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Kerrostettujen ohutkalvojen 
ominaisuuksista 
 

Väitöskirjan nimi Multilayered ZnO-based thin films to control heat and electrical transport properties 

Väitöskirjan sisältö Monet materiaalien ominaisuudet, kuten lämmön- ja sähkönjohtavuus, riippuvat 
materiaalin rakenteesta nano- tai pikometrimittakaavassa. Tässä opinnäytetyössä 
näitä rakenteen ja ominaisuuden suhteita tutkittiin käyttämällä eri tavoin 
kerrostettuja ohutkalvoja, jotka perustuvat sinkkioksidiin ZnO.  

Näiden suhteiden parempi ymmärtäminen voi auttaa kehittämään 
yhteiskunnastamme energiatehokkaamman edistämällä hukkalämmön 
hyödyntämistä ja laitteiden entistä matalamman virrankulutuksen. 

Tutkimustulosten avulla voimme paremmin ymmärtää säännöllisesti ja 
epäsäännöllisesti kerrostettujen kalvojen lämmönjohtavuutta sekä rajapintojen 
sähköisiä ominaisuuksia. 

Pääpaino on kalvojen perusominaisuuksissa ja niiden rakenteiden tutkimiseen 
käytetyissä analyyttisissä menetelmissä. Pienten mittakaavojen rakenteiden 

ymmärtäminen ja analysointi on välttämätöntä nanoteknologian kehitykselle.  
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Studying the properties of layered thin films  
 

Title of the doctoral thesis Multilayered ZnO-based thin films to control heat and electrical transport properties 

Content of the doctoral 

thesis 

Many material properties such as thermal and electrical conductivities depend on 
the nanometer and sub-nanometer structure of the material. In this thesis these 
structure-property relations were studied using differently layered thin films based 
on ZnO.  

A better understanding of these relations could help to make our society more 
energy efficient by helping to harvest energy wasted as heat and paving the way for 
devices with lower power consumption.  

The studies lead to a better understanding of the heat conduction in regularly and 
irregularly layered films as well as electrical properties at interfaces.  

Emphasis is on the basic properties and analytical methods to examine the small-
scale structures in the films. To understand and analyse the structures on these 
small scales is fundamental for the progress of nanotechnology. 

 

Field of the doctoral thesis Chemistry 

Doctoral candidate and 
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