιο 2.1) όπου όλο το δείγμα είναι μαγνητισμένο στην ίδια κατεύθυνση, έξω
από τον βρόγχο υστέρησης, αποφεύγοντας τα προαναφερθέντα σφάλματα.
Μειονέκτημα του VNA FMR αποτελεί το γεγονός ότι οι παράμετροι που μετρά
αφορούν τόσο το δείγμα αλλά όσο και τον κυματοδηγό και τα καλώδια που
περιλαμβάνονται στη διάταξη. Για αυτό για να είναι η μέτρηση αξιόπιστη πρέπει να
αφαιρεθεί το υπόβαθρο για να απομονωθεί μόνο το σήμα που αφορά το δείγμα. Κάτι
τέτοιο επιτυγχάνεται με την σωστή βαθμονόμηση που παρέχει το αντίστοιχο λογισμικό
του VNA.

5.4 Διαδικασία μέτρησης

Σχήμα 5.7: Flow chart με τη διαδικασία μέτρησης VNA FMR
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Αφότου έχουμε στήσει την πειραματική διάταξη που περιγράψαμε λεπτομερώς πιο
πάνω, κάνουμε callibration στο σύστημα, κρατώντας σταθερή την διάταξη καθ’ όλη τη
διάρκεια του πειράματος. Έπειτα μετρούμε χωρίς δείγμα, με τα καλώδια και το stripline,
στις θέσεις όπου θα βρίσκονται και αφότου τοποθετήσουμε το δείγμα, ούτως ώστε να
γνωρίζουμε την ανταπόκριση τους στις υψηλές συχνότητες που θα εφαρμοστούν. Η
μέτρηση αυτή θα αποτελέσει την background μέτρηση. Τέλος, τοποθετούμε το δείγμα
και πραγματοποιούμε τη μέτρηση. Οι τελικές τιμές θα είναι οι τιμές που προέκυψαν από
την μέτρηση με το δείγμα, αφαιρώντας τις τιμές της μέτρησης χωρίς το δείγμα. Με αυτό
τον τρόπο αφαιρούμε πιθανό θόρυβο και απορρόφηση από τα καλώδια και το stripline.

5.5 Σκοπός μέτρησης σε κατάσταση σιδηρομαγνητικού συντονισμού
Το spin current , δηλαδή η κατευθυντική και συνεκτική κίνηση του ηλεκτρονικού spin
σε υλικά νανομετρικών διαστάσεων έχει αναδειχθεί ίσως η πιο σημαντική φυσική έννοια
κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξέλιξης του τομέα των spintronics . Σε αντίθεση με το
ρεύμα φορτίου, δηλαδή την κίνηση φορτίου σε μια κατεύθυνση, το spin current είναι η
ροή στροφορμής, η οποία δημιουργείται λόγω της εισαγωγής spin (spin injection) ή μέσω
της συσσώρευσης spin (spin accumulation), ενώ μηδενίζεται μέσω του spin relaxation
μηχανισμού και της διάχυσης spin.
Με τη μέθοδο του spin pumping, επιτυγχάνεται η εισαγωγή pure spin current σε ένα
μη μαγνητικό υλικό που βρίσκεται σε επαφή με ένα μαγνητικό στρώμα, όταν το
μαγνητικό υλικό βρίσκεται σε συνθήκες σιδηρομαγνητικού συντονισμού. Σε συνθήκες
σιδηρομαγνητικού συντονισμού ένα σιδηρομαγνητικό υλικό, απορροφά τη μέγιστη
δυνατή ενέργεια και το διάνυσμα του μαγνητισμού περιστρέφεται στη μέγιστη δυνατή
γωνία γύρω από το διάνυσμα του ενεργού μαγνητικού πεδίου. Αυτή η επιπρόσθετη
ενέργεια που λαμβάνει το σιδηρομαγνητικό υλικό σε αυτές τις συνθήκες μεταφράζεται
σε πιο ισχυρό προσανατολισμό του spin των ηλεκτρονίων του μαγνήτη προς την
κατεύθυνση του ενεργού μαγνητικού πεδίου (μεγαλύτερος αριθμός spin πολωμένων
ηλεκτρονίων).
Περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της
παρούσας διπλωματικής εργασίας. Εκτενέστερη μελέτη επί του θέματος γίνεται στην
Διατριβή Μάστερ, με τίτλο «Spin Pumping σε Υβριδικά Perovskites», του Κωνσταντίνου
Νικολαΐδη (2016) [5].
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6 Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια για κατασκευή διαφόρων αγώγιμων
δειγμάτων από PedotPSS, τόσο με μαγνητικό υλικό όσο και χωρίς. Αφότου μετρήθηκαν
οι αγωγιμότητες αυτών των δειγμάτων στόχος ήταν να σχεδιαστεί και στηθεί μια διάταξη
σιδηρομαγνητικού συντονισμού με τη χρήση VNA, κατάλληλη για τη χρήση δειγμάτων
με μαγνητικό υλικό, ελεγχόμενης αγωγιμότητας, καταγράφοντας τις μαγνητικές τους
ιδιότητες. Κίνητρο λοιπόν αποτέλεσε ο έλεγχος της αγωγιμότητας με απώτερο σκοπό, ο
οποίος δεν εμπίπτει στις ανάγκες της παρούσας εργασίας, να γίνουν μετρήσεις spin
pumping σε δείγματα με διαφορετική αγωγιμότητα.
Στην πρώτη φάση στόχος ήταν ο έλεγχος της αγωγιμότητας των δειγμάτων, με την
προσθήκη διάφορων διαλυτών. Χρησιμοποιήθηκαν δείγματα χωρίς μαγνητικό υλικό.
Παρατηρούμε ότι, για in plane μέτρηση, η αγωγιμότητα αλλάζει μέχρι και 5 τάξεις
μεγέθους για το AL4083 (βλ. πίνακα 4.10 και πίνακα 4.12) και μέχρι και 2 τάξεις μεγέθους
για το PH1000 (βλ. πίνακα 4.2 και πίνακα 4.8).
Επίσης παρατηρείται μια μείωση στην αγωγιμότητα μέχρι και 6 τάξεις μεγέθους, για
το υλικό PH1000, συγκρίνοντας την in plane μέτρηση με την out of plane. Για το υλικό
AL4083 παρατηρείται μείωση μέχρι και 7 τάξεις μεγέθους και για το υλικό PH1000
παρατηρείται μείωση μέχρι και 8 τάξεις μεγέθους Αυτή η διαφορά τάξεων μεγέθους της
in plane μέτρησης από την out of plane μέτρηση οφείλεται πιθανότατα στην μορφολογία
του υλικού και επιβεβαιώνει την ανισοτροπία της αγωγιμότητας. Το Pedot κατά την
εναπόθεση του στο υπόστρωμα, σε μικροσκοπικό επίπεδο το οποίο δεν επηρεάζει την
μέτρηση, σχηματίζει διάφορα σχήματα παράλληλα με το επίπεδο. Τώρα το PSS
συγκεντρώνεται γύρω από τις δομές του Pedot, και αυτό όμως παράλληλο με το επίπεδο.
Για αυτό και η μέτρηση μέσα στο επίπεδο (in plane) δίδει μεγαλύτερη αγωγιμότητα από
ότι μια μέτρηση κάθετη στο επίπεδο (out of plane) [29][30].
Αποδεικνύεται επίσης ότι η αγωγιμότητα στο PedotPSS PH1000 είναι μεγαλύτερη από
την αγωγιμότητα του AL4083, όπως αναμέναμε, αφού σύμφωνα με τους κατασκευαστές
το AL4083 περιέχει μεγαλύτερη αναλογία PSS, το οποίο είναι μη αγώγιμο. Όσο πιο
μεγάλη είναι η συγκέντρωση του Pedot τόσο μεγαλύτερη συνδεσιμότητα παρουσιάζουν
οι δομές του άρα καθίσταται και πιο αγώγιμο.
Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι έχουμε την δυνατότητα κατασκευής δειγμάτων
με ελεγχόμενη αγωγιμότητα.
Κατά τη δεύτερη φάση έγινε λεπτομερής σχεδιασμός και στήσιμο μιας διάταξης VNA
FMR, για δείγματα με μαγνητικό υλικό. Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί
καθώς και η εξήγηση του φαινομένου περιγράφονται λεπτομερώς στα κεφάλαια 2 και 5.
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