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        Η δηάρπζε ζηελ ζηεξεά θαηάζηαζε απνηειεί έλα πεξίπινθν θαηλόκελν, ν έιεγρνο 

ηνπ νπνίνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθώλ γηα 

ειεθηξνληθέο θαη ελεξγεηαθέο εθαξκνγέο. Σην πξώην κέξνο ηεο νκηιίαο ζα αλαθεξζώ ζε 

πιηθά κε κηθξνειεθηξνληθέο εθαξκνγέο, εζηηάδνληαο ζην γεξκάλην (Ge) γηα ην νπνία 

είλαη απαξαίηεηνο ν πεξηνξηζκόο ηεο δηάρπζεο ησλ αηόκσλ ηνπ αξζεληθνύ (As), θαζώο 

θαη ν πεξηνξηζκόο ησλ πιεγκαηηθώλ δηάθελσλ (V). Γηα ηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ ζηόρνπ 

αλαπηύρζεθαλ ζηξαηεγηθέο, όπσο ε εηζαγσγή αηόκσλ θζνξίνπ (F). 

          Οη ππνινγηζκνί ηεο ειεθηξνληθήο δνκήο θαη ηα πεηξάκαηα δηάρπζεο απνδεηθλύνπλ 

όηη ζρεκαηίδνληαη ζπκπιέγκαηα FnVm πνπ νπζηαζηηθά κεηώλνπλ ηελ ζπγθέληξσζε ησλ 

ειεπζέξσλ V ζην γεξκάλην [1]. Έηζη, ζαλ ζπλέπεηα ηεο εηζαγσγήο F θαη As ζην 

γεξκάλην,  έρνπκε ηε κείσζε ηεο ζπγθεληξώζεσο ησλ δεπγώλ AsV.  Η κείσζε απηή 

νδεγεί ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηάρπζεο ηνπ As, θαζώο θαη ζηε κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο 

ησλ ζπκπιεγκάησλ AsnV, ηα νπνία είλαη ππεύζπλα γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

As ζην γεξκάλην [1]. Τα απνηειέζκαηα έρνπλ ζεκαληηθή ηερλνινγηθή ζεκαζία, θαζώο 

ππνδεηθλύνπλ κία κεζνδνινγία γηα ηελ αύμεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ As, κε ηελ 

παξάιιειε κείσζε ζηε δηάρπζή ηνπ.  

Τν δεύηεξν κέξνο ηεο νκηιίαο αθνξά ζηα νμείδηα γηα θπςέιεο θαπζίκσλ, ζηα 

νπνία είλαη απαξαίηεηε ε αύμεζε ηεο δηάρπζεο ησλ ηόλησλ νμπγόλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

γηα ηε κειέηε ηεο δηάρπζεο ησλ ηόλησλ νμπγόλνπ ζηα La2NiO4+δ θαη GdBaCo2O5+δ 

εθαξκόζηεθαλ ηερληθέο κνξηαθήο δπλακηθήο ζε ζπλδπαζκό κε θαζηεξσκέλα δπλακηθά, 

ηα νπνία βαζίδνληαη ζην κνληέιν ηνπ Born. Υπνινγίζακε όηη ε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο 

γηα ηε δηάρπζε ηνπ νμπγόλνπ ζην La2NiO4+δ είλαη 0.51 eV, ελώ ε ππεξίζρπζε ηεο 

δηάρπζεο ηνπ νμπγόλνπ ζην επίπεδν a-b εξκελεύεη ηελ ζεκαληηθή αληζνηξνπία δηάρπζεο 

ηνπ νμπγόλνπ ζην La2NiO4+δ, ε νπνία είρε παξαηεξεζεί ζηηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο [2].  

Σην GdBaCo2O5+δ ε εθηεηακέλε αηαμία ησλ θαηηόλησλ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε δηάρπζε 

ησλ ηόλησλ νμπγόλνπ [3]. 

 

[1] Α. Chroneos, R. W. Grimes, and H. Bracht, “Fluorine Codoping in Germanium to 

Suppress Donor Diffusion and Deactivation,” J. Appl. Phys.  106, 063707 (2009). 



[2] Α. Chroneos, D. Parfitt, J. A. Kilner, and R. W. Grimes, “Anisotropic Oxygen 

Diffusion in Tetragonal La2NiO4+δ: Molecular Dynamics Calculations,” J. Mater. Chem. 

20, 266 (2010).  
[3] D. Parfitt, Α. Chroneos, A. Tarancon, and J. A. Kilner, “Oxygen Ion Diffusion in 

Cation Ordered/Disordered GdBaCo2O5+δ,” J. Mater. Chem. 21, 2183 (2011). 

 
___________________________________________________________________ 

Τπεύθςνοι Οπγάνωζηρ εμιναπίων: 

Σ. Γιέλεο  Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ηει. 2107276811           sglenis@phys.uoa.gr 

Λ. Τζέηζεξεο         Ε. Μ. Π.   ηει. 2107723046           leont@mail.ntua.gr 


