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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

Θ παροφςα εργαςία εκπονικθκε ςτα πλαίςια του Διατμθματικοφ Μεταπτυχιακοφ 

Ρρογράμματοσ «Μικροςυςτιματα και Νανοδιατάξεισ» του Εκνικοφ Μετςόβιου Ρολυτεχνείου, με 

τθ ςυμμετοχι του Λνςτιτοφτου Μικροθλεκτρονικισ του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δθμόκριτοσ». 

Σκοπόσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι θ ανάπτυξθ μιασ απλισ και χαμθλοφ κόςτουσ 

μικρορευςτονικισ διάταξθσ με ολοκλθρωμζνα μικροκερμαντικά ςτοιχεία ςε ζνα πολυμερικό 

υπόςτρωμα, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ ενίςχυςθ δείγματοσ DNA ςτο chip με γριγορουσ 

ρυκμοφσ, λόγω τθσ μειωμζνθσ κερμοχωρθτικότθτασ και τον υψθλό ρυκμό μεταφοράσ τθσ 

κερμότθτασ ανάμεςα ςτο δείγμα και ςτισ κερμοκραςιακά ελεγχόμενεσ κερμικζσ ηϊνεσ. 

Σχεδιάηουμε και καταςκευάηουμε μια μικρορευςτονικι διάταξθ PCR ςυνεχοφσ ροισ, ςε 

πολυμερικό υπόςτρωμα (πολυϊμίδιο, PI), επιμεταλλωμζνο και από τισ δυο πλευρζσ με χαλκό. Ο 

χαλκόσ χρθςιμεφει ςαν μάςκα για τθ ςχθματοποίθςθ των μικροκαναλιϊν ςτο PI με εγχάραξθ με 

πλάςμα, και ςαν υπόςτρωμα ςτο οποίο ςχθματοποιοφνται τα μικροκερμαντικά ςτοιχεία με 

λικογραφία και υγρι εγχάραξθ του χαλκοφ. Το μζγεκοσ του chip είναι περίπου 6 x 4 cm2, ςτθν 

πάνω πλευρά του οποίου ςχθματοποιοφνται μικροκανάλια πλάτουσ 150 μm, βάκουσ 30 μm και 

ςυνολικοφ μικουσ 1.7 m. Στθν κάτω  πλευρά του υποςτρϊματοσ ςχθματοποιικθκαν τρία 

μικροκερμαντικά ςτοιχεία κακορίηοντασ τισ τρεισ κερμοκραςιακζσ ηϊνεσ μζςω των οποίων το DNA 

κα κάνει 25 κερμικοφσ κφκλουσ, όςο ρζει ςυνεχόμενα ςτο μικροκανάλι. Στθν εργαςία αυτι 

παρουςιάηεαι θ διαδικαςία καταςκευισ των μικροκαναλιϊν και των μικροκερμαντικϊν ςτοιχείων, 

όπωσ και ο θλεκτρικόσ χαρακτθριςμόσ των μικροκερμαντικϊν ςτοιχείων προκειμζνου να εξεταςτεί 

θ λειτουργικότθτά τουσ ωσ μικροκερμαντικά ςτοιχεία και ωσ αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ. Τα 

καινοτόμα ςτοιχεία αυτισ τθσ εργαςίασ είναι: α) θ χριςθ επιμεταλλωμζνου πολυμερικοφ 

υποςτρϊματοσ (PI) που είναι εμπορικά διακζςιμο και β) θ ολοκλιρωςθ των μικροκερμαντικϊν 

ςτοιχείων ςτο ίδιο υπόςτρωμα με τθ μικρορευςτονικι διάταξθ. 

Τζτοιεσ διατάξεισ βρίςκουν εφαρμογι ςε πολλά πεδία, όπωσ θ Μοριακι Διαγνωςτικι, θ 

Εγκλθματολογικι Ζρευνα, αλλά και θ Γενετικι. 
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ABSTRACT 

 

This thesis has been carried out in the framework of the post-graduate program 

“Microsystems and Nanodevices” and it was held within the facilities of the Institute of 

Microelectronics, NSCR Demokritos.  

The purpose of this work is to develop a simple and low cost microfluidic device with 

integrated microheaters on a polymeric substrate, in order to perform DNA amplification on chip at 

fast amplification rates due to the reduced thermal capacity and large heat transfer rate between 

the sample and the temperature-controlled heating zones. We design and fabricate a continuous-

flow PCR microfluidic device, developed on a flexible polymeric substrate (polyimide, PI), bearing a 

copper layer on both sides. Copper serves both as a mask for the microchannel formation in PI by 

means of plasma etching and as a layer on which microheaters are defined through lithography and 

Cu wet etching. The chip size is about 6 x 4 cm2, on the top side of which a meandering 

microchannel 150 μm wide, 30 μm deep, and of a total length of 1.7 m is formed, while at the 

bottom side of the PI sheet three microheaters are formed defining the three temperature zones 

through which the DNA sample is cycled for 25 times as is flowing continuously through the 

microchannel. The fabrication process for the microchannel and the microheaters, as well as the 

electrical characterization of the microheaters in order to investigate their functionality both as 

microthermal elements and as temperature sensors are presented. The novel elements of this work 

lie upon two basic features: a) the implementation of a commercially available metalized polymeric 

substrate (PI) and b) the integration of microheating elements in the same substrate with the 

microfluidic device. 

Such devices may find significant applications in several domains such as molecular 

diagnostics, criminologist investigations and genetics. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

1.1 Μικροτεχνολογία και μικροςυςτιματα 

Τα τελευταία χρόνια, θ εξζλιξθ ςτο πεδίο τθσ  μείωςθσ των διαςτάςεων κυκλωμάτων, 

διατάξεων και ςυςτθμάτων, είναι πολφ ςθμαντικι, χάρθ ςτθν εξζλιξθ τθσ μίκρο- και νανο-

τεχνολογίασ. Στισ μζρεσ μασ είναι πλζον εφικτι θ ςμίκρυνςθ πολλϊν ςυςτθμάτων, π.χ. μθχανικϊν, 

ρευςτονικϊν, θλεκτρομθχανικϊν, κερμικϊν κ.α., ςτθν μικρομετρικι κλίμακα ι και παρακάτω 

(νανομετρικι), χάρθ ςτθ διεφρυνςθ των εφαρμογϊν τθσ μικροτεχνολογίασ ςε διάφορα πεδία, από 

τθ νανοθλεκτρονικι μζχρι τα μικρομθχανικά ςυςτιματα και τισ μικρορευςτονικζσ διατάξεισ. Με 

τον όρο μικροτεχνολογία, εννοοφμε τθν τεχνολογία μζςω τθσ οποίασ επιτυγχάνεται θ ςμίκρυνςθ 

των χαρακτθριςτικϊν διαςτάςεων διατάξεων ςτθν τάξθ των μερικϊν δεκάδων μικρομζτρων. Στθ 

δεκαετία του 1980, θ μικροτεχνολογία οδιγθςε ςε ζνα νζο πεδίο, γνωςτό ωσ MEMS (microelectro-

mechanical systems). Αργότερα, τθ δεκαετία του ’90, θ μικροτεχνολογία χρθςιμοποιικθκε  και 

ςτθν καταςκευι διατάξεων για χθμικζσ, βιοχθμικζσ και βιοαναλυτικζσ εφαρμογζσ. Τα 

μικρορευςτονικά ςυςτιματα περιζχουν ρευςτά, θ ροι των οποίων γίνεται ςε κανάλια 

χαρακτθριςτικϊν διαςτάςεων τθσ τάξθσ μερικϊν δεκάδων ι εκατοντάδων μικρομζτρων κάτω από 

αςυνικιςτεσ ςυνκικεσ. Το ειδικό πεδίο μελζτθσ και τεχνολογίασ τζτοιων ςυςτθμάτων ονομάηεται 

μικρορευςτονική (microfluidics).  

Τα MEMS είναι θλεκτρομθχανικά ςυςτιματα που το χαρακτθριςτικό τουσ μζγεκοσ είναι 

από 1 ζωσ 300 μm. Αν και αυτά τα όρια είναι αρκετά αυςτθρά, θ πλειοψθφία των MEMS ζχουν 

διαςτάςεισ αυτισ τθσ κλίμακασ. Θ είςοδοσ ςτθ μικρομετρικι κλίμακα δεν είναι κάτι νζο. Από τθν 

εποχι τθσ εφεφρεςθσ του οπτικοφ μικροςκοπίου κατά τον 16ο αιϊνα, ο μικρόκοςμοσ ζχει 

μελετθκεί με λεπτομζρεια. Το μικροςκόπιο επζτρεψε τθν ανακάλυψθ των πρωτόηωων, τθσ 

κίνθςθσ Brown και των χρωμοςωμάτων. Πμωσ είναι πολφ δφςκολθ θ παρζμβαςθ ςε μικρομετρικι 

κλίμακα, κάτι το οποίο ζρχεται να λφςει θ τεχνολογία των MEMS. Ιδθ με τθ χριςθ τουσ, κάποια 

φαινόμενα που δεν μποροφςαν να μελετθκοφν με τισ ςυμβατικζσ τεχνολογίεσ, τϊρα είναι γνωςτά. 
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Μερικά παραδείγματα είναι θ απόδειξθ τθσ κβαντικισ φφςθσ των φωνονίων, θ μζτρθςθ τθσ 

χθμικισ κινθτικισ των ρευςτϊν κ.α. Λδίωσ ςε κάποιεσ πρακτικζσ εφαρμογζσ όμωσ, τα 

πλεονεκτιματα που προςφζρει θ τεχνολογία αυτι ζχουν ιδθ χρθςιμοποιθκεί ςτθ βιομθχανία, 

όπωσ για παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ των MEMS για αερόςακουσ αυτοκινιτων. Τα MEMS για 

αερόςακουσ, που πρωτοεμφανίςτθκαν ςτθ δεκαετία του ’80, αποτελοφνται από ζνα 

ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςε διςκίο πυριτίου διάςταςθσ μερικϊν χιλιοςτϊν. Ραρόλο το μικρό 

μζγεκοσ, το μικροςφςτθμα αυτό είναι ικανό να ελζγχει ταυτόχρονα τα θλεκτρικά ςτοιχεία μαηί με 

θλεκτρομθχανικό ανιχνευτι τθσ φυςικισ πρόςκρουςθσ. Θ δεφτερθ μεγάλθ βιομθχανικι επιτυχία 

των MEMS είναι θ χριςθ τουσ ςτισ κεφαλζσ των εκτυπωτϊν με μελάνθ (inkjet printers). Θ κεφαλι 

αποτελείται από ζνα κομμάτι καταςκευαςμζνο από πυρίτιο που χρθςιμεφει ςαν δοχείο μελάνθσ, 

ζνα κερμαντικό ςτοιχείο για να κζςει ςε κίνθςθ το υγρό, και ζνα ακροφφςιο.  

Κα αναφζρουμε επιγραμματικά κάποια από τα πρϊτα MEMS. Το πρϊτο μικροελατιριο 

(microspring) καταςκευάςτθκε το 1988. Επίςθσ ο πρϊτοσ μικροκινθτιρασ καταςκευάςτθκε το 

1989. Ζτςι δεν είναι περίεργο ότι θ ανάπτυξθ και καταςκευι καινοφργιων μικροςυςτθμάτων 

αποτζλεςε το επίκεντρο πολλϊν ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων πολλϊν εργαςτθρίων από τθ 

δεκαετία του 1990 και μετά. 

Στθν περίοδο όπου τα MEMS με βάςθ το πυρίτιο ιταν ςτθν ακμι τουσ δεν υπιρχε κανζνα 

εμπόδιο για τθν καταςκευι απλϊν μικρορευςτονικϊν ςυςτθμάτων, με πρϊτο τον χρωματογράφο 

αερίων το 1975[1], ςχθματικι απεικόνιςθ του οποίου δίνεται ςτθν εικόνα 1.1. Αυτι θ 

αξιοςθμείωτθ ςυςκευι, επζτρεπε ςτο αζριο να κυκλοφοριςει μζςα ςε κανάλια που είχαν 

εγχαραχκεί πάνω ςε πυρίτιο. Το ςφςτθμα αποτελείτο από μια μικρο-θλεκτρομαγνθτικι είςοδο, 

μικροκανάλια μεγάλου μικουσ (1,5 m) και από ζναν μικρό κερμικό ανιχνευτι, όλα ολοκλθρωμζνα 

πάνω ςε ζνα chip πλάτουσ μερικϊν εκατοςτϊν και είχε τθ δυνατότθτα διαχωριςμοφ των αερίων ςε 

μερικά δευτερόλεπτα. Μετά το 1991, τα πλεονεκτιματα τθσ ςμίκρυνςθσ των διατάξεων 

προςζλκυςαν το ενδιαφζρον τθσ  επιςτθμονικισ κοινότθτασ ςτισ αναλυτικζσ επιςτιμεσ και με αρχι 

τθ χρωματογραφία καταςκευάςτθκαν και άλλα μικρορευςτονικά ςυςτιματα. Σχεδόν με 

χρονολογικι ςειρά, τα μικρορευςτονικά που εμφανίςτθκαν ιταν τα ςυςτιματα διαχωριςμοφ 

δειγμάτων με θλεκτροφόρθςθ, τα ςυςτιματα θλεκτροωςμοτικισ άντλθςθσ [2], ςυςτιματα 

διαχωριςμοφ με διάχυςθ, micromixers [3], διατάξεισ ενίςχυςθσ δειγμάτων DNA [4], μετρθτζσ 

κυττάρων [5] και χθμικοί μικρο-αντιδραςτιρεσ.    
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Εικόνα 1.1: Διάγραμμα μικροςκοπικοφ χρωματογράφου αερίων (Terray 1975) 

Τθν ίδια εποχι, τα μικρορευςτονικά είχαν αρχίςει να χρθςιμοποιοφνται για τθν απάντθςθ 

κεμελειωδϊν ερωτθμάτων. Για παράδειγμα, τα πρϊτα πειράματα που ζγιναν για τθν επιμικυνςθ 

(stretching) του DNA, το 1993, χρθςιμοποίθςαν ζνα μικρορευςτονικό ςφςτθμα για να ελζγχει τθ 

δφναμθ που αςκείται ςτο μόριο DNA. Αυτό το πείραμα, ειςιγαγε μια νζα δυνατότθτα ςτθν 

ζρευνα: τθ μελζτθ ενόσ μορίου. 

 

1.2 Μικρορευςτονικά ςυςτιματα και Lab-on-chip (LOC) 

Με τον όρο “lab on a chip” αναφερόμαςτε ςε μια διάταξθ ςτθν οποία ολοκλθρϊνονται μια ι 

περιςςότερεσ εργαςτθριακζσ λειτουργίεσ (π.χ. αναλφςεισ) πάνω ςε ζνα μόνο chip με επιφάνεια 

από μερικά mm2 ζωσ cm2, αντικακιςτϊντασ ζτςι το ανκρϊπινο χζρι ςτθν εκτζλεςθ πολφπλοκων 

αναλφςεων. Τα LOC ςχετίηονται με τον χειριςμό πολφ μικρϊν όγκων ρευςτϊν, ζωσ και τθσ τάξθσ 

των pL. Ανικουν ςτθν ευρφτερθ κατθγορία των MEMS. Στθν εικόνα 1.2 αποτυπϊνεται το όραμα 

που οδθγεί τον επιςτθμονικό και τεχνολογικό χϊρο, δθλ. τθ ςμίκρυνςθ ενόσ κλαςικοφ 

εργαςτθρίου ςε μικροςκοπικι διάταξθ ι ςφςτθμα υλοποιθμζνο πάνω ςε ψθφίδα. 
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Εικόνα 1.2: Lab on a chip: το εργαςτιριο μεταφζρεται πάνω ςε chip! 

Τα μικρορευςτονικά ςυςτιματα ςυμπεριλαμβάνουν μικροδιατάξεισ ελζγχου ροισ, όπωσ 

βαλβίδεσ, αντλίεσ, κ.λ.π. αλλά και μικροαντιδραςτιρεσ, μικροκανάλια, κ.ά. και αποτελοφν 

αναπόςπαςτα μζρθ ενόσ LOC. Το πεδίο των ολοκλθρωμζνων αναλυτικϊν ςυςτθμάτων είναι 

γνωςτό με  τον όρο μ-TAS (micro total analysis systems) [6] και πολλζσ φορζσ χρθςιμοποιείται ωσ 

εναλλακτικι ονομαςία για τα ςυςτιματα LOC. Αυςτθρά ο όροσ LOC αναφζρεται ςτθν προςαρμογι 

λειτουργιϊν του εργαςτθρίου ςτισ διαςτάςεισ ενόσ chip, ενϊ ο όροσ μ- TAS επικεντρϊνεται ςτθν 

χθμικι ανάλυςθ που διεξάγεται από ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα. Ιδθ από το 1994, μια ομάδα 

ερευνθτϊν κατάφεραν να καταςκευάςουν ζνα chip που να εκτελεί τρεισ διαφορετικζσ λειτουργίεσ: 

μίξθ αντιδραςτθρίων, ενηυμικι αντίδραςθ και διαχωριςμό [7]. Τζςςερα χρόνια αργότερα, μια μόνο 

ςυςκευι μπόρεςε να ολοκλθρϊςει τθ μίξθ διαλυμάτων, τον πολλαπλαςιαςμό του δείγματοσ, τον 

διαχωριςμό και τθν ανίχνευςθ [8]. Ζτςι ςιγά ςιγά, οι όροι LOC και μ- TAS ζγιναν ςχεδόν 

ταυτόςθμοι. 

Θ αυτοματοποιθμζνθ γενετικι ανάλυςθ ζχει αναπτυχκεί ςθμαντικά τθν τελευταία δεκαετία 

μζςω τθσ εφαρμογισ τθσ ομποτικισ, όμωσ πολλά ςθμαντικά μειονεκτιματα παραμζνουν. 
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Ρρϊτον, οι αναλυτικζσ μζκοδοι για τον χειριςμό των υγρϊν είναι περιοριςμζνεσ ςτθν 

μακροκλίμακα, πράγμα το οποίο όχι μόνο απαιτεί τθν κατανάλωςθ ακριβϊν αντιδραςτθρίων, αλλά 

πολλζσ φορζσ οδθγεί και ςε αναπόφευκτθ καταςτροφι του δείγματοσ. Δεφτερον, κατά τθ διάρκεια 

τθσ ςυμβατικισ γενετικισ ανάλυςθσ, τα δείγματα μεταφζρονται μζςω πολλϊν οργάνων, πράγμα 

που μπορεί να προκαλζςει καταςτροφι και απϊλεια του δείγματοσ. Τρίτον, τα κζματα 

επιμόλυνςθσ γίνονται ςθμαντικά, όταν ζχουμε να κάνουμε με μικρό αρικμό αντιγράφων ι με 

μονοκυττταρικό δείγμα, διότι οι μολυςματικοί παράγοντεσ μποροφν να καλφψουν τα ςιματα του 

δείγματοσ – ςτόχου.  

Τα ολοκλθρωμζνα μικροςυςτιματα ανάλυςθσ (μTAS δθλαδι micro-total analysis systems), 

ζχουν τθν δυνατότθτα να ξεπεράςουν όλα τα παραπάνω προβλιματα, λόγω τθσ ικανότθτάσ τουσ 

να ολοκλθρϊνουν πολλαπλά αναλυτικά βιματα ςε μια μόνο μικροςυςκευι μειϊνοντασ τον όγκο 

του χρθςιμοποιοφμενου δείγματοσ ςτθν κλίματα των μL – nL. Τα πλεονεκτιματα που ζχει ζνα 

τζτοιο lab on a chip ςφςτθμα είναι θ υψθλι ταχφτθτα, θ υψθλι ανάλυςθ, θ χαμθλι κατανάλωςθ 

αντιδραςτθρίων,  θ μείωςθ του μεγζκουσ των οργάνων, θ μείωςθ κόςτουσ και θ φορθτότθτα 

(portability). Επίςθσ, οι περιοριςμζνεσ αποςτάςεισ διάχυςθσ και τα ςυγκεντρωμζνα αντιδραςτιρια 

χάρθ ςτον περιοριςμό των αντιδράςεων ςε καλάμουσ μL – nL αυξάνουν τθν ευαιςκθςία και τθν 

ταχφτθτα των εργαςιϊν. Με τθν ολοκλιρωςθ των αναλυτικϊν διαδικαςιϊν ςε μια μόνο ςυςκευι, 

ζχουμε τθν δυνατότθτα αποτελεςματικισ επικοινωνίασ μεταξφ των λειτουργικϊν μονάδων, και 

ζτςι ελαχιςτοποιείται θ απϊλεια και θ καταςτροφι του δείγματοσ. Συμπεραςματικά, κατανοοφμε 

ότι τα ολοκλθρωμζνα μικρευςτονικά ςυςτιματα είναι μια πολλά υποςχόμενθ τεχνολογία ιδίωσ 

ςτθ χθμικι ανάλυςθ. 

 

1.3 Φυςικι των ρευςτών ςτθν μικρομετρικι κλίμακα 

Τα ρευςτά (αζρια, υγρά) βρίςκονται ςτθν κακθμερινότθτά μασ και θ κίνθςι  τουσ μασ είναι 

γνωςτι και δεδομζνθ τουλάχιςτον ςτθν κλίμακα των εκατοςτϊν, των μζτρων και ίςωσ και των 

χιλιομζτρων (λίμνεσ, κάλαςςεσ κτλ). Τι ςυμβαίνει όμωσ ςτισ μικρότερεσ διαςτάςεισ; Τα πράγματα 

ςτθ μικροκλίμακα είναι τελείωσ διαφορετικά. Θ χαοτικι και τυχαία ςυμπεριφορά των ρευςτϊν 

από τθν εμπειρία μασ μετατρζπεται ςε πιο οργανωμζνθ και γραμμικι ροι, όταν οι διαςτάςεισ του 

δοχείου που τα περιζχει είναι μικρζσ. Μεγζκθ που ςτθ μακροςκοπικι κλίμακα ζχουν μικρι 
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ςθμαςία, όπωσ είναι το ιξϊδεσ, τα φαινόμενα διάχυςθσ και ο λόγοσ επιφάνειασ προσ όγκο, 

κυριαρχοφν ςτθ μικροςκοπικι κλίμακα. 

Ωσ ρευςτό ορίηουμε το υλικό το οποίο υπό τθν επίδραςθ διατμθτικισ τάςθσ υφίςταται ςυνεχι 

παραμόρφωςθ (δθλαδι ρζει) [9]. Τρεισ είναι οι βαςικζσ παράμετροι που χαρακτθρίηουν ζνα 

ρευςτό: θ πυκνότθτα ρ, θ πίεςθ του υγροφ Ρ και το ιξϊδεσ του η. Ωσ γνωςτόν θ πυκνότθτα ορίηεται 

ωσ το πθλίκο τθσ μάηασ με τον όγκο ενόσ ρευςτοφ (ρ=m/V). 

H πίεςθ ενόσ υγροφ εξαρτάται μόνο από το βάκοσ (δθλαδι θ πίεςθ αυξάνεται όςο προχωροφμε 

από τθν επιφάνεια προσ τον πυκμζνα) και είναι ίδια ςε όλα τα ςθμεία με το ίδιο βάκοσ. Θ πίεςθ 

δεν εξαρτάται κακόλου από το ςχιμα του δοχείου που βρίςκεται το υγρό. Σε ζνα υποτικζμενο 

μικροςφςτθμα, με βάκοσ καναλιϊν από μερικά μικρά ςε μερικζσ εκατοντάδεσ μικρά, οι διαφορζσ 

ςτθν πίεςθ λόγω βάκουσ μποροφν να κεωρθκοφν αμελθτζεσ. Ραρόλα αυτά, επειδι ςυνικωσ αυτά 

τα κανάλια δεν είναι κλειςτά ςυςτιματα, αλλά ζχουν ειςόδουσ και εξόδουσ, όποια διαφορά 

πίεςθσ ειςάγεται εξωτερικά διατθρείται ςε όλα τα ςθμεία του υγροφ, άρα το κζτει ςε κίνθςθ. Σε 

πολλζσ εφαρμογζσ των μικροροϊκϊν ςυςτθμάτων, ςφαιρικά ςωματίδια, που μπορεί να είναι 

τεχνθτά ι ακόμα και ηωντανά κφτταρα, ειςάγονται ςτο ρευςτό και κινοφνται ςτα μικροκανάλια. 

Ανάλογα με τθν πυκνότθτα του ςωματιδίου ςε ςχζςθ με τθν πυκνότθτα του υγροφ, μπορεί αυτό να 

επιπλζει ι να βυκίηεται (ςφμφωνα με τθν αρχι του Αρχιμιδθ). 

Αν κζςουμε ςε κίνθςθ το υγρό, τότε αναπτφςςεται αντίςταςθ από αυτό που είναι γνωςτι ωσ 

ιξώδεσ και δίνεται από τθ ςχζςθ: 

 

 
(1.1) 

 

όπου, F/A θ διατμθτικι τάςθ και v/l ο ρυκμόσ διάτμθςθσ. Τα ρευςτά που υπακοφν ςτθν παραπάνω 

ςχζςθ, δθλαδι θ διατμθτικι τάςθ είναι ευκζωσ ανάλογθ με το ιξϊδεσ, λζγονται νευτωνικά, ενϊ τα 

υπόλοιπα μη νευτωνικά. Το ιξϊδεσ των νευτωνικϊν ρευςτϊν εξαρτάται από τθ μοριακι φφςθ του 

ρευςτοφ, τθν πίεςθ και τθ κερμοκραςία. Θ κερμοκραςία επθρεάηει το ιξϊδεσ των ρευςτϊν. Θ 

επίδραςθ όμωσ δεν είναι ίδια για ρευςτά ςε διαφορετικι κατάςταςθ. Ενϊ το ιξϊδεσ των αερίων 

αυξάνεται, το ιξϊδεσ των υγρϊν μειϊνεται με τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ. Σε χαμθλζσ πιζςεισ, 

το ιξϊδεσ είναι πρακτικά ανεξάρτθτο από τθν πίεςθ και εξαρτάται μόνο από τθ κερμοκραςία. Σε 

υψθλζσ πιζςεισ, για δεδομζνθ κερμοκραςία, το ιξϊδεσ αυξάνεται ςυνικωσ με τθν αφξθςθ τθσ 
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πίεςθσ. Με τθ γνϊςθ τθσ πυκνότθτασ και του ιξϊδουσ ενόσ υγροφ, μποροφμε να προςδιορίςουμε 

το είδοσ τθσ ροισ ςτα κανάλια ενόσ τυπικοφ μικροςυςτιματοσ. Ρρϊτα όμωσ καλό είναι να 

κάνουμε μια μικρι αναφορά, ςτα είδθ ροισ που υπάρχουν. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται 

τα διάφορα είδθ ροϊν: 

Εικόνα 1.3: Είδθ ροισ  

Στα μικρευςτονικά ςυςτιματα, το είδοσ τθσ ροισ που ςυναντάμε είναι θ ςτρωτι ροι. Το όριο 

ανάμεςα ςτθ ςτρωτι και τθν τυρβϊδθ ροι, μπορεί να κακοριςτεί από ζνα αδιάςτατο νοφμερο 

[10] που είναι γνωςτό ωσ αριθμόσ Reynolds και δίνεται από τθ ςχζςθ: 

 
 (1.2) 

όπου d το μικοσ του εκάςτοτε καναλιοφ (πχ θ διάμετροσ ι το βάκοσ του) και v θ μζςθ ταχφτθτα 

του υγροφ. Για Re > 2000, θ ροι από ςτρωτι γίνεται τυρβϊδθσ. 

Εκτόσ από τθν παραπάνω ταξινόμθςθ, μποροφμε να ποφμε ότι γενικότερα υπάρχουν δυο βαςικζσ 

κατθγορίεσ ροισ: θ κατευκυνόμενθ και θ ςτατιςτικι. Ανάλογα με τθ γεωμετρία του μικροροϊκοφ 

και τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο ςφςτθμα, επικρατεί θ μία ι θ άλλθ μορφι ροισ ι ακόμα και 

οι δφο. Για να αξιολογιςουμε κάκε φορά τθν μορφι τθσ ροισ, μποροφμε να εξετάςουμε το λόγο 

τθσ μάηασ που μεταφζρεται λόγω τθσ κατευκυνόμενθσ ροισ με τθ διάχυςθ (μζτρο ςτατιςτικισ 

φφςθσ τθσ ροισ). Αυτόσ ο λόγοσ είναι ζνασ αδιάςτατοσ αρικμόσ, γνωςτόσ ωσ αρικμόσ Peclet: 

 

 
(1.3) 
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όπου d χαρακτθριςτικι διάςταςθ του μικρορευςτονικοφ ςυςτιματοσ. 

Εκτόσ από τον αρικμό Reynolds και τον αρικμό Peclet, υπάρχουν και άλλοι αδιάςτατοι αρικμοί 

που χαρακτθρίηουν φαινόμενα, όπωσ θ μεταφορά κερμότθτασ και οι τριχοειδείσ αλλθλεπιδράςεισ. 

Στα μικρορευςτονικά όμωσ, ο πιο βαςικόσ από αυτοφσ τουσ αρικμοφσ είναι ο αρικμόσ Peclet. 

Εφόςον οι διαςτάςεισ και τα υπόλοιπα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά, είναι ςυνικωσ γνωςτά για ζνα 

μικρορευςτονικό, ο αρικμόσ Peclet μασ δίνει πλθροφορία για τθν επίδραςθ τθσ διάχυςθσ ςε ςχζςθ 

με αυτιν τθσ κατευκυνόμενθσ ροισ, κάτι το οποίο είναι πολφ ςθμαντικό για τον ςχεδιαςμό των 

μικρορευςτονικϊν ςυςτθμάτων όπου είναι αναγκαίο να ελζγχεται θ διάχυςθ (όπωσ ςτα 

ςυςτιματα χθμικοφ διαχωριςμοφ).                                                                  

 

1.4 Αλυςωτι αντίδραςθ πολυμεράςθσ (PCR) και μικρορευςτονικά ςυςτιματα 

Στθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία επικεντρϊνουμε το ενδιαφζρον μασ ςτθν εφαρμογι τθσ 

τεχνολογίασ μικροςυςτθμάτων ςτθν μικρορευςτονικι τεχνολογία και ειδικότερα ςτθν ενίςχυςθ και 

ανίχνευςθ (μελλοντικά) γενετικοφ υλικοφ (DNA και RNA).  

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ χαρτογράφθςθσ του γονιδιϊματοσ του ανκρϊπου, αλλά και με τθν 

μελζτθ και άλλων γονιδιωμάτων, οι ςτόχοι τθσ γενετικισ ζρευνασ γίνονται πιο φιλόδοξοι. 

Διερευνϊντασ τισ επιπτϊςεισ τθσ γενετικισ ποικιλομορφίασ ςτα είδθ, ςτθν εξζλιξθ και ςτισ 

αςκζνειεσ, θ μελζτθ τθσ ζκφραςθσ των γονιδίων και θ προςαρμογι ςε μονοκυτταρικό επίπεδο, 

κακϊσ και θ βελτίωςθ τθσ εγκλθματολογικισ και κλινικισ γενετικισ ανάλυςθσ είναι ςιμερα ςτον 

ορίηοντα. Ζτςι, οι τεχνολογίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για αυτοφσ τουσ ςκοποφσ, κα πρζπει να 

ζχουν χαμθλό κόςτοσ, να είναι γριγορεσ και να ζχουν υψθλι ευαιςκθςία. 

Μια αντίδραςθ που χρθςιμοποιείται κατά κόρον ςτθ βιολογικι ανάλυςθ για τθν ενίςχυςθ 

του γενετικοφ υλικοφ είναι θ αλυςωτι αντίδραςθ πολυμεράςθσ (PCR). Μζςω αυτισ τθσ 

αντίδραςθσ, ζνα κομμάτι DNA αντιγράφεται πολλζσ φορζσ ςε κομμάτια, με αποτζλεςμα μετά το 

τζλοσ τθσ διαδικαςίασ το δείγμα να ζχει πολλαπλαςιαςτεί και ζτςι να είναι πιο εφκολθ θ εξζταςι 

του. Θ PCR βαςίηεται ςε κερμικοφσ κφκλουσ, δθλαδι κφκλουσ κζρμανςθσ και ψφξθσ (heating – 

cooling) του δείγματοσ, ςτο τζλοσ του κακενόσ από τουσ οποίουσ το δείγμα διπλαςιάηεται. 

Συνικωσ οι κφκλοι είναι 20 ζωσ 40, ϊςτε ςτο τζλοσ το δείγμα να ζχει πολλαπλαςιαςτεί κατά 220 



Ε. Μαυράκθ Καταςκευι διάταξθσ μPCR 

 

 

13 

 

  

ζωσ 240. Ο κάκε κφκλοσ αντίδραςθσ απαιτεί τρεισ διακριτζσ κερμοκραςιακζσ ηϊνεσ. Αναλυτικά: 

 Διάςπαςθ διπλισ αλυςίδασ(denaturation): το μίγμα κερμαίνεται ςτουσ 95οC. Σε αυτι τθ 

φάςθ, ςπάνε οι δεςμοί υδρογόνου ανάμεςα ςτισ βάςεισ και το δίκλωνο DNA χωρίηεται ςε 

δυο μονζσ αλυςίδεσ. 

 Σφνδεςθ των primers (annealing): από τουσ 95οC, το μίγμα μεταπίπτει ςτουσ 50-65οC. Αυτι 

θ κερμοκραςία είναι λίγο μικρότερθ από τθν κερμοκραςία τιξθσ των primers, δθλαδι 

τμθμάτων DNA που χρθςιμοποιοφνται ςαν εκκινθτιρεσ τθσ αντιγραφισ του DNA. Λόγω τθσ 

κερμότθτασ τα primers μετακινοφνται κοντά ςτο μονόκλωνο DNA. Πταν ζχουν πλθςιάςει 

αρκετά, δθμιουργοφνται δεςμοί υδρογόνου και ζτςι δθμιουργείται το υβριδικό DNA. H 

πολυμεράςθ δζνεται με το υβριδικό DNA και ξεκινά θ ςφνκεςθ. 

 Επιμικυνςθ (elongation / extension): εδϊ θ κερμοκραςία εξαρτάται από το είδοσ τθσ 

πολυμεράςθσ. Ειδικά για τθν Taq πολυμεράςθ, θ κερμοκραςία επιμικυνςθσ είναι περίπου 

72οC. Σε αυτό το βιμα, θ πολυμεράςθ ςυνκζτει μια καινοφργια αλυςίδα DNA 

ςυμπλθρωματικι με τθν πρότυπθ αλυςίδα, τοποκετϊντασ τα dNTPs ςτθ διεφκυνςθ 5’-3’, 

δθλαδι ενϊνοντασ το 5’ άκρο (φωςφορικι ομάδα) των dNTPs με το 3’ άκρο (ομάδα ΟΘ) 

τθσ αλυςίδασ DNA. Ο χρόνοσ επιμικυνςθσ εξαρτάται τόςο από το είδοσ τθσ πολυμεράςθσ, 

όςο και από το μικοσ του DNA. Κατά κανόνα, ςτθ βζλτιςτθ κερμοκραςία, θ πολυμεράςθ 

πολλαπλαςιάηει 1000 βάςεισ το λεπτό. Κάτω από ιδανικζσ ςυνκικεσ, ςε κάκε βιμα 

επιμικυνςθσ το DNA – ςτόχοσ διπλαςιάηεται, οδθγϊντασ ζτςι ςε μια εκκετικι ενίςχυςθ του  

ςυγκεκριμζνου DNA κομματιοφ. 

 Τελικι επιμικυνςθ: αυτό το βιμα πραγματοποιείται ςτθν ίδια κερμοκραςία για να 

επιμθκυνκοφν και όςα τμιματα DNA δε το ζκαναν πριν.  

Στθν παρακάτω εικόνα μποροφμε να δοφμε τθν διαδικαςία τθσ PCR: 



Ε. Μαυράκθ Καταςκευι διάταξθσ μPCR 

 

 

14 

 

  

 

Εικόνα 1.4: Αλυςωτι αντίδραςθ πολυμεράςθσ (PCR) 

Θ PCR χρθςιμοποιείται για να ενιςχφςει ζνα ςυγκεκριμζνο κομμάτι μιασ αλυςίδασ του DNA 

(DNA target). Οι περιςςότερεσ μζκοδοι PCR ενιςχφουν μζχρι και 10 kb (*103 ηεφγθ βάςεων). 

Υπάρχουν και κάποιεσ που μποροφν να ενιςχφςουν μζχρι και 40 kb [11]. Μια τυπικι αντίδραςθ 

PCR απαιτεί ςυγκεκριμζνα ςυςτατικά : 

 Ρρότυπο DNA (DNA template) που κα περιζχει το τμιμα – ςτόχο του DNA 

 Δυο τμιματα- εκκινθτιρεσ DNA (primers) ςυμπλθρωματικά ςτθν κάκε μια από τισ αλυςίδεσ 

του DNA- ςτόχου. Οι εκκινθτιρεσ είναι ςυνκετικά τμιματα DNA που χρθςιμοποιοφνται για 

να ξεκινιςει θ διαδικαςία τθσ αντιγραφισ του DNA- ςτόχου, αλλά και για να επιλεγεί το 

τμιμα εκείνο του γενετικοφ υλικοφ που κα ενιςχυκεί. Οι αλυςίδεσ αυτζσ μικροφ μικουσ, 

υβριδοποιοφνται με το κατάλλθλο κομμάτι του DNA- ςτόχου και αντιγράφονται από τθν 

πολυμεράςθ. 

 Taq πολυμεράςθ, ι κάποια άλλθ DNA πολυμεράςθ με βζλτιςτθ απόδοςθ γφρω ςτουσ 70ο C. 

Θ πολυμεράςθ είναι ζνηυμο που αντιγράφει τα νουκλεοτίδια των εκκινθτιρων. 

 Δεςοξυνουκλεοτιδικά τριφωςφορικά άλατα (Deoxynucleoside triphosphates) ι ςφντομα 
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dNTPs, οι δομικζσ ενϊςεισ με βάςθ τισ οποίεσ θ πολυμεράςθ κάνει τθν αντιγραφι. 

 Ζνα ειδικό διάλυμα (buffer solution), το οποίο εξαςφαλίηει το κατάλλθλο χθμικό 

περιβάλλον για τθ βζλτιςτθ δράςθ και ςτακερότθτα τθσ πολυμεράςθσ. 

 Κατιόντα μετάλλων και κυρίωσ μαγνθςίου (Mg+2), τα οποία μειϊνουν τθν πικανότθτα 

λάκουσ ςτθν διαδικαςία ςφνκεςθσ του DNA,  

 Μονοατομικά κατιόντα νατρίου. 

Για να ελζγξουμε αν θ PCR ζφερε το επικυμθτό αποτζλεςμα, χρθςιμοποιοφμε ζνα gel 

θλεκτροφόρθςθσ, τθν αγαρόηθ, που διαχωρίηει τα προϊόντα τθσ αντίδραςθσ κατά μζγεκοσ. Το 

μζγεκοσ των προϊόντων κακορίηεται από τθ ςφγκριςθ με ζνα δεδομζνου μικουσ τμιμα DNA που 

χρθςιμοποιείται ςα δείκτθσ (DNA ladder). 

Γενικά, θ εξζλιξθ τθσ PCR μπορεί να περιγραφεί ςε τρία ςτάδια (εικόνα 1.4): 

 Εκκετικι ενίςχυςθ: αρχικά, όταν θ ποςότθτα του προϊόντοσ είναι μικρι και τα ενηυμα και 

τα υπόλοιπα αντιδραςτιρια δεν περιορίηονται, θ αναπαραγωγι του προϊόντοσ είναι 

εκκετικι και θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ κοντά ςτο 100%. 

 Γραμμικι ενίςχυςθ: θ αντίδραςθ αρχίηει και χάνει ςε απόδοςθ, όςο μειϊνεται θ δράςθ τθσ 

πολυμεράςθσ και θ ποςότθτα των αντιδραςτθρίων. 

 Ρλατό (plateau): κάποια ςτιγμι, θ αντίδραςθ ςταματάει να παράγει προϊόν, λόγω τθσ 

εξαςκζνιςθσ των αντιδραςτθρίων.  
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Εικόνα 1.5: Θ εξζλιξθ τθσ PCR περνάει από τρεισ φάςεισ κακϊσ αυξάνεται ο αρικμόσ των κφκλων και παράγεται όλο και 
περιςςότερο DNA [12] 

 
Θ PCR βρίςκει εφαρμογι ςε πάρα πολλζσ βιολογικζσ εφαρμογζσ. Συνοπτικά αναφζρουμε 

τθν επιλεκτικι απομόνωςθ τμθμάτων DNA, τθν μελζτθ ςυγκεκριμζνων ακολουκιϊν DNA (DNA 

sequencing), τθν εφρεςθ γενετικοφ υλικοφ και ταυτοποίθςθ ςτον τομζα τθσ Εγκλθματολογίασ 

(ανεπαρκζσ δείγμα που μζςω PCR ενιςχφεται), ακόμα και ςτον τομζα τθσ Αρχαιολογίασ και 

Ραλαιοντολογίασ, με τθν ενίςχυςθ αρχαίου DNA. Μια από τισ πιο ςθμαντικζσ εφαρμογζσ τθσ PCR 

είναι ςτθ διάγνωςθ αςκενειϊν, όπωσ θ λευχαιμία και το λζμφωμα, μορφζσ καρκίνου που για τθ 

κεραπεία τουσ απαιτείται διάγνωςθ ςε αρχικά ςτάδια. Με τθν PCR είναι δυνατι θ ενίςχυςθ 

ςυγκεκριμζνου τμιματοσ του DNA και θ ανίχνευςθ δυςλειτουργικϊν περιοχϊν. Θ ακρίβεια τθσ 

μεκόδου είναι μζχρι και 10.000 μεγαλφτερθ από οποιαςδιποτε άλλθσ μεκόδου. Επίςθσ, επιτρζπει 

τθν ταυτοποίθςθ ιϊν και βακτθρίων ςτο ςτάδιο που αναπτφςςονται ακόμα. 

Ππωσ μποροφμε να ςυμπεράνουμε λοιπόν, τα πλεονεκτιματα τθσ ςμίκρυνςθσ των διαςτάςεων 

διατάξεων όπου μπορεί να πραγματοποιθκεί θ PCR, ςε ςυνδυαςμό με τισ εφαρμογζσ τθσ 

αλυςωτισ αντίδραςθσ πολυμεράςθσ, προςφζρουν πολφ μεγάλεσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ ςτουσ 

τομείσ που αναφζραμε και ταυτόχρονα αποτελοφν και ζνα πολφ ενδιαφζρον ερευνθτικό κζμα. 
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1.4.1 Είδθ μικρορευςτονικών διατάξεων για PCR – Βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ 

Υπάρχουν δυο βαςικά είδθ μικρορευςτονικϊν διατάξεων ςτα οποία υλοποιείται θ PCR: τα ςτατικά 

και τα ςυνεχοφσ ροισ. Τα ςτατικά χωρίηονται ςε μικρορευςτονικά ενόσ καλάμου και πολλϊν 

καλάμων. Τα ςτατικά μικρορευςτονικά ενόσ καλάμου, αποτελοφνται από ζνα κάλαμο (chamber) 

μζςα ςτον οποίο τοποκετείται το μίγμα τθσ αντίδραςθσ. Θ πρϊτθ διάταξθ τζτοιου τφπου 

φτιάχτθκε το 1993 [13], όπου μια δομι με τθ μορφι κοιλότθτασ, χρθςιμοποιικθκε ωσ κάλαμοσ και 

καταςκευάςτθκε με υγρι εγχάραξθ ςε πυρίτιο. Θ ενίςχυςθ του DNA ζγινε ςε 20 κφκλουσ, τζςςερισ 

φορζσ γρθγορότερα από τθν ςυμβατικι PCR. Από τότε οι ερευνθτικζσ ομάδεσ ζςτρεψαν το 

ενδιαφζρον τουσ προσ τθν πραγματοποίθςθ PCR ςε ςτατικό κάλαμο. Το πλεονζκτθμα τθσ χριςθσ 

του είναι ότι επιτρζπει τον ροϊκό και κερμοκραςιακό ζλεγχο και μειϊνει τθν πικανότθτα διάχυςθσ 

τθσ κερμότθτασ ςε γειτονικοφσ καλάμουσ του chip. Το μειονζκτθμα όμωσ είναι ότι δεν ζχει μεγάλθ 

απόδοςθ και ζτςι πρζπει να γίνονται ςυνεχϊσ PCR για να πλθςιάςει θ απόδοςθ τισ ανιχνευτικζσ 

απαιτιςεισ. 

Για να βελτιωκεί λοιπόν θ απόδοςθ τθσ PCR και να μειωκεί ο χρόνοσ ανάλυςθσ, πολλοί 

κάλαμοι προςτζκθκαν ςτο chip μζςα ςτουσ οποίουσ πραγματοποιoφνται τα ςτάδια τθσ  

αντίδραςθσ. Ραρόλα τα πλεονεκτιματα απζναντι ςτον ζνα κάλαμο, πρζπει να δοκεί μεγάλθ 

προςοχι ςτον ςχεδιαςμό των καλάμων, ζτςι ϊςτε να υπάρχει κερμικι ομοιογζνεια μεταξφ τουσ. 

Ρρόςκετα, θ διαχείριςθ μικρισ ποςότθτασ δείγματοσ ςε πολλοφσ καλάμουσ, προκαλεί καινοφργια 

προβλιματα, όπωσ είναι θ απϊλεια δείγματοσ ςτα τοιχϊματα, θ απϊλεια από εξάτμιςθ και θ 

απϊλεια κατά τθν επεξεργαςία των παραγόντων που ςυμμετζχουν ςτθν αντίδραςθ. Επίςθσ 

περαιτζρω μείωςθ των διαςτάςεων κα αυξιςει τον λόγο επιφάνειασ / όγκο, κάτι που κα κάνει τα 

φαινόμενα απορρόφθςθσ των δειγμάτων να ζχουν μθ γραμμικι ςυμπεριφορά. 

Θ ςτατικι PCR λοιπόν βλζπουμε ότι περιορίηει τα περικϊρια αλλαγισ του ρυκμοφ 

αντίδραςθσ και αυτό μαηί με τθ ςχετικά μεγάλθ κερμικι μάηα τθσ διάταξθσ προκαλοφν τθν αφξθςθ 

του χρόνου των κερμικϊν κφκλων τθσ αντίδραςθσ. 

Αντίκετα, θ PCR ςυνεχοφσ ροισ κινεί το μίγμα μζςω ςυγκεκριμζνων κερμικϊν ηωνϊν και 

ζτςι πραγματοποιοφνται οι κερμικοί κφκλοι. Αυτι θ προςζγγιςθ ζχει μικρότερθ κερμικι αδράνεια 

διότι, μόνο το μίγμα χρειάηεται να κερμαίνεται και να ψφχεται και όχι όλο το chip. Αυτό επιτρζπει 
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γριγορθ κζρμανςθ/ψφξθ και επίςθσ καταναλϊνει και λιγότερθ ενζργεια, κακιςτϊντασ δυνατι τθ 

φορθτότθτα του μικροςυςτιματοσ, αλλά και τθν ολοκλιρωςι του ςε μTAS. Συνοπτικά λοιπόν τα 

πλεονεκτιματα τθσ ςυνεχοφσ PCR είναι α) θ γριγορθ κερμικι μεταφορά και ο μικρόσ χρόνοσ που 

γίνονται οι κφκλοι, β) θ μικρι πικανότθτα μόλυνςθσ του δείγματοσ, γ) θ προοπτικι για περαιτζρω 

ανάπτυξθ των μTAS και δ)θ δυνατότθτα ολοκλιρωςθσ με ποικίλεσ μεκόδουσ μεταφοράσ υγρϊν.  

Τα μικρορευςτονικά ςυςτιματα ςυνεχοφσ ροισ, ςυνικωσ ζχουν τθ μορφι οφιοειδϊν (serpentine) 

ι ςπειροειδϊν (spiral) καναλιϊν. Το δείγμα ειςζρχεται ςτο κανάλι και εξζρχεται, αφοφ ζχει 

εκτελζςει αρικμό κερμικϊν κφκλων που απαιτεί θ PCR. Θ κίνθςθ του υγροφ γίνεται ςυνικωσ με τθ 

βοικεια βαλβίδων και αντλιϊν.   

Το πρϊτο chip που ςχεδιάςτθκε για να υλοποιεί τθν PCR με ςυνεχι ροι φτιάχτθκε το 1998 [14] με 

μια ςχθματικι απεικόνιςι του να παρουςιάηεται ςτθν εικόνα 1.6. 

 

Εικόνα 1.6: πρϊτθ μικρορευςτονικι διάταξθ ςυνεχοφσ ροισ από τουσ Kopp et al (1998) 

Από κει και πζρα, άνοιξε ο δρόμοσ για πάρα πολλζσ ζρευνεσ γφρω από τα μικρο-PCR 

ςυνεχοφσ ροισ. Ραρακάτω γίνεται μια ςφντομθ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ για τισ διατάξεισ μPCR 

με βάςθ το είδοσ τθσ διάταξθσ (ςτατικι – ςυνεχοφσ ροισ), το υπόςτρωμα, αλλά και τον τρόπο 

κζρμανςθσ. 

Ραρακάτω κα αναφζρουμε πιο λεπτομερϊσ μερικζσ εργαςίεσ που ζχουν γίνει πάνω ςτθν 

καταςκευι μικρορευςτονικϊν ςυςτθμάτων για τθν πραγματοποίθςθ τθσ PCR. Ππωσ 

προαναφζραμε, αρχικά καταςκευάςτθκαν ςτατικά μικροςυςτιματα για PCR. Οι Northurp et al[15], 
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καταςκεφαςαν το 1993 τθν πρϊτθ ςτατικι διάταξθ PCR ςε γυαλί με πολλοφσ καλάμουσ, ςτουσ 

οποίουσ μεταφζρεται το μίγμα PCR μζχρι να ολοκλθρωκεί θ αντίδραςθ. Με αρχι το 1993, 

καταςκευάςτθκαν και άλλεσ διατάξεισ. Ενδεικτικά αναφζρουμε τθ δουλειά των Lee et al [16], οι 

οποίοι καταςκεφαςαν μια διάταξθ ςτατικισ PCR με ζνα κάλαμο ςε υπόςτρωμα από πυρίτιο, γυαλί 

και PC , τθν καταςκευι ςτατικισ διάταξθσ PCR πάνω ςε πολυϊμίδιο από τουσ Giordano et al [17]  

και επίςθσ παραπζμπουμε και ςτισ αναφορζσ [18], [19]. Σε αυτζσ τισ δουλειζσ παρουςιάηεται θ 

καταςκευι διατάξεων ςτατικισ μPCR ςε υποςτρϊματα πυριτίου- γυαλιοφ με εξωτερικό ςφςτθμα 

κζρμανςθσ. 

Σε ό, τι αφορά ςτισ μικροδιατάξεισ PCR ςυνεχοφσ ροισ, φυςικά θ αρχι ζγινε από τουσ Kopp 

et al, το 1998 [14] και ςυνεχίςτθκε με τουσ Obeid et al [20], οι οποίοι καταςκεφαςαν μια διάταξθ 

ςυνεχοφσ ροισ που πραγματοποιεί αντίςτροφθ PCR (Reverse Transcription PCR) ςε 40 κφκλουσ 

πάνω ςε γυάλινο υπόςτρωμα. Τα κανάλια ςχθματοποιικθκαν με τομι με laser, ενϊ κερμάνκθκαν 

με χάλκινεσ πλάκεσ. Επίςθσ οι Crews et al [21], καταςκεφαςαν μια μικροδιάταξθ ςυνεχοφσ ροισ 20 

κφκλων με οφιοειδι κανάλια, όπου το πλάτοσ τουσ μειωνόταν ςτισ περιοχζσ μεταξφ των ηωνϊν, με 

ςκοπό να μειωκεί ο χρόνοσ μεταφοράσ τθσ κερμότθτασ. Το chip καταςκευάςτθκε ςε γυαλί, ενϊ θ 

κζρμανςθ ζγινε με πλάκεσ από αλουμίνιο.  Οι Schneegass et al [22], to 2001, καταςκεφαςαν ςε 

υπόςτρωμα από πυρίτιο και γυαλί, μικροκανάλια για PCR, με ολοκλθρωμζνα μικροκερμαντικά 

ςτοιχεία από πλατίνα. Οι Fukuba et al [23], καταςκεφαςαν μικροδιάταξθ 30 κφκλων με 

αυτοματοποιθμζνθ ροι από ςφςτθμα βαλβίδων και αντλιϊν. Τα μικροκανάλια καταςκευάςτθκαν 

ςε PDMS, ενϊ τα κερμαντικά ςτοιχεία ςε μορφι πλατινζνιων blocks, κολλικθκαν ςε γυάλινο 

υπόςτρωμα. Τζλοσ αναφζρουμε ενδεικτικά μερικζσ μικρορευςτονικζσ διατάξεισ ςε πολυμερικά 

υποςτρϊματα, όπωσ αυτι των Ranjit Prakar et al [24], πάνω ςε PDMS/γυαλί (θ δουλειά αυτι 

αντιπαραβάλλει τθν απόδοςθ τθσ PCR ενόσ chip από γυαλί και ενόσ υβριδικοφ από PDMS/γυαλί 

τονίηοντασ τα πλεονεκτιματα των πολυμερικϊν υποςτρωμάτων ζναντι του γυαλιοφ), των Sun et al 

[25], πάνω ςε PMMA- PC, με κανάλια ςε ςχιμα οφιοειδζσ και με εξωτερικά blocks από χαλκό. 

Διαβάηοντασ τισ παραπάνω εργαςίεσ και παρατθρϊντασ τθν πορεία τθσ καταςκευισ 

διατάξεων μPCR, ςυμπεραίνουμε ότι το ερευνθτικό ενδιαφζρον ζχει ςτραφεί ςχεδόν εξ’ 

ολοκλιρου ςε χριςθ πολυμερικϊν υποςτρωμάτων, ενϊ οι διατάξεισ ςυνεχοφσ ροισ ζχουν επίςθσ 

αντικαταςτιςει τισ περιςςότερεσ ςτατικζσ. Οι προςπάκειεσ βελτίωςθσ ςυνεχίηονται με τθν 

ολοκλιρωςθ των μικροκερμαντικϊν ςτοιχείων on chip, πάντα ςτοχεφοντασ ςτθν ευκολία 
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καταςκευισ, αποτελεςματικότθτα, φορθτότθτα και χαμθλό κόςτοσ. 

1.4.2 Μικρο- κερμαντικά ςτοιχεία και αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ για μικρορευςτονικά PCR 

Πταν ζνα μικρορευςτονικό χρθςιμοποιείται για να αναλφςει ζνα βιολογικό δείγμα είναι 

απαραίτθτθ θ κζρμανςθ και θ μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ. Αυτι θ ανάγκθ γίνεται ακόμα πιο 

επιτακτικι ςτθν PCR, αφοφ ζχουμε εναλλαγι τθσ κερμοκραςίασ κατά τα διάφορα ςτάδια τθσ 

αντίδραςθσ. Γενικά, το μζγεκοσ που μετράται ςε μια αντίδραςθ είναι θ ςυγκζντρωςθ των 

προϊόντων. Πταν γίνεται μια αντίδραςθ, μπορεί να εκλφεται κερμότθτα (ενδόκερμθ) ι να 

απελευκερϊνεται ςτο περιβάλλον (εξϊκερμθ). Επίςθσ θ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ εξαρτάται από 

τθ κερμοκραςία. Μια αντίδραςθ μπορεί να γραφτεί με τθν εξίςωςθ Α+Β - -(k)- -> ΑΒ±Q, όπου Q θ 

κερμότθτα και k, μια ςτακερά που εξαρτάται από τθ κερμοκραςία. Ππωσ είναι προφανζσ για να 

ελζγξουμε τθν αντίδραςθ, πρζπει να μετριςουμε τθ κερμοκραςία. Για να μετριςουμε τθ 

κερμοκραςία, χρθςιμοποιοφμε αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ (οι οποίοι ενίοτε μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν και ςαν κερμαντικά ςτοιχεία, όπωσ ςτθν εργαςία αυτι). Γενικά, ζνα 

μικροςφςτθμα που χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι διαφόρων προϊόντων βιολογικϊν και 

βιοχθμικϊν αντιδράςεων, λζγεται μικρο-αντιδραςτιρασ. Ζνα τζτοιο ςφςτθμα, αποτελείται από τθν 

είςοδο (input) απ’ όπου ειςζρχεται το δείγμα προσ ανάλυςθ και από τθν ζξοδο (output) που είναι 

τα προϊόντα τθσ αντίδραςθσ. Επίςθσ είναι εξοπλιςμζνοσ με μια μονάδα κζρμανςθσ/ψφξθσ, αλλά 

και με αιςκθτιρεσ, τουσ οποίουσ κα δοφμε αναλυτικά παρακάτω. 

 Μζχρι ςτιγμισ ζχουν αναπτυχκεί γενικά δυο τρόποι για τθ κζρμανςθ on chip: με επαφι και 

χωρίσ επαφι. Ο τρόποσ ελζγχου χωρίσ επαφι ειςιχκθ από τθν ομάδα του Landers [26],[27, 28] και 

χρθςιμοποιεί λάμπεσ υπερφκρου για τθ κζρμανςθ και κερμοηεφγθ ςαν αιςκθτιρεσ. Ραρότι ωσ 

ιδζα κεωρείται πολφ καλι, απαιτεί πρόςκετο εξοπλιςμό, κάτι που αυξάνει τθν πολυπλοκότθτα του 

chip. Θ μζκοδοσ κζρμανςθσ με επαφι από τθν άλλθ, προτείνει τθν τοποκζτθςθ του chip ςε 

κερμοκυκλωτζσ (thermocyclers) που διατίκεται ςτο εμπόριο, ι ςε κερμοθλεκτρικά ςτοιχεία Peltier 

χρθςιμοποιϊντασ τισ ίδιεσ ςυνκικεσ με τθ ςυμβατικι PCR [29],[30],[31]. Τα ςτοιχεία Peltier, 

χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ωσ κερμαντικά ςτοιχεία ςε μικρορευςτονικά PCR. Είναι ςυςτιματα 

κζρμανςθσ- ψφξθσ (αντλίεσ κερμότθτασ) που βαςίηονται ςτο φαινόμενο Peltier, το οποίο 

αναφζρεται ςτθ μεταφορά κερμότθτασ ανάμεςα ςε δφο υλικά, και ςυγκεκριμζνα από τθ μια 

πλευρά τθσ διάταξθσ προσ τθν άλλθ, αντίκετα από τθ βακμίδα τθσ κερμοκραςίασ (δθλαδι από το 

κρφο προσ το ηεςτό) και με κατανάλωςθ ενζργειασ. Θ ςυςκευι Peltier (εικόνα 1.7), χρθςιμοποιεί 
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θλεκτρικό ρεφμα για να δθμιουργιςει διαφορά κερμοκραςίασ ανάμεςα ςτα άκρα τθσ διάταξθσ (ςε 

αντίκεςθ με τθσ κερμοθλεκτρικι γεννιτρια που από τθ διαφορά κερμοκραςίασ, παράγει 

θλεκτρικό ρεφμα). 

 

Εικόνα 1.7: Συςκευι Peltier 

Σαν εναλλακτικι λφςθ ιρκε θ εργαςία των Lagally et al [32], που καταςκεφαςαν μια 

μονολικικι διάταξθ PCR – CE και χρθςιμοποίθςαν μικροκερμαντικά ςτοιχεία και κερμοηεφγθ 

καταφζρνοντασ ζτςι να πραγματοποιιςουν 20 κφκλουσ ςε 10 λεπτά. Ραρά τα εντυπωςιακά 

αποτελζςματα, τα κερμαντικά ςτοιχεία και τα κερμοηεφγθ είχαν τοποκετθκεί με τζτοιο τρόπο ςτο 

πίςω μζροσ του γυάλινου chip, ϊςτε δεν ιταν δυνατι θ επανάλθψθ καταςκευισ τθσ διάταξθσ. 

Μπροςτά ςε αυτό, θ ομάδα του Mathies [33],[34] καταςκεφαςε πλιρωσ ολοκλθρωμζνεσ διατάξεισ 

PCR, εμπεριζχοντασ κερμαντικά ςτοιχεία ςτο chip, αλλά και αντιςτάςεισ. Μετά τθν επιτυχία αυτοφ 

του chip, θ ίδια μζκοδοσ εφαρμόςτθκε και ςε άλλεσ διατάξεισ [35],[36]. 

Γενικά λοιπόν θ ανάπτυξθ και καταςκευι ολοκλθρωμζνων διατάξεων μPCR με κερμαντικά 

ςτοιχεία είναι το κζμα που κα μασ απαςχολιςει ςε αυτι τθν εργαςία. Ραρακάτω κα αναφζρουμε 

ςφντομα διάφορεσ προςπάκειεσ που ζχουν γίνει ςε αυτό το πεδίο.Ζχουν χρθςιμοποιθκεί 

κερμαντικά ςτοιχεία από πλατίνα πάνω ςε γυάλινθ διάταξθ [22]. Τα ςτοιχεία αυτά είχαν τθ μορφι 

μεταλλικϊν blocks που καλφπτουν το μικοσ τθσ κάκε κερμαντικισ ηϊνθσ ξεχωριςτά, κακϊσ και όλο 

το μικοσ τθσ διάταξθσ. Στο παρακάτω ςχιμα φαίνεται θ διάταξθ.  
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Εικόνα 1.8: Κερμαντικά ςτοιχεία και αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ πάνω ςε λεπτό γυάλινο υπόςτρωμα 

 

Ανάμεςα ςτα blocks φαίνονται και οι αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ. Σε μια άλλθ εργαςία το 

2004 [37], πάλι ςε γυάλινο υπόςτρωμα με κανάλι ςυνεχοφσ ροισ, ενςωματϊκθκαν ζξι κερμαντικά 

ςτοιχεία από ΛΤΟ και ανάμεςα μπικαν αιςκθτιρεσ από πλατίνα. 

Συμπεραςματικά, εδϊ και μια δεκαετία περίπου, ςε διατάξεισ PCR ςυνεχοφσ ροισ, θ ιδζα 

για τθν ενςωμάτωςθ κερμαντικϊν ςτοιχείων και αιςκθτιρων κερμοκραςίασ κινείται ςτα πλαίςια 

που παρουςιάςαμε παραπάνω. Αυτό που κα πρζπει να ςθμειϊςουμε και ζχει ςθμαςία είναι θ 

ςυμβατότθτα του μετάλλου για τα κερμαντικά ςτοιχεία με το υπόςτρωμα, αλλά και θ μόνωςθ 

ϊςτε να διαχωρίηονται ευκρινϊσ οι κερμικζσ ηϊνεσ.  

Αντιςτάςεισ ςαν αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ για PCR ((Resistance Temperature Detectors – RTD’s) 

Τα είδθ των αιςκθτιρων κερμοκραςίασ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε PCR 

μικρορευςτονικά ςυςτιματα είναι λίγα. Στθρίηονται ςε απλζσ αρχζσ και μετροφν τθν αλλαγι τθσ 

αντίςταςθσ ενόσ υλικοφ, τθ κερμοθλεκτρικι τάςθ, κακϊσ και τθν εξάρτθςθ των θλεκτρονικϊν 

παραμζτρων μιασ ετεροεπαφισ από τθ κερμοκραςία. Το είδοσ του αιςκθτιρα που κα 

χρθςιμοποιθκεί ςτθν εκάςτοτε εφαρμογι εξαρτάται από τθν απαιτοφμενθ ευαιςκθςία, τθ 

διακριτικι ικανότθτα, το εφροσ ηϊνθσ, το κλάςμα ςιματοσ/κόρυβο (SNR), το κόςτοσ και το μζγεκοσ 

του αιςκθτιρα. Συνικωσ οι αιςκθτιρεσ που προορίηονται για μικρευςτονικκά πρζπει να είναι όςο 

το δυνατό μικρότεροι. Το μικρό μζγεκοσ, ςθμαίνει μικρι κερμοχωρθτικότθτα και ζτςι 

γρθγορότερθ απόκριςθ του αιςκθτιρα. Τζλοσ κα πρζπει ο αιςκθτιρασ να μπορεί να ολοκλθρωκεί 

ςτο μικροςφςτθμα. 

Οι πιο ςυνθκιςμζνοι αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ είναι βακμονομθμζνεσ αντιςτάςεισ (RTD’s) οι 

οποίεσ μποροφν να λειτουργιςουν ταυτόχρονα ωσ αιςκθτιρεσ και κερμαντικά ςτοιχεία. Θ 
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αίςκθςθ βαςίηεται ςτθν αλλαγι τθσ αντίςταςθσ του υλικοφ. Ο αιςκθτιρασ μπορεί να είναι 

φτιαγμζνοσ από μζταλλο ι όχι. Το πιο ςυνθκιςμζνο μζταλλο που χρθςιμοποιείται είναι θ πλατίνα 

(Pt), λόγω τθσ γραμμικισ εξάρτθςθσ τθσ αντίςταςθσ από τθ κερμοκραςία, για μεγάλοσ εφροσ 

κερμοκραςιϊν. Άλλα μζταλλα που χρθςιμοποιοφνται, είναι ο χαλκόσ και το νικζλιο μαηί με ςίδθρο. 

Οι αιςκθτιρεσ αυτοφ του τφπου, είναι κατάλλθλοι για ζνα μικροροϊκό για PCR, διότι παρουςιάηουν 

ζνα ςυγκεκριμζνο προφίλ κερμοκραςίασ – χρόνου μζςα ςτο μικροκανάλι. Ο αιςκθτιρασ ςυνικωσ, 

τοποκετείται ανάμεςα ςτα κερμαντικά ςτοιχεία, ζτςι ϊςτε όλα μαηί να αποτελοφν ζνα κλειςτό 

ςφςτθμα ελζγχου κερμοκραςίασ. Λεπτομζρεια μιασ τζτοιασ διάταξθσ, φαίνεται ςτθν εικόνα 1.9. 

 
Εικόνα 1.9: Tμιμα αντίςταςθσ που χρθςιμοποιείται και ωσ αιςκθτιρασ κερμοκραςίασ 

Εκτόσ όμωσ από τισ μεταλλικζσ αντιςτάςεισ, υπάρχουν και αυτζσ που είναι καταςκευαςμζνεσ 

από κεραμικά, οξείδια, αλλά και θμιαγϊγιμα υλικά. Το πλεονζκτθμα ζναντι των μεταλλικϊν 

αντιςτάςεων, είναι ότι ζχουν υψθλότερθ ευαιςκθςία (1% περίπου για Pt και 4-6 % για μερικά 

κεραμικά και οξείδια). Γενικά οι μθ μεταλλικζσ αντιςτάςεισ, που ζχουν μθ γραμμικι ςυμπεριφορά 

με τθ κερμοκραςία, αλλά ζχουν υψθλι απόκριςθ, λζγονται θερμίςτορσ. Χωρίηονται ςε αρνθτικοφ 

κερμικοφ ςυντελεςτι (NTC) και κετικοφ (PTC). Τζλοσ οι αιςκθτιρεσ πυριτίου μποροφν να 

ολοκλθρωκοφν εφκολα ςε διατάξεισ πυριτίου, ενϊ ζχουν επίςθσ μθ γραμμικι ςυμπεριφορά (αλλά 

όχι τόςο όςο τα κερμίςτορσ). Ππωσ είναι προφανζσ, οι μθ μεταλλικζσ αντιςτάςεισ δεν ενδείκνυνται 

για μικροροϊκά ςυςτιματα που προορίηονται για βιοαναλυτικζσ εφαρμογζσ. 

Οι RTD’s ςυνικωσ μετριοφνται με τθ μζκοδο των τεςςάρων ακίδων. Για να μετρθκεί μια 

αντίςταςθ, ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ακίδων που χρειάηονται είναι δυο, ζνα ςε κάκε άκρο τθσ 

αντίςταςθσ. Εφαρμόηοντασ θλεκτρικό ρεφμα μετράμε τθν τάςθ. Από το νόμο του Ohm 

υπολογίηουμε τθν αντίςταςθ. Λόγω όμωσ του πρόςκετου μικουσ καλωδίου που χρθςιμοποιείται 

αναγκαςτικά για τθ ςφνδεςθ των δυο άκρων, παρουςιάηεται ςυςτθματικό ςφάλμα. Αυτό μπορεί 
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να αποφευχκεί με τθ χριςθ τεςςάρων ακίδων (δυο ςε κάκε άκρο). Ζνα ςτακερό ρεφμα 

εφαρμόηεται ςτο πρϊτο set των καλωδίων και θ πτϊςθ τάςθσ μετριζται ςτο άλλο. Αυτι θ μζκοδοσ 

λειτουργεί πολφ καλφτερα από τθν προθγοφμενθ, αφοφ θ αντίςταςθ των καλωδίων είναι πολφ 

μικρότερθ (εφόςον μειϊνεται το μικοσ τουσ και ζτςι ελαχιςτοποιείται το ςφάλμα). 

 

1.4.3 Ανίχνευςθ αποτελεςμάτων PCR 

Αφοφ πραγματοποιθκεί θ PCR ςτο μικροροϊκό, κα πρζπει ςτθ ςυνζχεια να μεταφερκεί ςε 

κάποιο κάλαμο, όπου κα γίνει θ ανίχνευςθ.  

i. Ηλεκτροφόρθςθ με gel 

Ο κλαςικόσ τρόποσ ανίχνευςθσ των προϊόντων τθσ PCR ςτο εργαςτιριο, είναι θ 

ηλεκτροφόριςη με gel. 

Θ θλεκτροφόρθςθ είναι μια διαδικαςία διαχωριςμοφ των βιολογικϊν μορίων ανάλογα με 

το μζγεκόσ τουσ και το θλεκτρικό τουσ φορτίο. Με τθν εφαρμογι ενόσ θλεκτρικοφ πεδίου, τα 

μόρια μποροφν να κινοφνται μζςα ςε ζνα gel (ςυνικωσ αγαρόηθσ) από ζνα αρνθτικό ςε ζνα κετικό 

θλεκτρόδιο. Το gel είναι τοποκετθμζνο ςε κάλαμο θλεκτροφόρθςθσ που είναι ςυνδεδεμζνοσ με 

πθγι θλεκτρικισ ιςχφοσ. Με τθν εφαρμογι θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τα μεγαλφτερα μόρια κινοφνται 

πιο αργά και τα μικρότερα πιο γριγορα μζςα ςτο gel. Τα διαφορετικοφ μεγζκουσ μόρια 

ςχθματίηουν ςτοίβεσ, όπωσ αυτζσ που φαίνονται ςτο παρακάτω ςχιμα: 
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Εικόνα 1.10: Στοιβάδεσ μορίων μζςα ςε gel θλεκτροφόρθςθσ 

 

Ειδικά για μόρια DNA,  θ ανίχνευςθ τθσ μετακίνθςισ τουσ μζςα ςτο gel, από το αρνθτικό 

προσ το κετικό θλεκτρόδιο, οφείλεται ςτο φυςικά υπάρχον αρνθτικό φορτίο που υπάρχει ςτο 

φωςφορικό άκρο τθσ νουκλεοτιδικισ αλυςίδασ. Οι διπλζσ αλυςίδεσ DNA/RNA ςυνικωσ 

ςυμπεριφζρονται ςαν μακριζσ ράβδοι, οπότε θ μετακίνθςι τουσ μζςα ςτο gel είναι ανάλογθ του 

μικουσ τουσ ι για κυκλικά τμιματα, με τθν ακτίνα τουσ. Οι μονζσ αλυςίδεσ, τείνουν να 

αναδιπλϊνονται ςε πολφπλοκα ςχιματα και ζτςι θ μετακίνθςι τουσ γίνεται με περίπλοκο τρόπο. 

Γι’ αυτό το λόγο, χρθςιμοποιοφνται ενϊςεισ όπωσ το NaOH, που ςπάνε τουσ δεςμοφσ υδρογόνου 

και κάνουν τα μόρια να ςυμπεριφζρονται ςα ράβδοι. 

Μετά τθν θλεκτροφόρθςθ, τα αποτελζςματα του διαχωριςμοφ πρζπει να οπτικοποιθκοφν. 

Υπάρχουν διάφορεσ μζκοδοι οπτικοποίθςθσ των προϊόντων τθσ PCR, όπωσ είναι το «μαρκάριςμα» 

(stained) με ειδικζσ ουςίεσ- δείκτεσ (dyes).  

Θ διαδικαςία που περιγράψαμε, χρθςιμοποιείται κατά κόρον για τθν ανίχνευςθ των 

προϊόντων τθσ ςυμβατικισ (εργαςτθριακισ) PCR.  

 

ii. Τριχοειδισ θλεκτροφόρθςθ (Capillary Electrophoresis – CE) 

Μια ςθμαντικι πτυχι τθσ καταςκευισ ολοκλθρωμζνων μικροςυςτθμάτων για PCR είναι θ 

δυνατότθτα ολοκλιρωςθσ τθσ ανιχνευτικισ διάταξθσ μετά τθν διάταξθ ενίςχυςθσ δείγματοσ. Γι’ 
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αυτό το λόγο, ειςιχκθ ςτον χϊρο των μικροδιατάξεων για βιοαναλυτικζσ εφαρμογζσ θ τριχοειδήσ 

ηλεκτροφόρηςη (capillary electrophoresis- CE). Θ διαδικαςία είναι παρόμοια με αυτι τθσ απλισ 

θλεκτροφόρθςθσ, δθλαδι πάλι γίνεται θλεκτρικόσ διαχωριςμόσ των μορίων προσ ανίχνευςθ με τθ 

διαφορά ότι τϊρα τα μόρια δεν ειςάγονται ςε gel, αλλά ςε τριχοειδι ςωλθνάκι γεμιςμζνο με 

διάλυμα θλεκτρολφτθ. Στο παρακάτω ςχιμα φαίνεται ζνα ςφςτθμα CE κακϊσ και πϊσ τα 

διαφορετικά μόρια ενόσ βιολογικοφ διαλφματοσ ρζουν κατά μικοσ του τριχοειδοφσ. 

 

α 

 

β 

 

  

Εικόνα 1.11: (α) διάγραμμα διάταξθσ CE, (b) οι μορίων μζςα ςε τριχοειδζσ, υπό τθν επίδραςθ θλεκτρικοφ πεδίου 

 

iii. Βιοαιςκθτιρεσ για τθν ανίχνευςθ των προϊόντων τθσ PCR 

Υπάρχουν πολλά ςυςτιματα ανίχνευςθσ των προϊόντων τθσ PCR και αρκετά που 

ολοκλθρϊνονται ςε μικροδιατάξεισ. Για τουσ ςκοποφσ τθσ εργαςίασ αυτισ, προτείνουμε τθν 

ανίχνευςθ των προϊόντων τθσ PCR με βιοαιςθητήρεσ. Γενικά, ζνασ βιοαιςκθτιρασ είναι μια 

αναλυτικι διάταξθ που μπορεί να ανιχνεφει βιοαναλυτζσ, δθλαδι ςυνδυαςμό ενόσ βιολογικοφ 

παράγοντα με ζνα φυςικοχθμικό ανιχνευτικό παράγοντα. Αποτελείται από τρία μζρθ: 

 Το ευαίςκθτο βιολογικό ςτοιχείο (π.χ. ιςτόσ, μικροοργανιςμοί, πρωτεΐνεσ, νουκλεϊκά οξζα) 

 Το ανιχνευτικό ςτοιχείο ι αιςκθτιρα (transducer), που μεταςχθματίηει το ςιμα από τθν 

αλλθλεπίδραςθ του αναλυτι με το βιολογικό ςτοιχείο ςε κάποιασ άλλθσ μορφισ ςιμα που 

μπορεί να ποςοτικοποιθκεί 

 Σχετικά θλεκτρονικά ι επεξεργαςτζσ ςιματοσ που είναι πρωταρχικά υπεφκυνα για τθν 

παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων ςε μορφι φιλικι προσ τον χριςτθ.  
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Στο παρακάτω ςχιμα φαίνεται χαρακτθριςτικά θ δομι ενόσ βιοαιςκθτιρα: 

 

Εικόνα 1.12: Διάγραμμα λειτουργίασ βιοαιςκθτιρα 

Σε ό, τι αφορά ςτθν ανίχνευςθ των νουκλεϊκϊν οξζων [38], εφαρμόηεται θ κλαςικι μζκοδοσ 

του υβριδιςμοφ των ολιγονουκλεοτιδίων, όπωσ και το εργαςτιριο, δθλαδι ο ςυνδυαςμόσ 

ςυμπλθρωματικϊν νουκλεοτιδικϊν αλυςίδων. Αυτι είναι και θ αρχι πάνω ςτθν οποία βαςίηεται θ 

ανίχνευςθ από τουσ βιοαιςκθτιρεσ.  

Συνοπτικά, ςε ζνα κάλαμο υβριδιςμοφ που ζχει ολοκλθρωκεί με το μικρορευςτονικό PCR, 

μεταφζρονται τα προϊόντα τθσ PCR. Εκεί το DNA- ςτόχοσ ςπάει ςε μονόκλωνεσ αλυςίδεσ και 

υβριδοποιείται με ςυμπλθρωματικζσ αλυςίδεσ που υπάρχουν ιδθ πάνω ςτον αιςκθτιρα. Ο 

υβριδιςμόσ ανιχνεφεται από τον αιςκθτιρα, ενϊ τα υπόλοιπα προϊόντα τθσ PCR που δεν 

υβριδοποιοφνται απομακρφνονται.  
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1.5 Σκοπόσ εργαςίασ 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι ο ςχεδιαςμόσ και θ καταςκευι μιασ απλισ και 

οικονομικισ μικρορευςτονικισ διάταξθσ θ οποία κα χρθςιμοποιθκεί για τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

αλυςωτισ αντίδραςθσ πολυμεράςθσ (PCR), προκειμζνου να ενιςχυκεί ποςότθτα DNA. Στόχοσ είναι 

θ μικρορευςτονικι διάταξθ να ςχθματοποιθκεί πάνω ςε πολυμερικό υπόςτρωμα και ςτο ίδιο 

υπόςτρωμα να ολοκλθρωκοφν και τα μικροκερμαντικά ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθν 

PCR. Θ επιλογι του υποςτρϊματοσ, που κα περιγραφεί αναλυτικά ςε επόμενο κεφάλαιο, ζγινε με 

βάςθ τθ βιοςυμβατότθτα, το κόςτοσ, αλλά και τθν εμπορικι διακεςιμότθτα του υλικοφ, πράγμα το 

οποίο μειϊνει κατά πολφ τθν πολυπλοκότθτα τθσ καταςκευισ. Μελλοντικόσ ςτόχοσ είναι αυτι θ 

μικροδιάταξθ PCR να γίνει μζροσ ενόσ ολοκλθρωμζνου lab on a chip. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ 
 

2.1 Υποςτρώματα 

Τα τελευταία χρόνια θ ανάπτυξθ των μικρορευςτονικϊν ςυςτθμάτων που προορίηονται για 

βιοαναλυτικζσ εφαρμογζσ είναι εκκετικι. Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’90, οι ερευνθτικζσ ομάδεσ 

χρθςιμοποίθςαν ςαν υπόςτρωμα για τζτοιεσ διατάξεισ το πυρίτιο (Si) και ςτθ ςυνζχεια το γυαλί. 

Υπάρχει πλθκϊρα αναφορϊν. Ενδεικτικά παραπζμπουμε ςτισ [39],[40],[41] για το πυρίτιο και ςτισ 

[14],[17],[42] για το γυαλί. Δεν είναι περίεργο που οι ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ χρθςιμοποίθςαν αυτά 

τα δυο υλικά ςαν υπόςτρωμα, αφοφ οι τεχνικζσ ςχθματοποίθςθσ, δθλαδι θ λικογραφία και θ 

εγχάραξθ, ιταν ιδθ κακιερωμζνεσ από τθν μικροθλεκτρονικι τεχνολογία και τθν τεχνολογία των 

MEMS. Τα αποτελζςματα λοιπόν ιταν αξιόπιςτα. Επίςθσ το πυρίτιο είναι το υλικό με τθ 

μεγαλφτερθ κερμικι αγωγιμότθτα (μεταξφ των υποςτρωμάτων), τθσ τάξθσ των 160 W/m oC, 

επιτρζποντασ ζτςι γριγορουσ ρυκμοφσ κζρμανςθσ. Ρρόςκετα, είναι εφκολθ θ απόκεςθ μετάλλων 

πάνω ςτο πυρίτιο για τθν καταςκευι αιςκθτιρων και γενικά για τθν ολοκλιρωςθ κερμαντικϊν και 

θλεκτρικϊν ςτοιχείων πάνω ςτο chip. Ραρόλα τα πλεονεκτιματά του, ςυγκεκριμζνα για διατάξεισ 

όπου γίνεται ενίςχυςθ του DNA με PCR, ζχει το μειονζκτθμα ότι αφενόσ ςτθν κακαρι μορφι του 

είναι απαγορευτικό για τθν πραγματοποίθςθ τθσ PCR (μειϊνει τθν απόδοςι τθσ και ενίοτε δεν 

γίνεται και κακόλου θ αντίδραςθ) λόγω τθσ υδρόφοβθσ επιφάνειασ του πυριτίου, και αφετζρου 

χρειάηεται επιπλζον μόνωςθ για να αποφευχκοφν οι κερμικζσ απϊλειεσ προσ το περιβάλλον. Κάτι 

τζτοιο προφανϊσ αυξάνει τθν πολυπλοκότθτα τθσ καταςκευισ του chip. Τρίτον, το πυρίτιο δεν 

είναι διαφανζσ, κάτι το οποίο δυςκολεφει τθν εφαρμογι οπτικισ ανίχνευςθσ ςτισ ςυςκευζσ PCR. 

Τζλοσ, θ υψθλι αγωγιμότθτα του πυριτίου δεν επιτρζπει τθν εφαρμογι υψθλισ τάςθσ ςτο 

ςφςτθμα, θ οποία είναι απαραίτθτθ για τθν εφαρμογι θλεκτρο-οςμωτικισ ροισ ςε 

μικροςυςτιματα θλεκτροφόρθςθσ (CE) τα οποία ςυνικωσ ςυνοδεφουν διατάξεισ PCR. Πλα αυτά 

τα μειονεκτιματα, κάνουν δφςκολθ τθν ολοκλιρωςθ ενόσ μικροςυςτιματοσ ςε ζνα μόνο ςτρϊμα 

πυριτίου, δθμιουργϊντασ ζτςι τθν ανάγκθ για υβριδικά ςυςτιματα (πολυςτρωματικά). 
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Για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που αναφζρκθκαν παραπάνω, οι ερευνθτικζσ ομάδεσ 

χρθςιμοποίθςαν ςτθ ςυνζχεια το γυαλί. Θ καλϊσ οριςμζνθ χθμικι ςυμπεριφορά του, κακϊσ και θ 

μεγάλθ οπτικι του διαπερατότθτα, ϊκθςαν τθν ολοκλιρωςθ τθσ PCR και τον διαχωριςμό με 

θλεκτροφόρθςθ, τόςο ςε μονολικικό (ζνα υλικό) chip από γυαλί, όςο και ςε υβριδικό chip (γυαλί 

και πυρίτιο). Ραρόλα αυτά, και τα ςυςτιματα από γυαλί ι από γυαλί και πυρίτιο δεν μπορεί να 

είναι μιασ χριςθσ, λόγω του υψθλοφ κόςτουσ καταςκευισ. Τζλοσ, θ πλειοψθφία των 

προβλθμάτων ςτθ καταςκευι διατάξεων με τζτοια υλικά, δυςτυχϊσ υπεριςχφει των 

πλεονεκτθμάτων τουσ. 

Αναπτφχκθκε λοιπόν θ ανάγκθ για χριςθ υλικϊν που να είναι εφκολθ θ διεργαςία τουσ, 

αλλά και μικρό το κόςτοσ. Αυτι θ νζα κατθγορία των υλικϊν είναι τα πολυμερι. Τα πολυμερικά 

υλικά που ζχουν χρθςιμοποιθκεί κατά κόρον είναι το PDMS (polydimethylsiloxane) [43],[44] το PC 

(polycarbonate) [45], το PMMA (polymethylmethacrylate) [25], το PET (polyethylene 

terephathalate) [46], το PI (polyimide),[47] , SU – 8 [48], COC (poly-cyclic olefin) [49] και διάφορα 

άλλα. Σιμερα τα πολυμερι ζχουν αντικαταςτιςει ςχεδόν ολοκλθρωτικά το γυαλί και το πυρίτιο. 

Υπάρχουν βζβαια και ομάδεσ που ζχουν χρθςιμοποιιςει κι άλλα υλικά, όπωσ είναι τα κεραμικά 

[50].  

Ρριν αναφερκοφμε ςτθν καταςκευι μικρορευςτονικοφ ςυςτιματοσ ςε πολυμερικό 

υπόςτρωμα, κα ιταν χριςιμο να παρακζςουμε κάποιεσ λεπτομζρειεσ για τα πολυμερι. Κατά 

κανόνα, τα πολυμερι είναι μακρομόρια με μεγάλο μοριακό βάροσ. Μποροφν να χωριςτοφν ςε 

τρεισ κατθγορίεσ: τα ελαςτομερι, τα κερμοπλαςτικά και τα κερμοςκλθρυνόμενα πολυμερι. Τα 

ελαςτομερι είναι χαλαρά διαςυνδεμζνα πολυμερι που μποροφν να τεντωκοφν υπό τθν επίδραςθ 

εξωτερικισ δφναμθσ και να επανζλκουν όταν αυτι ςταματιςει να αςκείται. Τα κερμοπλαςτικά 

πολυμερι, ζχουν χαλαροφσ δεςμοφσ ανάμεςα ςτα μόρια τθσ πολυμερικισ αλυςίδασ. Πταν 

εκτεκοφν ςε κερμοκραςία μεγαλφτερθ από το ςθμείο υαλϊδουσ μετάπτωςθσ (Τg), τότε 

ςυμπεριφζρονται ςαν πλαςτικά και μποροφν να ςχθματοποιθκοφν κατά το δοκοφν. Πταν θ 

κερμοκραςία πζςει κάτω από το Τg τότε το πολυμερζσ επιςτρζφει ςτθν αρχικι του κατάςταςθ. 

Τζλοσ, τα κερμοςκλθρυνόμενα πολυμερι, ζχουν ιςχυροφσ δεςμοφσ ανάμεςα ςτα μόρια, που ζχει 

ςαν αποτζλεςμα να είναι ςκλθρά, εφκραυςτα και άκαμπτα και να μαλακϊνουν πολφ λίγο όταν θ 

κερμοκραςία φτάνει τθν κερμοκραςία αποςφνκεςισ τουσ. Μζχρι ςτιγμισ, ζχουν χρθςιμοποιθκεί 

ελαςτομερι και κερμοπλαςτικά πολυμερι, αλλά όχι κερμοςκλθρυνόμενα. Για πολλζσ εφαρμογζσ 
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μικρορευςτονικϊν ςυςτθμάτων, τα πλαςτικά είναι προτιμότερα από τα κακαρά πολυμερι. Τα 

πλαςτικά περιζχουν κάποια πρόςκετα ςτοιχεία, που μποροφν να επθρεάςουν τισ διεργαςίεσ 

καταςκευισ τουσ και τον χρόνο ηωισ τουσ.  

Πλεσ οι μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα για τθ ςχθματοποίθςθ πάνω ςε 

πολυμερικά υποςτρϊματα μποροφν να ταξινομθκοφν ςε δυο κατθγορίεσ: τισ μεκόδουσ 

αντιγραφήσ (replication) και τισ μεκόδουσ απευθείασ καταςκευήσ (direct fabrication).  Οι μζκοδοι 

αντιγραφισ περιλαμβάνουν τθν αποτφπωςθ με τθ χριςθ μιτρασ μζςω κζρμανςθσ (hot 

embossing), τθν ζγχυςθ ςε μιτρα  (injection molding) και τθ λικογραφία εφκαμπτθσ φλθσ (soft 

lithography). Συνικωσ χρθςιμοποιείται ζνα πρότυπο (μιτρα), βάςει του οποίου μποροφν να 

δθμιουργθκοφν πολλά όμοια πολυμερικά υποςτρϊματα με μεγάλθ ακρίβεια. Από τθν άλλθ 

πλευρά, οι απευκείασ μζκοδοι καταςκευισ περιλαμβάνουν τθν φωτολικογραφία και εγχάραξθ, 

τθν τομι με laser, τθ λικογραφία με ακτίνεσ Χ, τθ ςτερεο – λικογραφία κτλ. Αυτζσ οι τεχνικζσ 

μποροφν άμεςα να διαμορφϊςουν το ςχιμα του πολυμερικοφ υποςτρϊματοσ. Στθ ςυνζχεια κα 

αναφερκοφμε λεπτομερϊσ ςτισ μεκόδουσ καταςκευισ πολυμερικϊν υποςτρωμάτων, κακϊσ μασ 

ενδιαφζρουν άμεςα. Ρϊσ όμωσ επιλζγει κανείσ το πολυμερζσ υλικό του υποςτρϊματοσ όπου κα 

καταςκευαςτεί θ μικρορευςτονικι διάταξθ; Ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ διάταξθσ, όπωσ για 

παράδειγμα θ δθμιουργία ροισ και θ ανίχνευςθ, πρζπει να λθφκοφν υπ’ όψθ και να είναι 

ςυμβατά με το υλικό του υποςτρϊματοσ.    

Ραράμετροι των πολυμερών που επθρεάηουν τθ λειτουργία μικρορευςτονικών διατάξεων 

 Ο ςυνθκζςτεροσ τρόποσ δθμιουργίασ ροισ ςε μικροςυςτιματα είναι θ ηλεκτρο-οςμωτική 

άντληςη (EOF). Με τον όρο αυτό, αναφερόμαςτε ςτθν κίνθςθ ενόσ υγροφ που επάγεται από τθν 

εφαρμογι τάςθσ κατά μικοσ τθσ επιφάνειασ του υλικοφ τριχοειδοφσ ςωλινα (μικροκαναλιοφ). Θ 

EOF είναι αποτζλεςμα τθσ κίνθςθσ του θλεκτρικοφ φορτίου που επάγεται ςτθ διεπιφάνεια 

ανάμεςα ςτθν επιφάνεια του μικροκαναλιοφ και ςτο υγρό που ρζει (διπλό ηλεκτρικό ςτρώμα ή 

ςτρώμα Debye), λόγω τθσ θλεκτροςτατικισ δφναμθσ Coulomb που δθμιουργείται από το θλεκτρικό 

πεδίο. Λόγω του ότι κάκε πολυμερζσ φορτίηεται με διαφορετικό τρόπο, θ θλεκτρο-οςμωτικι ροι 

διαφοροποιείται ςθμαντικά ανάλογα με το υπόςτρωμα.  Θ EOF ζχει μετρθκεί ςε διάφορα 

μικρορευςτονικά ςυςτιματα, που ζχουν καταςκευαςτεί με διάφορεσ μεκόδουσ [51]. Για 

παράδειγμα, τα κανάλια που ζχουν ςχθματοποιθκεί με laser ζχουν μεγαλφτερθ EOF από αυτά που 

ζχουν αποτυπωκεί με κερμικό τρόπο (hot embossed), ςε παρόμοιο υλικό, λόγω του ότι τα 
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αντιδρϊντα ςυςτατικά ενςωματϊνονται ςτθν επιφάνεια κατά τθ διάρκεια τθσ ακτινοβόλθςθσ.  Ζνα 

δεφτερο ηιτθμα που αφορά ςτα θλεκτρο-οςμωτικά ςυςτιματα, είναι θ κερμότθτα που 

αναπτφςςεται κατά τθν εφαρμογι τθσ τάςθσ. Το φαινόμενο Joule παίηει κακοριςτικό ρόλο διότι αν 

θ κερμότθτα δεν κατανεμθκεί ςωςτά ςτο μικροκανάλι, τότε τοπικά, μπορεί να ζχουμε δραματικι 

αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ, που μπορεί να επθρεάςει τισ χθμικζσ αντιδράςεισ, ακόμα και να 

προκαλζςει το βραςμό του υγροφ μίγματοσ. Επίςθσ αν χρθςιμοποιείται υπόςτρωμα με ςχετικά 

χαμθλό ςθμείο τιξθσ, μπορεί τζτοια αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ να προκαλζςει παραμόρφωςθ του 

καναλιοφ. Άλλεσ παράμετροι που είναι ςθμαντικζσ για τθν επιτυχι χριςθ ενόσ μικροροϊκοφ είναι ο 

αυτό – φκοριςμόσ (όταν χρθςιμοποιοφνται μζκοδοι οπτικισ ανίχνευςθσ), θ διαπερατότθτα του 

υποςτρϊματοσ για αζρια (για ηωντανά κφτταρα), θ χθμικι αντίςταςθ (για μθ υδατικά διαλφματα) 

και θ απορρόφθςθ των αναλυτϊν ςτθν επιφάνεια του υποςτρϊματοσ. Θ τελευταία είναι μια 

παράμετροσ που ζχει να κάνει με κάποια χαρακτθριςτικά του υλικοφ όπωσ θ υδροφοβία και το 

επιφανειακό φορτίο. Θ βιοςυμβατότθτα ενόσ υλικοφ επίςθσ ςυνδζεται άμεςα από αυτζσ τισ 

παραμζτρουσ. Ραρακάτω κα περιγράψουμε με λίγα λόγια τισ μεκόδουσ καταςκευισ 

μικρορευςτονικϊν που αναφζραμε επιγραμματικά παραπάνω. 

 

2.2 Μζκοδοι ςχθματοποίθςθσ μικρορευςτονικών 

Ππωσ αναφζραμε ςτο εδάφιο 2.1 οι τεχνικζσ ςχθματοποίθςθσ μικροδομϊν χωρίηονται ςε 

τεχνικζσ απευκείασ ςχθματοποίθςθσ και τεχνικζσ αντιγραφισ. Ραρακάτω κα περιγράψουμε 

αναλυτικά μερικζσ από αυτζσ. 

 

2.2.1 Τεχνικζσ αντιγραφισ 

Ι. Αποτφπωςθ ςχιματοσ  με χριςθ μιτρασ μζςω κζρμανςθσ (Imprinting and hot embossing) 

Στθ μζκοδο αυτι, χρθςιμοποιείται μιτρα για τθν αποτφπωςθ τθσ εκάςτοτε μικροδομισ 

[52]. Το υλικό από το οποίο καταςκευάηεται θ μιτρα, είναι ςυνικωσ το πυρίτιο ι κάποια μζταλλα. 

Με αυτι τθν τεχνικι, παράγεται θ αντίςτροφθ δομι από αυτι που ζχει θ μιτρα. Το πρϊτο βιμα 

τθσ μεκόδου αυτισ, είναι θ κζρμανςθ τθσ μιτρασ και του πλαςτικοφ ςε κερμοκραςία ίςθ με το 

ςθμείο υαλϊδουσ μετάπτωςθσ του πλαςτικοφ. Πταν το πλαςτικό αρχίηει να μαλακϊνει, παίρνει τθ 
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μορφι και το ςχιμα τθσ μιτρασ. Στθ ςυνζχεια το πλαςτικό και θ μιτρα ψφχονται ςε κερμοκραςία 

κάτω από το ςθμείο υαλϊδουσ μετάπτωςθσ και ζτςι το πλαςτικό ςκλθραίνει. Τελικά, το πλαςτικό 

αφαιρείται από τθ μιτρα. 

 

ΙΙ. Ζγχυςθ ςε μιτρα (injection molding) 

Θ μζκοδοσ αυτι μοιάηει αρκετά με τθν προθγοφμενθ. Ράλι το ςχιμα που αποτυπϊνεται 

ςτο υπόςτρωμα είναι ανάποδο από αυτό τθσ μιτρασ. Θ διαφορά είναι ότι το λιωμζνο πολυμερζσ 

εγχζεται μζςα ςτθ μιτρα. Θ μιτρα κερμαίνεται ςε κερμοκραςία ίςθ με το Tg του πολυμεροφσ για 

να εμποδίςει το πολυμερζσ που εγχζεται να μαλακϊςει πολφ γριγορα. Μετά τθν ζγχυςθ, θ μιτρα 

ψφχεται αργά, ζτςι ϊςτε να ςκλθρφνει το πολυμερζσ (το πολυμερζσ πρζπει να ςκλθρφνει μετά τθν 

ζγχυςθ και όχι κατά τθ διάρκειά τθσ). Τότε το πολυμερζσ μπορεί να αφαιρεκεί από τθ μιτρα. Οι 

περιςςότερεσ μιτρεσ καταςκευάηονται από μζταλλα για να μποροφν να αντζχουν τισ υψθλζσ 

πιζςεισ που εφαρμόηονται ςτθ μζκοδο αυτι. Ππωσ και ςτθν αποτφπωςθ μζςω κζρμανςθσ (hot 

embossing), θ ζγχυςθ ςε μιτρα μπορεί να δϊςει μικροδομζσ με μζγεκοσ μερικϊν νανομζτρων.  

 

ΙΙΙ. Λικογραφία εφκαμπτθσ φλθσ (soft lithography) 

Θ μζκοδοσ αυτι είναι μθ φωτολικογραφικι και ςτθρίηεται ςτθν αντιγραφι προτφπου 

(replica molding) για τθν παραςκευι μικρο και νανοδομϊν, ακόμα και τριςδιάςτατων. Είναι μια 

εφκολθ, αποτελεςματικι και χαμθλοφ κόςτουσ μζκοδοσ ςχθματοποίθςθσ. Θ αρχι λειτουργίασ 

βαςίηεται ςτθ χριςθ ςφραγίδασ (προτφπου) που φζρει ςτθν επιφάνειά τθσ ζνα ανάγλυφο ςχιμα 

(πρότυπο), και χρθςιμοποιείται για να παράγει δομζσ από 30 nm ζωσ 100 μm. Το υλικό που 

χρθςιμοποιείται κατά κόρον για τθν αντιγραφι του προτφπου είναι θ πολυδιμεκυλικι ςιλικόνθ 

(PDMS), λόγω των ιδιοτιτων του. Μετά τθ ςχθματοποίθςθ τθσ μιτρασ, ακολουκεί θ αναπαραγωγι 

του προτφπου ςε ελαςτομερζσ υλικό, προπολυμερζσ του οποίου τοποκετείται πάνω ςτο καλοφπι 

και κερμαίνεται ςταδιακά. Με τθ κερμικι κατεργαςία, το προπολυμερζσ πολυμερίηεται και περνά 

από τθν υγρι ςτθ ςτερει φάςθ. Αυτό οφείλεται ςτουσ ςταυροδεςμοφσ που δθμιουργοφνται. Θ 

μετατροπι αυτι γίνεται μζςα ςε λίγα λεπτά μζχρι λίγεσ ϊρεσ μζςω τθσ αντίδραςθσ μεταξφ των 

βυνιλικϊν ομάδων (SiCH═CH2) και των ομάδων υδροςιλάνθσ (SiH), αντίδραςθ γνωςτι ωσ 

υδροξυπυριτίωςθ. Στθν παρακάτω εικόνα βλζπουμε λεπτομερι απεικόνιςθ τθσ διαδικαςίασ που 
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περιγράψαμε. 

 

 

Εικόνα 2.1: Σχθματικι απεικόνιςθ τθσ διαδικαςίασ καταςκευισ ςφραγίδασ PDMS από ζνα πρότυπο που ζχει ανάγλυφθ 

δομι ςτθν επιφάνειά του 

Τζλοσ αναφζρουμε επιγραμματικά κάποιεσ εκδοχζσ τθσ λικογραφίασ εφκαμπτθσ φλθσ:  

 Αποτφπωςθ μικροεπαφισ (Microcontact printing: μCP): Σφμφωνα με αυτι τθ μζκοδο, 

χρθςιμοποιείται ζνα ανάγλυφο πρότυπο καταςκευαςμζνο από PDMS, που χρθςιμοποιείται ςαν 

ςφραγίδα ϊςτε να μεταφερκεί το ςχιμα πάνω ςτθν επιφάνεια οποιουδιποτε υποςτρϊματοσ. Στθν 

ςυγκεκριμζνθ τεχνικι υπειςζρχεται θ παρουςία τθσ αυτοδιευκζτθςθσ (self assembly) για τθ 

ςχθματοποίθςθ μικροπροτφπων και μικροδομϊν διαφόρων υλικϊν. 

 Μικρομεταφορά προτφπου (Microtransfer molding: μΤΜ): κατά τθν τεχνικι αυτι, πολυμερζσ 

χφνεται πάνω ςε μια προτυποποιθμζνθ πολυμερικι μιτρα. Ζτςι θ μιτρα γεμίηει με το πολυμερζσ. 

Στθ ςυνζχεια ζρχεται ςε επαφι με το υπόςτρωμα, το πολυμερζσ ψφνεται ϊςτε να γίνει υμζνιο, και 

τζλοσ θ μιτρα απομακρφνεται. 

 Μικροαποτφπωςθ ςε κανάλια (Micromolding in capillaries: MIMIC): ςτθ μζκοδο αυτι, θ μιτρα του 

πολυμεροφσ τοποκετείται ςτθν επιφάνεια του υποςτρϊματοσ, ϊςτε μεταξφ μιτρασ και 

υποςτρϊματοσ να ςχθματιςτεί ζνα δίκτυο άδειων καναλιϊν. Αυτά τα κανάλια γεμίηονται με 

πολυμερζσ που ςτερεοποιείται. Αφοφ γίνει αυτό, αφαιρείται θ μιτρα εμφανίηοντασ 

προτυποποιθμζνεσ μικροδομζσ πολυμεροφσ. 
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 Μικροαποτφπωςθ υποβοθκοφμενθ από διαλφτθ (Solvent–assisted micromolding: SAMIΜ): εδϊ οι 

προτυποποιθμζνεσ δομζσ ςχθματίηονται με τθ βοικεια διαλφτθ, που μπορεί να διαλφςει ζνα υλικό 

χωρίσ να αλλοιϊςει τθ μιτρα του πολυμεροφσ. Θ μιτρα βρζχεται με αυτό τον διαλφτθ και ςτθ 

ςυνζχεια τοποκετείται ςτο υπόςτρωμα. Ζτςι μζςω τθσ διάλυςθσ, μεταφζρεται θ δομι από τθ μιτρα 

ςτο υπόςτρωμα. 

 

2.2.2  Τεχνικζσ απευκείασ ςχθματοποίθςθσ 

Ι. Οπτικι λικογραφία και εγχάραξθ 

Θ οπτικι λικογραφία είναι θ πιο κοινι μζκοδοσ λικογραφίασ, θ οποία κυρίωσ εφαρμόηεται για τθ 

ςχθματοποίθςθ δομϊν πάνω ςε πυρίτιο. Ραρόλα αυτά δουλεφει και πάνω ςε οποιοδιποτε 

πλαςτικό υπόςτρωμα, όπωσ είναι το PI που χρθςιμοποιοφμε ςτθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία.  

Στθρίηεται ςτθν ζκκεςθ πολυμεροφσ που επιςτρϊνεται ςτο υπόςτρωμα ςε φϊσ μζςω μάςκασ. 

Από τισ αρχζσ λειτουργίασ τθσ φωτογραφίασ, είναι γνωςτό ότι μικρότερα μικθ κφματοσ, 

εξαςφαλίηουν μεγαλφτερθ ακρίβεια ςτθν αποτφπωςθ των δομϊν. Ραρόλα αυτά, θ πλειοψθφία 

των μικροτεχνολογιϊν ςιμερα βαςίηεται ςτθν οπτικι λικογραφία που χρθςιμοποιεί μικθ κφματοσ 

από 300 ζωσ 450 nm. 

Οι μάςκεσ που χρθςιμοποιοφνται είναι κυρίωσ από quartz. Ρροφανϊσ δεν είναι δυνατόν να 

καταςκευαςτεί δομι με ακρίβεια μεγαλφτερθ από αυτι τθσ μάςκασ. Γι’ αυτό το λόγο, οι μάςκεσ 

ςυνικωσ καταςκευάηονται από δζςμθ θλεκτρονίων με ακρίβεια κλάςματοσ του μικρομζτρου. 

Αυτι πρακτικά είναι θλεκτρονικι λικογραφία. Για δομζσ μεγαλφτερου μεγζκουσ, που δεν 

απαιτείται τόςο μεγάλθ ακρίβεια, χρθςιμοποιοφνται άλλεσ μζκοδοι (πχ υψθλισ ποιότθτασ 

εκτφπωςθ ςε διαφάνεια). Μετά τθν καταςκευι τθσ μάςκασ, ξεκινάμε τθ διαδικαςία τθσ 

λικογραφίασ, που ςαν πρϊτο βιμα ζχει τθν επίςτρωςθ του υποςτρϊματοσ με πολυμερζσ 

ευαίςκθτο ςτο φωσ, γνωςτό και ωσ photoresist.  

Το resist τοποκετείται πάνω ςτο υπόςτρωμα με spincoating, δθλαδι με τοποκζτθςθ ςε μια 

περιςτρεφόμενθ βάςθ (τυπικζσ ταχφτθτεσ από 1000 rpm ζωσ 10000 rpm), ζτςι ϊςτε με τθ 

φυγόκεντρο δφναμθ να απλωκεί ομοιόμορφα ςτο υπόςτρωμα.  Το πάχοσ τθσ ρθτίνθσ πάνω ςτο 

υπόςτρωμα είναι ομοιόμορφο και μπορεί να υπολογιςτεί από τθν εμπειρικι ςχζςθ: 

, όπου C θ αρχικι ςυγκζντρωςθ των πολυμερϊν ςτο διάλυμα, k μια ςτακερά, ω θ 
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γωνιακι ταχφτθτα και μ το ιξϊδεσ. Τα photoresists ζχουν ςυμπεριφορά μθ νευτϊνειου ρευςτοφ 

και αυτό φαίνεται από τον χρόνο που απαιτείται για να ςχθματιςτεί ομοιόμορφα λεπτό υμζνιο 

πάνω ςτο υπόςτρωμα. Στθν εικόνα που ακολουκεί, βλζπουμε το βιμα τθσ επίςτρωςθσ με 

photoresist. 

 

Εικόνα 2.2 : Βιμα εναπόκεςθσ photoresist πάνω ςτο υπόςτρωμα (spin- coating) [1] 

Ζνα τυπικό πάχοσ υμενίου πάνω ςτα υποςτρϊματα είναι τθσ τάξθσ των 2 μm. Θ ακρίβεια 

αποτφπωςθσ του ςχιματοσ αυξάνεται όςο λεπτότερο είναι το υμζνιο. Από τθν άλλθ, ζνα πολφ 

λεπτό υμζνιο μπορεί να μθν αντζξει ςε επόμενθ διεργαςία (π.χ. εγχάραξθ). Επομζνωσ υπάρχει μια 

κριςιμότθτα ςε ό, τι αφορά ςτο πάχοσ του φωτοευαίςκθτου υμενίου. Αυτό οδιγθςε ςτθ χριςθ 

φωτοευαίςκθτων πολυμερϊν που επιςτρϊνονται ςε πάχθ ανάλογα με το υπόςτρωμα και με εφροσ 

από λίγα ζωσ δεκάδεσ μικρόμετρα. Τζτοια υλικά είναι οι ςειρζσ AZ ι θ SU8. Ειδικά για τθ 

ςχθματοποίθςθ πολυμερικϊν υποςτρωμάτων, ο ρόλοσ του resist που κα χρθςιμοποιθκεί αποκτά 

ακόμα μεγαλφτερθ ςθμαςία (ΕΞΘΓΘΣΕ). Επίςθσ οι ο αρικμόσ ςτροφϊν κατά τθ διάρκεια του spin- 

coating, οι χρόνοι ζκκεςθσ και ο χρόνοσ εμφάνιςθσ διαφοροποιοφνται από υπόςτρωμα πυριτίου 

ςε πολυμερικό. 

Μετά τθν επίςτρωςθ, το υμζνιο πλζον ζχει υαλϊδθ μορφι και όχι υγρι όπωσ πριν. Ραρόλα 

αυτά, το resist περιζχει ακόμα περίπου 15% διαλφτθ. Αν δεν απομακρυνκεί αυτι θ ποςότθτα, κα 

δθμιουργθκοφν «ςπαςίματα» όταν το υμζνιο ςτερεοποιθκεί τελείωσ. Γι’ αυτό τον λόγο, μετά τθν 

επίςτρωςθ, ακολουκεί ψιςιμο ςτουσ 95ο C (για κετικι λικογραφία, ςτουσ 110ο C για αρνθτικι), 

πριν το βιμα τθσ ζκκεςθσ. 

Στθ ςυνζχεια, το πολυμερζσ και το υπόςτρωμα τοποκετοφνται ςε μια διάταξθ (mask 
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aligner), όπου εκκζτονται ςε υπεριϊδεσ φωσ από λάμπα υδραργφρου ςυνικωσ (10 με 20 mW), και 

με μικθ κφματοσ μεταξφ 300 και 450 nm. Θ ροι ακτινοβολίασ ενεργοποιεί φυςικοχθμικζσ 

αντιδράςεισ ςτα πολυμερι, κάτι το οποίο τροποποιεί τθν διαλυτότθτα οριςμζνων ουςιϊν. Με 

αυτό τον τρόπο, οι ςκοτεινζσ και φωτεινζσ περιοχζσ τθσ μάςκασ, εμφανίηονται ςτο resist, 

ςχθματίηοντασ δομι ίδια με αυτι τθσ μάςκασ. Αυτό το βιμα είναι γνωςτό ωσ βιμα «μεταφοράσ» 

τθσ δομισ. Υπάρχουν δυο είδθ resists: τα κετικά και τα αρνθτικά. Με ζνα κετικό resist οι φωτεινζσ 

ηϊνεσ γίνονται διαλυτζσ ςε ςυγκεκριμζνο διαλφτθ, ενϊ οι άλλεσ παραμζνουν αδιάλυτεσ. Με ζνα 

αρνθτικό resist, οι ςκοτεινζσ ηϊνεσ γίνονται διαλυτζσ, ενϊ οι φωτεινζσ αδιάλυτεσ. Από φυςικισ 

άποψθσ, το resist πρζπει να είναι αρκετά διαφανζσ για να επιτρζπει τθν φϊτιςθ όλου του πάχουσ 

του υμενίου και αρκετά ευαίςκθτο ςτο φωσ ϊςτε να επάγει χθμικζσ αντιδράςεισ. Κατά τθ διάρκεια 

τθσ ζκκεςθσ, δφο είναι τα φαινόμενα που μπορεί να μειϊςουν τθν ακρίβεια ςτθν αποτφπωςθ τθσ 

δομισ. Το ζνα είναι το φαινόμενο του «θμίφωτοσ»(γκρίηεσ περιοχζσ ανάμεςα ςτισ ςαφϊσ 

φωτιςμζνεσ περιοχζσ και ςτισ ςκοτεινζσ) και το άλλο θ περίκλαςθ.  

Τζλοσ ακολουκεί θ εμφάνιςθ ςε ειδικό διάλυμα (developer) και θ διαδικαςία τθσ 

φωτολικογραφίασ ολοκλθρϊνεται με τον τελικό πολυμεριςμό του resist που γίνεται με ψιςιμο ςε 

κερμοκραςία πάνω από το ςθμείο υαλϊδουσ μετάπτωςισ του για περίπου 15 min. 
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Εικόνα 2.3 : Λικογραφία με photoresist κετικοφ και αρνθτικοφ τόνου, επίςτρωςθ, ζκκεςθ, εμφάνιςθ 

 

Ξθρι εγχάραξθ (dry etching) 

 Μετά τθ λικογραφία, ακολουκεί το βιμα τθσ εγχάραξθσ. Θ ξθρι (dry) εγχάραξθ καλφπτει 

μια μεγάλθ γκάμα μεκόδων με τισ οποίεσ εγχαράςςεται μια  επιφάνεια μζςω βομβαρδιςμοφ 

ιόντων με φυςικό τρόπο, χθμικά με μια χθμικι αντίδραςθ, ι με ςυνδυαςμό χθμικϊν και φυςικϊν 

μθχανιςμϊν. Θ εγχάραξθ με τθ βοικεια πλάςματοσ, κατθγοριοποιείται ανάλογα με το setup ςε 

εκκζνωςησ ακτινοβολίασ (glow discharge) και δζςμησ ηλεκτρονίων (ion beam). Με το πρϊτο setup, 

το πλάςμα παράγεται ςτον ίδιο κάλαμο κενοφ που βρίςκεται και το δείγμα προσ εγχάραξθ. Με το 

δεφτερο, το πλάςμα παράγεται ςε διαφορετικό κάλαμο και οδθγείται ςτο δείγμα με τθ μορφι 

δζςμθσ.  

Γενικά, θ εγχάραξθ με πλάςμα γίνεται ςε χαμθλζσ πιζςεισ (10–500 mTorr, 1 mTorr=0.1333 

Pa), χαμθλζσ κερμοκραςίεσ (από κερμοκραςίεσ κρυογονικισ ζωσ περίπου150ο C) και RF πθγζσ 

ιςχφοσ (13,56 ΜΘz)[10]. Κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ, μζροσ ενόσ αερίου, διαςπάται ςε 

θλεκτρόνια και ιονιςμζνεσ ρίηεσ. Τα φορτιςμζνα ςωματίδια, μπορεί να επιταχφνονται από 

μαγνθτικά ι θλεκτρικά πεδία. Θ ιςχφσ που εμπίπτει ςτο ςφςτθμα, μπορεί να είναι από μερικά W 

ζωσ και κάποια kW, ανάλογα με τισ επικυμθτζσ ιδιότθτεσ τθσ εγχάραξθσ.  

Συχνά οι μζκοδοι εγχάραξθσ ταξινομοφνται και ςε χθμικι εγχάραξθ με πλάςμα (PE), 

εγχάραξθ με δραςτικά ιόντα (RIE) και φυςικι εγχάραξθ με δζςμθ θλεκτρονίων (IBE). Στθν 

τελευταία περίπτωςθ, θ εγχάραξθ είναι αποτζλεςμα φυςικοφ φαινομζνου, που περιγράφεται ωσ 

ςτιγμιαία μεταφορά ανάμεςα ςτα ιόντα Ar και ςτο υπόςτρωμα. Στισ υπόλοιπεσ μεκόδουσ, 

λαμβάνουν μζροσ και χθμικζσ αντιδράςεισ. . Στθ χθμικι εγχάραξθ με πλάςμα, δραςτικζσ ρίηεσ 

φκορίου για παράδειγμα, αντιδροφν με τθν επιφάνεια του υποςτρϊματοσ ςχθματίηοντασ πτθτικά 

προϊόντα με το υλικό που πρόκειται να απομακρυνκεί.  

Ρροκειμζνου να επιλεγεί θ μζκοδοσ εγχάραξθσ, κα πρζπει να γνωρίηουμε τι είδουσ προφίλ 

επικυμοφμε να ζχει το υπόςτρωμά μασ, κακϊσ ανάλογα με τον μθχανιςμό οι επιφάνειεσ 

εγχαράςςονται ιςοτροπικά ι ανιςοτροπικά. Στθν εικόνα 2.4, φαίνονται τόςο ο ιςοτροπικόσ όςο και 

ο ανιςοτροπικόσ τρόποσ εγχάραξθσ, κακϊσ και τυπικό setup με βάςθ το οποίο πραγματοποιείται θ 
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εγχάραξθ με πλάςμα. 

 

α β 

Εικόνα 2.4 : (α) Ρροφίλ ςε υπόςτρωμα ανάλογα με τθ μζκοδο εγχάραξθσ, (β) Τυπικό setup για εγχάραξθ με πλάςμα 

Στθν παροφςα εργαςία κα αναφερκοφμε ςε ειδικι μζκοδο ξθρισ εγχάραξθσ, γνωςτι ωσ 

DRIE (Deep Reactive Ion Etching). Αυτι θ παραλλαγι τθσ εγχάραξθσ με δραςτικά ιόντα κεωρείται 

ωσ και ςιμερα ο βαςικόσ τρόποσ εγχάραξθσ για MEMS. Ο λόγοσ είναι ότι αντιμετωπίςτθκαν τα 

τρία μεγάλα προβλιματα που υπιρχαν ςτθ δεκαετία του ’90: χαμθλοί ρυκμοί εγχάραξθσ, 

αδυναμία διατιρθςθσ υψθλισ διακριτικισ ικανότθτασ ςε βάκοσ μερικϊν μικρϊν και τζλοσ 

αδυναμία τθσ μάςκασ να προςτατζψει το υπόςτρωμα ςε χρονοβόρεσ εγχαράξεισ. 

   

ΙΙΙ. Τομι με laser (laser ablation) 

Ζνα πολυμερζσ εκτίκεται ςε UV παλμικό laser και ζτςι ςπάνε οι δεςμοί λόγω φωτόσ ι 

κερμότθτασ. Σε αυτι τθ διαδικαςία δθμιουργείται ζνα κρουςτικό κφμα και ςωματίδια 

εκτοξεφονται αφαιρϊντασ υλικό από τθν επιφάνεια. Μικρά ςωματίδια-υπολείματα μπορεί να 

είναι ορατά ςτθν επιφάνεια του υποςτρϊματοσ, μετά τθν τομι με laser, ενϊ τα προϊόντα 

αποδόμθςθσ είναι αζρια, όπωσ CO2 και CO. Τα ςυνικθ laser που χρθςιμοποιοφνται είναι ArF (193 

nm), KrF (248 nm). 

Στθ μικροτεχνολογία θ μζκοδοσ αυτι χρθςιμοποιείται με ζκκεςθ ενόσ πολυμερικοφ 
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υποςτρϊματοσ  ςτο laser μζςω μιασ μάςκασ, που ορίηει τθν περιοχι τομισ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ 

θ μάςκα φτιάχνεται από υλικό που δεν ζχει ςθμαντικι απορρόφθςθ ςτο μικοσ κφματοσ του laser 

π.χ κάποια μζταλλα. Εναλλακτικά, κανάλια και άλλεσ δομζσ μποροφν να ςχθματιςτοφν με άμεςθ 

τομι, χωρίσ μάςκα. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, το πολυμερικό υπόςτρωμα βρίςκεται πάνω ςε μια 

κινθτι (ςυνικωσ μζςω προγραμματιςμοφ) βάςθ και το υπόςτρωμα μετακινείται υπό τθν επίδραςθ 

εςτιαςμζνθσ δζςμθσ laser για τθν δθμιουργία κακοριςμζνθσ δομισ. 

 

 

 

Εικόνα 2.5:  Α. Μικροςκοπικι εικόνα μικροκαναλιοφ PS μετά από τομι με laser (248nm). B.  Εικόνα από SEM καναλιοφ 

PMMA με τθν ίδια μζκοδο τομισ και το ίδιο laser [52] 

 

ΙV. Λικογραφία ακτίνων Χ (Χ ray lithography) 

Θ λικογραφία με ακτίνεσ Χ είναι μια μζκοδοσ επιλεκτικισ αφαίρεςθσ τμθμάτων από ζνα 

λεπτό υμζνιο. Χρθςιμοποιεί ακτίνεσ Χ για να μεταφζρει μια γεωμετρικι δομι από μια μάςκα ςε 

ζνα photoresist που βρίςκεται επιςτρωμζνο ςτο υπόςτρωμα. Λόγω του μικουσ κφματοσ των 

ακτίνων Χ, οι περιοριςμοί που δθμιουργεί θ περίκλαςθ ςτθ φωτολικογραφία δεν υπάρχουν πια 

και ζτςι είναι δυνατι θ αποτφπωςθ ακόμα μικρότερων δομϊν. Οι ακτίνεσ Χ παράγονται ςυνικωσ 

από ςφγχροτρο και με τθ ςειρά τουσ παράγουν δευτερογενι θλεκτρόνια που ευκφνονται για τθν 

αποτφπωςθ πολφ λεπτϊν δομϊν. Οι μάςκεσ που χρθςιμοποιοφνται αποτελοφνται από ζνα υλικό 

που απορροφά τισ ακτίνεσ Χ, όπωσ ο χρυςόσ ι το βολφράμιο, και μια μεμβράνθ, διαφανισ ςτισ 

ακτίνεσ Χ, ςυνικωσ από διαμάντι ι ςιλικονοφχα καρβίδια. 
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2.3 Συγκόλλθςθ/ ςφράγιςθ πολυμερικών διατάξεων 

Αφοφ λοιπόν αναφερκικαμε ςτισ μεκόδουσ ςχθματοποίθςθσ των μικροδομϊν για τθν 

καταςκευι ενόσ μικρορευςτονκοφ ςυςτιματοσ, τϊρα μποροφμε να ποφμε κάποια πράγματα για το 

κζμα τθσ ςφράγιςθσ. Με αυτό εννοοφμε τθ χριςθ ενόσ δεφτερου πλακιδίου κάποιου υλικοφ ςαν 

κάλυμμα, αφοφ ζχουμε καταςκευάςει τθ δομι μασ, ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκεί μια κλειςτι 

διάταξθ. Εκτόσ από τθν μζκοδο ςχθματοποίθςθσ που εφαρμόηεται ςε κάκε περίπτωςθ, θ 

ςφράγιςθ των ανοιχτϊν μικροκαναλιϊν είναι απαραίτθτθ για να προκφψει το τελικό κλειςτό 

μικρορευςτονικό, μζςα από το οποίο κα περάςει το δείγμα που κζλουμε να εξετάςουμε. 

Επομζνωσ είναι πολφ ςθμαντικά τα βιματα που κα ακολουκιςουμε για να κολλιςουμε το 

«κάλυμμα» με το υπόςτρωμα. Ανάλογα με τον ςκοπό που εξυπθρετεί το κάκε μικρορευςτονικό, 

πρζπει λάβουμε υπόψθ μερικά μεγζκθ που αφοροφν ςτθ ςυγκόλλθςθ. Θ δφναμη ςυγκόλληςησ 

είναι μια ςθμαντικι παράμετροσ. Υπάρχουν εφαρμογζσ που χρειάηονται υψθλι ενζργεια ανάμεςα 

ςτισ επιφάνειεσ που ςυγκολλοφνται και άλλεσ που απαιτοφν χαλαροφσ και αναςτρζψιμουσ 

δεςμοφσ. Οι επιφάνειεσ που πρόκειται να ενωκοφν πρζπει να είναι χθμικά ςυμβατζσ και να μθν 

αλλάηουν διαςτάςεισ, επθρεάηοντασ το ςχιμα των μικροκαναλιϊν, κατά τθ ςυγκόλλθςθ. Άλλα 

μεγζκθ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ είναι θ χημεία των επιφανειών, οι οπτικζσ ιδιότητεσ, θ 

ςυμβατότητα και ομογζνεια του υλικοφ ςτα τοιχϊματα του καναλιοφ. Ρρόςκετα ηθτιματα όπωσ θ 

ευκολία ςτθ διεργαςία και θ ςυμβατότθτα με εξωτερικζσ διαςυνδζςεισ μποροφν να περιορίςουν 

τθν επιλογι τθσ τεχνικισ ςυγκόλλθςθσ.  Για παράδειγμα, θ χριςθ λεπτοφ υμενίου για τθν κάλυψθ 

ενόσ μικρορευςτονικοφ, μπορεί να είναι ακατάλλθλθ αν κζλουμε ζνα παχφ κάλυμμα για να 

βάλουμε μια μεγάλθσ ςχετικά διάςταςθσ διαςφνδεςθ. 

Θ ςφράγιςθ των πολυμερικϊν μικροκαναλιϊν είναι γενικά πολφ απλοφςτερθ από των 

καναλιϊν από πυρίτιο και μπορεί να πραγματοποιθκεί με κερμικι ςυνζνωςθ (thermal bonding), 

πλαςτικοποίθςθ (lamination), ςυγκόλλθςθ με laser, παροδικι ςυγκόλλθςθ, κ.ά. . Στο εδάφιο αυτό, 

κα περιγράψουμε με λίγα λόγια κάκε μια από τισ πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ μεκόδουσ 

ςφράγιςθσ.  
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I. Θερμικι ςυγκόλλθςθ 

Θ κερμικι ςυγκόλλθςθ είναι μια διαδικαςία, κατά τθν οποία οι επιφάνειεσ που πρζπει να 

ενωκοφν, ςυμπιζηονται ςε αυξθμζνεσ κερμοκραςίεσ. Οι Spierings et al [53] υποςτθρίηουν ότι θ 

διαδικαςία τθσ κερμικισ ςυγκόλλθςθσ ςτθρίηεται ςτθν τιξθ των επιφανειακϊν ςτρωμάτων των 

πολυμερικϊν υλικϊν, ακολουκοφμενθ από τθν αλλθλοεπικάλυψθ των πολυμερικϊν αλυςίδων 

τουσ. Μετά τθν ψφξθ, τα δφο υλικά είναι μόνιμα κολλθμζνα. Ρροφανϊσ, με τθν άςκθςθ πίεςθσ και 

τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ, υπάρχει κίνδυνοσ καταςτροφισ των μικροδομϊν, εφόςον το 

υπόςτρωμα λιϊνει ςε ζνα βακμό. Αν λοιπόν δοκεί προςοχι ςτθν επιλογι των ςυνκθκϊν, θ 

κερμικι ςυγκόλλθςθ μπορεί να είναι άριςτθ μζκοδοσ ςφράγιςθσ μικροδιατάξεων. 

 

II. Ρλαςτικοποίθςθ (lamination) 

Σε αυτι τθν τεχνικι, ζνα πολφ λεπτό πολυμερικό υμζνιο χρθςιμοποιείται ςαν κάλυμμα για τθ 

μικροροϊκι διάταξθ[10, 53]. Με άςκθςθ πίεςθσ και κζρμανςθ, ςυγκολλείται με το υπόςτρωμα. Το 

υμζνιο αυτό περιζχει μικρι ποςότθτα κόλλασ, θ οποία ουςιαςτικά δθμιουργεί τουσ δεςμοφσ 

ανάμεςα ςτο υμζνιο και ςτο υπόςτρωμα, μετά τθν ψφξθ του ςυςτιματοσ υπόςτρωμα- υμζνιο. 

Στθν εικόνα παρακάτω, φαίνεται θ ςφράγιςθ μικροκαναλιοφ με πλαςτικοποίθςθ. 

 

Εικόνα 2.6: (α) ςφράγιςθ με film με ςυμπίεςθ, (β)κερμικι ςφράγιςθ με film 
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III. Συγκόλλθςθ μζςω κόλλασ ι διαλφτθ 

Από τισ πιο γνωςτζσ τεχνικζσ ςφράγιςθσ είναι αυτι με χριςθ κόλλασ. Γίνεται επίςτρωςθ 

δθλαδι τθσ κόλλασ ςτθν επίπεδθ επιφάνεια (κάλυμμα) που ςτθ ςυνζχεια ςυμπιζηεται για να 

κολλιςει ςτθν ςχθματοποιθμζνθ επιφάνεια. Θ κόλλα ,που ςυνικωσ είναι πολυμερζσ, ςκλθραίνει 

και δθμιουργεί δεςμοφσ ανάμεςα ςτα δυο υλικά. Το μεγαλφτερο πρόβλθμα που αντιμετωπίηεται 

με αυτι τθν απλι τεχνικι, και ειδικά όπου υπάρχουν πολφ μικροςκοπικά κανάλια, είναι ότι θ 

κόλλα ςυχνά ρζει μζςα ςτα κανάλια και τα φράηει, ςταματϊντασ ζτςι οποιαδιποτε λειτουργία. 

Συγκόλλθςθ με χριςθ διαλφτθ πολυμεροφσ μπορεί να πραγματοποιθκεί ϊςτε να διαλυκοφν και 

ςυνενωκοφν επιφανειακά ςτρϊματα του ενόσ πολυμεροφσ ςτρϊματοσ μζςα ςτο άλλο, ϊςτε να 

επιτευχκεί ςυγκόλλθςθ.  

 

IV. Συγκόλλθςθ με laser 

Θ ςυγκόλλθςθ με laser είναι μια τεχνικι εντοπιςμζνθσ ςυγκόλλθςθσ, όπου οι προσ ζνωςθ 

επιφάνειεσ κερμαίνονται και ψφχονται κακϊσ θ δζςμθ laser ςαρϊνει τθν προσ ςυγκόλλθςθ 

περιοχι. Θ κζρμανςθ γίνεται με laser, οπότε πρζπει να ζχει εξαςφαλιςτεί ότι θ επιφάνεια του 

υλικοφ- υποςτρϊματοσ απορροφά το ςυγκεκριμζνο μικοσ κφματοσ ενϊ το κάλυμμα είναι 

διαφανζσ. Πταν τα υλικά ακτινοβολοφνται, θ δζςμθ διαπερνά το κάλυμμα και απορροφάται από 

το υπόςτρωμα προκαλϊντασ τθν τιξθ του τοπικά. Με αυτόν τον τρόπο, τα δυο υλικά κολλάνε 

μεταξφ τουσ και με τθ ψφξθ αυτόσ ο δεςμόσ μονιμοποιείται.  

 

V.Ραροδικι ςυγκόλλθςθ  

Με αυτόν τον όρο, αναφερόμαςτε ςτθν πρόςφυςθ και ςυνοχι μεταξφ δφο επίπεδων 

υλικϊν [53] με δυνάμεισ Van der Wαals, με εφαρμογι μικρισ πίεςθσ, ωςτε να εξαςφαλίηεται θ 

ςτεγανότθτα τθσ διάταξθσ ςε χαμθλζσ πιζςεισ. Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι δε δθμιουργεί ιςχυροφσ και 

μόνιμουσ δεςμοφσ, γι’ αυτό και δε λειτουργεί ικανοποιθτικά για ςκλθρά υλικά (π.χ. πυρίτιο ι 

γυαλί). Εφαρμόηεται όμωσ αρκετά καλά ςε ελαςτομερι υλικά, όπωσ το PDMS, ενϊ θ παροδικότθτα 

των δεςμϊν χρθςιμεφει όταν κζλουμε να ζχουμε πρόςβαςθ ςε κάποιο ςθμείο τθσ μικροδιάταξθσ 
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π.χ. για να κακαριςτεί θ διάταξθ και πρζπει να αφαιρεκεί το κάλυμμα. 

 

VI. Επεξεργαςία επιφάνειασ και τροποποίθςθ για καλφτερθ ςφράγιςθ 

Θ αυξθμζνθ ενζργεια ςε μια επιφάνεια είναι απαραίτθτθ για να αυξιςει τισ τριχοειδείσ 

δυνάμεισ ανάμεςα ςτισ επιφάνειεσ που κα ενωκοφν, προκαλϊντασ ζτςι ςτενι επαφι μεταξφ τουσ 

και ωκϊντασ τθν μθχανικι τουσ ςυνζνωςθ και διάχυςθ των πολυμερικϊν αλυςίδων από τθ μια 

ςτθν άλλθ. Οι υψθλότερεσ επιφανειακζσ ενζργειεσ μποροφν να βελτιϊςουν τθν ζνωςθ ςε επίπεδο 

θλεκτροςτατικϊν δεςμϊν ι δεςμϊν υδρογόνου ι άλλου τφπου δεςμϊν ανάμεςα ςτα δυο υλικά. 

Για τα μικρορευςτονικά ςυςτιματα, θ ενεργοποίθςθ με πλάςμα είναι μια ςυχνι μζκοδοσ 

τροποποίθςθσ πολυμερικισ επιφάνειασ και κυρίωσ του PDMS [48] και διευκολφνει τθ ςυγκόλλθςθ 

του με άλλο PDMS, Si, ι γυαλί. Επίςθσ και επιφάνειεσ κερμοπλαςτικϊν ζχουν τροποποιθκεί με 

πλάςμα οξυγόνου κυρίωσ, όπωσ ΜΜΑ [49],[50], PC [51] κτλ.  

Μια απλοφςτερθ τεχνικι από αυτι του πλάςματοσ είναι θ ζκκεςθ ςε υπεριϊδεσ φωσ. 

Ππωσ αναφζραμε και ςε προθγοφμενθ παράγραφο, θ ζκκεςθ ενόσ κερμοπλαςτικοφ ςε υπεριϊδεσ 

φωσ προκαλεί τθν υποβάκμιςθ του πολυμεροφσ, λόγω του ςπαςίματοσ των αλυςίδων, αλλά και 

τθσ οξείδωςθσ λόγω φωτόσ. Γενικά, θ ζκκεςθ ςε μικθ κφματοσ από 300 ζωσ 400 nm είναι ικανι να 

ςπάςει τουσ δεςμοφσ ςτα περιςςότερα κερμοπλαςτικά [54]. Μαηί με τθ δθμιουργία ριηϊν με 

μικρό μοριακό βάροσ (που προιλκαν από το ςπάςιμο των αλυςίδων), θ ζκκεςθ ζχει ςαν 

αποτζλεςμα τθ μείωςθ του Tg του πολυμεροφσ, άρα τθν διευκόλυνςθ τθσ ςυγκόλλθςθσ. Ριο 

πρόςφατα, θ ζκκεςθ ςε ρίηεσ οξυγόνου, επιπρόςκετα ςτθν ζκκεςθ ςε υπεριϊδθ ακτινοβολία, 

ζδειξε ότι μπορεί να βελτιϊςει ςε μεγάλο βακμό τισ δυνάμεισ ςυνοχισ μεταξφ των πολυμερϊν.  

Γενικά λοιπόν, οι τεχνικζσ που αναφζραμε, δθλαδι θ ζκκεςθ ςε πλάςμα, UV ακτινοβολία 

και UV/όηον, μποροφν να βελτιϊςουν ςθμαντικά τισ ςυνεκτικζσ δυνάμεισ ανάμεςα ςτα πολυμερι 

που ςυνενϊνονται. 

 

2.4 οϊκζσ διαςυνδζςεισ  

Οι διαςυνδζςεισ είναι ζνα πολφ ςθμαντικό κεφάλαιο ςτο κζμα των μικρορευςτονικϊν 
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διατάξεων. Οι ροϊκζσ διαςυνδζςεισ, που κα μασ απαςχολιςουν ςε αυτι τθν εργαςία, είναι οι 

διαςυνδζςεισ που χρθςιμοποιοφνται για τθν ειςαγωγι υγρϊν ι αζριων δειγμάτων μζςα ςε 

διάταξθ ι τθ μεταφορά τουσ από τθ μια διάταξθ ςτθν άλλθ. Θ διαςφνδεςθ πρζπει να είναι κυρίωσ 

ςτεγανι, ϊςτε να διαςφαλίηει τθν ςτεγανοποίθςθ του μικρορευςτονικοφ, και να ελαχιςτοποιεί τον 

«νεκρό» όγκο.  

Γενικά οι ροϊκζσ διαςυνδζςεισ μποροφν να ταξινομθκοφν ςε μόνιμεσ και αναςτρζψιμεσ. 

Στθν πρϊτθ κατθγορία, ανικει θ κλαςικι και απλι μζκοδοσ τοποκζτθςθσ διαςφνδεςθσ με κόλλα. 

Με λίγα λόγια, ζνα ςωλθνάκι τοποκετείται ςτθ ροϊκι είςοδο (port) με κόλλα. Ραρά τθν απλότθτά 

τθσ, θ τεχνικι αυτι αυξάνει τθν πικανότθτα να διαρρεφςει θ κόλλα και να κλείςει τθν είςοδο του 

μικροκαναλιοφ. Οι αναςτρζψιμεσ διαςυνδζςεισ, ζχουν το πλεονζκτθμα ότι μποροφν να 

αφαιροφνται και να αντικακίςτανται από άλλεσ. Για παράδειγμα οι Sabourin et al [55], 

καταςκεφαςαν μια μιτρα από PMMA μζςα ςτθν οποία εγχφκθκε PDMS. Στθ ςυνζχεια θ 

διαςφνδεςθ κολλικθκε ςτο υπόςτρωμα με πίεςθ. Ανεξάρτθτα από το είδοσ τθσ αναςτρζψιμθσ 

ροϊκισ διαςφνδεςθσ, θ ςτεγανοποίθςθ του ςυςτιματοσ γίνεται με περιβλιματα (gaskets), Ο- rings 

και εφκαμπτα ςωλθνάκια (tubes). 

Θ πιο διαδεδομζνθ ροϊκι διαςφνδεςθ που είναι εμπορικά διακζςιμθ και κα 

χρθςιμοποιιςουμε ςτθν παροφςα εργαςία είναι το NanoportΤΜ [56], το οποίο αποτελείται από μια 

ςειρά από εξαρτιματα που ειςάγουν το ςωλθνάκι ςτο μικροροϊκό και ταυτόχρονα εξαςφαλίηουν 

τθν ςτεγανοποίθςι του. Στθν παρακάτω εικόνα φαίνεται μια τζτοια διαςφνδεςθ. 

 

Εικόνα 2.7: οϊκι διαςφνδεςθ Nanoport
TM

 [57] 

Στο Nanoport, εφαρμόηεται κυκλικό περίβλθμα (gasket), το οποίο κολλάει πάνω ςε 
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υποςτρϊματα από πυρίτιο, γυαλί και πολυμερι. Θ ςτεγανοποίθςθ εξαςφαλίηεται με το ferrule το 

οποίο εφαρμόηεται ςε ζνα παξιμάδι (nut), που με τθ ςειρά του βιδϊνει ςτο port. Πλα τα 

εξαρτιματα είναι καταςκευαςμζνα από PEEKΤΜ (βιοςυμβατό πλαςτικό) και Perlast® (gaskets, 

ferrules). Ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ εκάςτοτε διάταξθσ, υπάρχουν διάφορα μεγζκθ Nanoports 

που ςυνδυάηονται με τα κατάλλθλα ςωλθνάκια. Στθν εικόνα 2.8, βλζπουμε τα διάφορα 

εξαρτιματα του Nanoport. 

 

Εικόνα 2. 8: εξαρτιματα Nanoport [56] 

Στθν παροφςα εργαςία, χρθςιμοποιιςαμε NanoportTM από τθν εταιρεία Upchurch, όπωσ 

φαίνονται ςτο παραπάνω ςχιμα. 

  

ferrule 

gasket 

port 

nut 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3  

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
 

Σε αυτό το εδάφιο, κα δϊςουμε μια ςφντομθ περιγραφι των πειραματικϊν διατάξεων τισ 

οποίεσ χρθςιμοποιιςαμε για τθν καταςκευι και χαρακτθριςμό των διατάξεων που αναπτφχκθκαν 

ςτα πλαίςια τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ. 

3.1 Εξοπλιςμόσ για λικογραφία 

Θ λικογραφία για τθ ςχθματοποίθςθ του μικρορευςτονικοφ και των μικροκερμαντικϊν 

ςτοιχείων πραγματοποιικθκε ςτον καθαρό χώρο (clean room), δθλαδι ςε ζνα εξαιρετικά κακαρό 

περιβάλλον. Αυτό ςθμαίνει ςτακερζσ ςυνκικεσ, όπωσ κερμοκραςία περίπου 20ο C, 

εξιςορροπθμζνθ υγραςία και φιλτραριςμζνοσ αζρασ. Στθν εικόνα 3.1 φαίνεται ο κακαρόσ χϊροσ 

του Λνςτιτοφτου Μικροθλεκτρονικισ ςτο Δθμόκριτο.  

 

Εικόνα 3.1: Άποψθ κακαροφ χϊρου ΛΜΘΛ 

Οι ςυνκικεσ που αναφζρκθκαν παραπάνω, είναι απαραίτθτεσ προκειμζνου να μειϊνεται 

όςο το δυνατόν θ περιεκτικότθτα ςε ςωματίδια ςκόνθσ. Τα ςωματίδια ςκόνθσ, όταν 
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αναφερόμαςτε ςε μικρο και νανο- διατάξεισ, ζχουν πολφ μεγάλθ επιφάνεια ςε ςχζςθ με τθ 

διάταξθ, με αποτζλεςμα να αποτελεί ςοβαρό παράγοντα επιμόλυνςθσ των διατάξεων. Θ ποιότθτα 

του κακαροφ χϊρου, καταχωρείται ανάλογα με τον αρικμό των ςωματιδίων ςκόνθσ μεγζκουσ 

περίπου 4 μm ςε όγκο μιασ κυβικισ ίντςασ (ι 16,78 cm3). Ζνα τυπικό νοφμερο για κακαρό χϊρο 

που καταςκευάηονται MEMS, είναι 60 ζωσ 600 ςωματίδια/ cm3. Σε αυτό το επίπεδο, απαιτείται 

ειδικόσ ρουχιςμόσ (“bunny” suit) δθλαδι ειδικι ρόμπα, ςκουφάκι για κάλυψθ μαλλιϊν και 

καλφμματα παπουτςιϊν, κακϊσ και γάντια. Για τθν επίςτρωςθ του φωτοπολυμεροφσ 

χρθςιμοποιικθκε ο spinner Headway Research Inc. Για τθν ζκκεςθ και ςχθματοποίθςθ του 

φωτοπολυμεροφσ υμενίου χρθςιμοποιικθκε ο mask aligner Karl Suss MJB 3. 

 

3.2 Αντιδραςτιρασ πλάςματοσ επαγωγικισ ςφηευξθσ (Inductively Coupled Plasma)  

Μετά τθ λικογραφία μεταφερκικαμε ςτο χϊρο όπου βρίςκεται θ διάταξθ που κάνει τθν 

εγχάραξθ με plasma (εικόνα 2). 

 

Εικόνα 3.2: Αντιδραςτιρασ πλάςματοσ helicon MET Alcatel ςτο ΛΜΘΛ 

Ο ICP etcher είναι ζνα ςφςτθμα που ςτθρίηεται τθν επαγωγι για να παράγει υψθλισ 

ζνταςθσ πλάςμα. Ο αντιδραςτιρασ του εργαςτθρίου μασ επιτρζπει τθ χριςθ διάφορων αερίων, 
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αλλά και πλικοσ διαφορετικϊν ςυνκθκϊν ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ εκάςτοτε διεργαςίασ. 

Αντιδραςτιρεσ τζτοιασ τεχνολογίασ, προςφζρονται για αυξθμζνουσ ρυκμοφσ εγχάραξθσ ςε ςχζςθ 

με τουσ άλλουσ αντιδραςτιρεσ και ζχουν μεγαλφτερθ επιλεκτικότθτα. Οι αντιδραςτιρεσ ICP 

επιτρζπουν ςτο υπόςτρωμα να τροφοδοτείται με διαφορετικι ιςχφ από αυτι τθσ πθγισ, γεγονόσ 

που ανεξαρτθτοποιεί κατά πολφ τθν ιοντικι ενζργεια και τθν ιοντικι ςυγκζντρωςθ. Αποτζλεςμα 

είναι, κακϊσ θ ιςχφσ τθσ πθγισ μπορεί να πάρει διάφορεσ τιμζσ, ο αρικμόσ των ςωματιδίων που 

προκαλοφν τθν εγχάραξθ να μπορεί να αυξθκεί χωρίσ να χρειάηεται να αυξιςουμε τθν τάςθ του 

υποςτρϊματοσ (κάτι οποίο ςυμβάλλει ςτθ φκορά τθσ μάςκασ και τθσ επιφάνειασ). Στον παρακάτω 

πίνακα φαίνονται τα χαρακτθριςτικά μεγζκθ του αντιδραςτιρα του εργαςτθρίου πλάςματοσ. 

Ραράμετροσ Πρια λειτουργίασ 

Ιςχφσ πλάςματοσ Μζχρι 2000 W 

Τάςθ πόλωςθσ -20 ζωσ -250 V 

Ρίεςθ αερίου 0.2 ζωσ 133 Pa 

Θερμοκραςία θλεκτροδίου -100 ζωσ +150ο C 

υκμοί εγχάραξθσ 0.2 ζωσ 1.2 μm/min 

οι αερίου 0 ζωσ 200 sccm 

Ρίνακασ 3.1: χαρακτθριςτικά μεγζκθ ICP αντιδραςτιρα του ΛΜΘΛ 

Τα όργανα που χρθςιμοποιικθκαν για τον χαρακτθριςμό του μικροροϊκοφ (δομικόσ) και 

των αντιςτάςεων (θλεκτρικόσ), περιγράφονται ςφντομα παρακάτω. 

3.3 Ρροφιλόμετρο  

Το προφιλόμετρο, είναι μια διάταξθ (εικόνα 3α) που μετράει με τθ βοικεια ακίδασ, το 

βάκοσ μιασ δομισ μετά τθν εγχάραξθ και ταυτόχρονα δίνει πλθροφορίεσ για το προφίλ τθσ δομισ, 

αλλά και για τθν τραχφτθτα τθσ επιφάνειασ. 
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α β 

Εικόνα 3.3:(α) προφιλόμετρο (Stylus profilometer model XP-2 of Ambios Technology),(β) λεπτομζρεια προφιλομζτρου 

(βάςθ και ακίδα) 

Υπάρχουν διάφορα είδθ προφιλομζτρων. Αυτό που χρθςιμοποιικθκε ςτο ΛΜΘΛ είναι 

προφιλόμετρο επαφισ (Stylus profilometer XP- 2, Ambios Technology), δθλαδι υπάρχει μια 

αδαμάντινθ ακίδα (εικόνα 3β), που ςαρϊνει κάκετα και οριηόντια μια επιφάνεια ςε επαφι με 

αυτιν, για ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ και δφναμθ επαφισ. Με αυτόν τον τρόπο μποροφμε να 

μετριςουμε μικρζσ ανωμαλίεσ ςτθν επιφάνεια του δείγματόσ μασ, μετρϊντασ τθν κάκετθ 

μετατόπιςθ τθσ ακίδασ ςε ςυνάρτθςθ με τθ κζςθ. Τυπικζσ τιμζσ μετατόπιςθσ είναι από 10 nm ζωσ 

1 mm. Από το φψοσ τθσ ακίδασ, παράγεται αναλογικό ςιμα που ψθφιοποιείται μζςω Θ/Υ. 

 

3.4 Μζτρθςθ γωνίασ επαφισ 

Το όργανο που κάνει αυτι τθ μζτρθςθ (εικόνα 3.4β) ουςιαςτικά μετράει τθ γωνία επαφισ 

ανάμεςα ςτο υπόςτρωμα και ςε μια ςταγόνα νεροφ. Θ γωνία επαφισ κακορίηεται από τισ 

αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ του ςτερεοφ υποςτρϊματοσ και τθσ υγρισ ςταγόνασ και παίηει το ρόλο 

τθσ ςυνοριακισ ςυνκικθσ ανάμεςα ςε αυτζσ τισ επιφάνειεσ. 
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α 
β 

Εικόνα 3.4: (α) Σταγόνα πάνω ςε ςτερεό υπόςτρωμα (β ) Διάταξθ μζτρθςθσ γωνίασ επαφισ GBX Digidrop Contact Angle 

Measurement System 

 Θ μζτρθςθ γίνεται με γωνιόμετρο, ενϊ υπάρχει οπτικό ςφςτθμα (κάμερα) με το οποίο 

μποροφμε ςε μια οκόνθ υπολογιςτι να δοφμε το προφίλ τθσ ςταγόνασ πάνω ςτο υπόςτρωμα. 

Δείγμα που ζχει μετρθκεί θ γωνία επαφισ του δεν ξαναχρθςιμοποιείται για μζτρθςθ ςτο ίδιο 

ςθμείο, γι’ αυτό πάντα για μετριςεισ γωνίασ επαφισ ετοιμάηουμε μικρά δείγματα που κα 

χρθςιμοποιθκοφν μια φορά (μάρτυρεσ). Ανάλογα με τθ γωνία που κα μετριςουμε, 

χαρακτθρίηουμε το υπόςτρωμα ωσ υδρόφοβο ι υδρόφιλο. Στθν παρακάτω εικόνα φαίνονται τα 

προφίλ τθσ ςταγόνασ, ανάλογα με τθν φφςθ τθσ και αυτι του υποςτρϊματοσ. 

 

Εικόνα 3.5: προφίλ ςταγόνασ πάνω ςε ςτερεό υπόςτρωμα για μζτρθςθ τθσ γωνίασ επαφισ με τθ μζκοδο τθσ 

«επικακείμενθσ ςταγόνασ» (sessile drop) 

Μζτρθςθ γωνίασ πάνω από 90ο δείχνει ότι θ επιφάνειά μασ δεν είναι δεκτικι ςτο νερό και 

άρα είναι υδρόφοβθ. Αντίκετα μζτρθςθ κάτω από 90ο, δείχνει υδρόφιλθ επιφάνεια. 

3.5 SEM (Scanning Electron Microscopy) 

Με το θλεκτρονικό μικροςκόπιο ςάρωςθσ (εικόνα 6α), μποροφμε να δοφμε με μεγάλθ 
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ακρίβεια λεπτομζρειεσ από τθ μικροροϊκι διάταξθ. Σκοπόσ είναι να μετριςουμε τθν τραχφτθτα τθσ 

επιφάνειασ του υποςτρϊματοσ μετά τθν εγχάραξθ, αλλά και να πάρουμε οπτικι πλθροφορία για 

τθν επιφάνειά μασ, δθλαδι να παρατθριςουμε το προφίλ, να δοφμε τυχόν ατζλειεσ, αςτοχίεσ κτλ.  

Ρολφ ςφντομα, το SEM ςτθρίηεται ςτθ ςάρωςθ του δείγματοσ από υψθλισ ενζργειασ 

δζςμεσ θλεκτρονίων. Ουςιαςτικά τα θλεκτρόνια αλλθλεπιδροφν με τα άτομα του δείγματοσ, 

παράγοντασ ςιματα, που περιζχουν πλθροφορία για τθν τοπογραφία τθσ επιφάνειασ του 

δείγματοσ, τθ ςφνκεςι του και άλλεσ ιδιότθτεσ όπωσ θ θλεκτρικι αγωγιμότθτα. Τα ςιματα που 

παράγονται περιλαμβάνουν δευτερογενι θλεκτρόνια, οπιςκοςκεδαηόμενα, ακτίνεσ Χ, 

φωτοθλεκτρόνια κτλ. Κάκε ζνα από αυτά τα είδθ, μασ δίνει και μια διαφορετικι πλθροφορία για 

το δείγμα. Για παράδειγμα λόγω τθσ ιςχυρισ εξάρτθςθσ των οπιςκοςκεδαηόμενων θλεκτρονίων 

από τον ατομικό αρικμό, από αυτι τθ δζςμθ, μποροφμε να πάρουμε πλθροφορία για τα 

διαφορετικά υλικά που μπορεί να υπάρχουν ςε ζνα δείγμα. Στθν εικόνα 3.6β, βλζπουμε το 

διάγραμμα ενόσ τυπικοφ SEM. 
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Εικόνα 3.6: (α) SEM JOEL JSM-7401F του ΛΜΘΛ,(β) διάγραμμα λειτουργίασ SEM 

 

3.6 Εξοπλιςμόσ θλεκτρικοφ χαρακτθριςμοφ 

Στο εργαςτιριο θλεκτρικοφ χαρακτθριςμοφ πραγματοποιικθκαν οι θλεκτρικζσ μετριςεισ για 

τον χαρακτθριςμό των μικροκερμαντικϊν ςτοιχείων (αντιςτάςεων). Ο χαρακτθριςμόσ ζγινε με τθ 

βοικεια ενόσ probe station (εικόνα 3.7α).  

α 
β 

Εικόνα 3.7: (α) probe station για θλεκτρικό χαρακτθριςμό του ΛΜΘΛ, (β) βάςθ του probe station 

 

α 

β 

 

 

 

 



Ε. Μαυράκθ Καταςκευι διάταξθσ μPCR 

 

 

54 

 

  

       

Ππωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα, πρόκειται για βάςθ πάνω ςτθν οποία τοποκετείται το 

δείγμα προσ μζτρθςθ. Ράνω του, μποροφν να τοποκετθκοφν μεταλλικζσ ακίδεσ που είναι 

ςυνδεδεμζνεσ με τον prober, που με τθ ςειρά του ςυνδζεται με πθγι τάςθσ (ι ρεφματοσ) και με 

θλεκτρονικό υπολογιςτι για τθν καταγραφι των μετριςεων. Εφαρμόηοντασ ρεφμα που 

μεταφζρεται από τθν πθγι μζςω των ακίδων ςτθ διάταξθ μποροφμε μζςω του software Lab View 

να μετριςουμε τθν τάςθ που αναπτφςςεται, παίρνοντασ μια χαρακτθριςτικι ρεφματοσ-τάςθσ. 

Ππωσ κα περιγράψουμε και ςτο πειραματικό μζροσ, μποροφμε να κάνουμε και άλλεσ μετριςεισ, 

πχ ςε prober με ενςωματωμζνο hot plate για τθ μζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ ςε ςυνάρτθςθ με τθ 

κερμοκραςία (μζτρθςθ κερμοκραςιακοφ ςυντελεςτι a). 

Ραρακάτω βλζπουμε τα θλεκτρικά όργανα που χρθςιμοποιικθκαν για τον θλεκτρικό 

χαρακτθριςμό τθσ διάταξθσ: 

α 

 

β 
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γ 

 

Εικόνα 3.8:  

(α) Source meter KEITHLEY 2400 

(β) ζνα από τα όργανα του prober τθσ εικόνασ 7, 

Signatone S-1041-D3 Hot chuck 

(γ) Ρολφμετρο ISO και κερμοηεφγοσ για τθ μζτρθςθ τθσ 

κερμοκραςίασ  
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3.7 Εξοπλιςμόσ ςφράγιςθσ διάταξθσ 

 Για τθ ςφράγιςθ των μικροκαναλιϊν τθσ μικρορευςτονικισ διάταξθσ, εφαρμόςαμε τθ 

μζκοδο τθσ πλαςτικοποίθςθσ (lamination). Στθν παρακάτω εικόνα βλζπουμε τθ ςυςκευι 

(laminator) με τθ βοικεια τθσ οποίασ ςφραγίςαμε τθ διάταξθ. 

 

Εικόνα 3.9: ςυςκευι πλαςτικοποίθςθσ FSL Hot Roll laminator, Λνςτιτοφτο αδιοϊςοτόπων και αδιοφαρμάκων, 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ» 

 

Ρροκειμζνου να ςφραγίςουμε τθ διάταξθ, τοποκετοφμε το δείγμα μασ ςε μια πλαςτικι βάςθ και 

από πάνω κόβουμε και τοποκετοφμε προςεκτικά το λεπτό διαφανζσ υμζνιο (Pressure sensitive 

lamination film: 3M Advanced Polyolefin Microplate Sealing Tape 9795) που κα ςφραγίςει τθ 

διάταξθ. Στθ μια πλευρά του υμενίου πάχουσ 50 μm, είναι ενςωματωμζνο ςτρϊμα ςιλικόνθσ 50 

μm, που χρθςιμεφει ςαν κόλλα και ενεργοποιείται με τθν άςκθςθ πίεςθσ. Στθ ςυνζχεια 

ρυκμίηουμε το φψοσ τθσ βάςθσ με ζνα μοχλό. Κζτουμε ςε λειτουργία τθ ςυςκευι, θ οποία αςκεί 

πίεςθ ςτο υμζνιο και ςτο δείγμα και ζτςι κολλάνε μεταξφ τουσ.. Θ ςυγκεκριμζνθ ςυςκευι που 

διατίκεται από το Λνςτιτοφτο αδιοϊςοτόπων και αδιοφαρμάκων, ζχει τθ δυνατότθτα να 

ςυγκολλιςει και κερμικά. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4  

ΦΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΔΙΑΣΑΞΗ μPCR 
 

4.1 Επιλογι υποςτρώματοσ 

Ππωσ περιγράψαμε και ςτο κεωρθτικό μζροσ, θ βαςικι ιδζα είναι θ ςχθματοποίθςθ ενόσ 

μικρορευςτονικοφ ςυςτιματοσ που αποτελείται από διάταξθ ενίςχυςθσ DNA με βάςθ τθν PCR με 

ενςωματωμζνα μικροκερμαντικά ςτοιχεία πάνω ςε ζνα υπόςτρωμα, το οποίο αποφαςίςτθκε να 

είναι πολυμερικό για τουσ λόγουσ που κα αναφερκοφν παρακάτω. Ππωσ αναφζραμε και ςτο 

πρϊτο κεφάλαιο, τα πολυμερικά υποςτρϊματα προτιμϊνται από το πυρίτιο και το γυαλί, τόςο 

λόγω του μικρότερου κόςτουσ όςο και για τθ βιοςυμβατότθτα τουσ, κακϊσ και τθν ευκολία τθσ 

καταςκευισ διατάξεων ςε αυτά. Λόγω τθσ απαίτθςθσ να ςυνυπάρχουν ςτο ίδιο υπόςτρωμα τόςο 

τα κανάλια όςο και τα μικροκερμαντικά ςτοιχεία, προφανϊσ ζπρεπε να προςανατολιςτοφμε είτε 

ςε ζνα ςκζτο πολυμερζσ ςτο οποίο κα γινόταν απόκεςθ μετάλλου, προκειμζνου να φτιαχτοφν οι 

αντιςτάςεισ, είτε ςε κάποιο βιομθχανικά διακζςιμο υλικό με ενςωματωμζνο μζταλλο. Γενικά θ 

απόκεςθ μετάλλου ςε πολυμερι είναι μια ςχετικά δφςκολθ διεργαςία, κακϊσ απαιτοφνται 

πρόςκετα βιματα, όπωσ θ κζρμανςθ (annealing), ενϊ ταυτόχρονα θ πρόςφυςθ του μετάλλου 

πάνω ςτο πολυμερζσ δεν είναι πάντα τόςο καλι ϊςτε να μθν αποκολλάται από το πολυμερζσ.  

Με βάςθ αυτζσ τισ απαιτιςεισ, προςανατολιςτικαμε ςτθν εφρεςθ επιμεταλλωμζνου 

πολυμεροφσ που διατίκεται ςτο εμπόριο. Οι πρϊτεσ διατάξεισ καταςκευάςτθκαν ςε Kapton®, από 

τθν εταιρεία DuPontTM [58]. To Kapton είναι πολυϊμίδιο (PI) το οποίο διατίκεται είτε ςκζτο είτε 

επιμεταλλωμζνο με Cu (Pyralux®). Θ ονομαςία Pyralux, αναφζρεται ςτθν ακρυλικι φλθ που 

χρθςιμοποιείται ωσ ςυγκολλθτικό μζςο (adhesive) ανάμεςα ςτο PI και ςτον χαλκό. Στο Λνςτιτοφτο 

Μικροθλεκτρονικισ υπιρχαν φφλλα Kapton επιμεταλλωμζνα με χαλκό από τθ μια πλευρά ςε 

πάχοσ PI 50 μm και χαλκοφ 35 μm. H απαίτθςθ για μικροδιάταξθ «διπλισ όψθσ» όμωσ μασ 

οδιγθςε ςτθν αναηιτθςθ επιμεταλλωμζνου πολυμεροφσ και από τισ δυο πλευρζσ. Συγκεκριμζνα 

το Pyralux AP8545R από τθν εταιρεία DuPontTΜ αποτελείται από πολυϊμίδιο, το οποίο είναι 

επιμεταλλωμζνο και από τισ δυο πλευρζσ με χαλκό (Cu). Το Pyralux διατίκεται ςε φφλλα και 
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κυκλοφορεί ςε διάφορεσ διαςτάςεισ και πάχθ PI - Cu. Εμείσ επιλζξαμε διαςτάςεισ φφλλου 305 mm 

x 610 mm, ενϊ ο τφποσ AP8545R, αναφζρεται ςε πάχοσ PI 100 μm (4 mil) και Cu 18 μm.  

Το πολυϊμίδιο είναι ζνα κερμοπλαςτικό πολυμερζσ, βιοςυμβατό και ςχετικά εφκολο ςαν 

υπόςτρωμα για καταςκευι μικροδιατάξεων. Ζχει υψθλό Tg (πάνω από 400ο C) και κερμικι 

αγωγιμότθτα 0.52 W ∙ m-1 ∙ K-1 (ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ), που είναι 300 φορζσ μικρότερθ 

από αυτι του πυριτίου. Αυτζσ οι ιδιότθτεσ το κακιςτοφν ιδανικό για υπόςτρωμα μικρορευςτονικισ 

διάταξθσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ PCR. Στο παρελκόν ζχει χρθςιμοποιθκεί ωσ υπόςτρωμα ςε 

διάταξθ PCR, άλλα με ςτατικοφσ καλάμουσ (όχι ςυνεχοφσ ροισ) [59].  

 

Εικόνα 4.1: Μονομερζσ (ιμίδιο) πολυϊμιδίου 

Ο χαλκόσ είναι ζνα πολφ κοινό μζταλλο ςτισ μικροθλεκτρονικζσ διατάξεισ, βιοςυμβατό και 

ζχει παρόμοιεσ ιδιότθτεσ με τθν πλατίνα, που χρθςιμοποιείται κατά κόρον ωσ μικροκερμαντικό 

ςτοιχείο και ωσ αιςκθτιρασ κερμοκραςίασ ςε βιοαναλυτικζσ εφαρμογζσ. Μια διαφορά είναι ότι θ 

αντίςταςθ τθσ πλατίνασ ζχει γραμμικι εξάρτθςθ από τθ κερμοκραςία, ενϊ του χαλκοφ από μια 

κερμοκραςία και μετά αλλάηει. Για το εφροσ κερμοκραςιϊν που μασ ενδιαφζρουν όμωσ (60 – 100ο 

C), επιβεβαιϊνεται και βιβλιογραφικά ότι θ εξάρτθςθ τθσ αντίςταςθσ του χαλκοφ από τθ 

κερμοκραςία είναι γραμμικι(εικόνα 4.1). Το μειονζκτθμα που αναμζνουμε λόγω χαμθλισ ειδικισ 

αντίςταςθσ ςε ςχζςθ με τα ςυνικθ μζταλλα για μικροκερμαντικά, όπωσ φαίνεται ςτο ίδιο ςχιμα 

(4.1), είναι θ απαίτθςθ χριςθσ μεγαλφτερων ςχετικά ρευμάτων προκειμζνου να κερμάνουμε τθ 

διάταξθ μPCR. 

Ο χαλκόσ ζχει χρθςιμοποιθκεί ςαν κερμαντικό ςτοιχείο ςε μορφι κερμαντικισ πλάκασ ςε 

διάφορεσ μικρορευςτονικζσ διατάξεισ για βιοαναλυτικζσ εφαρμογζσ. Ραραπζμπουμε ςτισ εργαςίεσ 

των Kopp et al [14] και Chen et al [60]. Ραρόλα αυτά, δεν ζχει χρθςιμοποιθκεί ςαν μίκρο-

κερμαντικό ςτοιχείο, δθλαδι ολοκλθρωμζνο ςε μικρορευςτονικι διάταξθ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Watt
http://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin
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Εικόνα 4.2: Διάγραμμα εξάρτθςθσ αντίςταςθσ από τθ κερμοκραςία για διάφορα μζταλλα που 

χρθςιμοποιοφνται για καταςκευι αντιςτάςεων ωσ αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ [61] 

 

4.2 Σχεδιαςμόσ διάταξθσ  

4.2.1 Σχεδιαςμόσ μικρορευςτονικισ διάταξθσ  

Μετά από τθν επιλογι του υποςτρϊματοσ, το επόμενο βιμα ιταν να αποφαςιςτεί το 

ςχιμα που κα ζχει θ μικρορευςτονικι διάταξθ. Μετά από βιβλιογραφικι ζρευνα, αποφαςίςτθκε θ 

ανάπτυξθ μιασ διάταξθσ ςυνεχοφσ ροισ, όπου δείγμα DNA πολλαπλαςιάηεται κακϊσ αυτό περνάει 

διαδοχικά από τρεισ κερμοκραςιακζσ ηϊνεσ που βρίςκονται κάτω από το κανάλι, το οποίο 

ςχεδιάςτθκε με τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτρζπει επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ PCR 25 φορζσ (25 

κερμικοί κφκλοι). Θ επιλογι του αρικμοφ των κφκλων ζγινε με βάςθ τθν απόδοςθ τθσ PCR. Ζχει 

αποδειχκεί ότι θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ αυξάνεται όςο αυξάνεται ο αρικμόσ των κφκλων, με τθν 

μεγαλφτερθ απόδοςθ γφρω ςτουσ 25 – 30 κφκλουσ [62]. Πμωσ κάποια ςτιγμι, μετά από τουσ 30 

κφκλουσ, αρχίηει και μειϊνεται. Αυτό οφείλεται ςτθν εξαςκζνιςθ τθσ Τaq πολυμεράςθσ από ζναν 

αρικμό κφκλων και μετά, ςτθν μείωςθ τθσ απόδοςθσ τθσ φάςθσ denaturation, τθν φκορά μερικϊν 
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αντιδραςτθρίων και τθν εξάντλθςθ κάποιων άλλων. Για ικανοποιθτικι απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ, 

πρζπει να ακολουκοφνται οι παρακάτω κανόνεσ ςτο ςχεδιαςμό τθσ διάταξθσ. Θ ηϊνθ που γίνεται θ 

κζρμανςθ (annealing, 60ο C) πρζπει να ζχει το ίδιο μικοσ με τθν ηϊνθ διάςπαςθσ τθσ διπλισ ζλικασ 

του DNA (denaturation, 95ο C), διότι το βιολογικό μίγμα πρζπει να μζνει ςτθ μια και ςτθν άλλθ 

περίπτωςθ για τον ίδιο χρόνο. Στθ ηϊνθ τθσ επιμικυνςθσ (elongation, 72ο C), το μίγμα πρζπει να 

μείνει διπλάςιο χρόνο, απαιτϊντασ ζτςι θ αναλογία των μθκϊν denaturation:elongation:annealing 

να είναι 1:2:1 [25]. Συνεπϊσ θ διάταξθ αποφαςίςτθκε να ζχει το ςχιμα που φαίνεται ςτθν εικόνα 

4.2. Με λίγα λόγια, ο τρόποσ που γίνεται θ PCR κακορίηει και επιβάλλει το ςχιμα του 

μικρορευςτονικοφ. Οι διαςτάςεισ δόκθκαν ζτςι ϊςτε να ταιριάηουν με τισ μζχρι τϊρα 

επιτυχθμζνεσ μικρευςτονικζσ διατάξεισ [20, 23, 25], και κα περιγραφοφν λεπτομερϊσ παρακάτω. 

Στθν παρακάτω εικόνα φαίνεται το ςχζδιο τθσ διάταξθσ, και τθσ μάςκασ που καταςκευάςτθκε για 

τθ λικογραφία, με τθ βοικεια του λογιςμικοφ AutoCAD. 

 

Εικόνα 4.3: Μικρορευςτονικό (μάςκα λικογραφίασ) όπωσ ςχεδιάςτθκε ςτο AutoCAD 

 

Το δείγμα ςε κάκε κφκλο διανφει 15 mm ςτθ ηϊνθ διάςπαςθσ, 30 mm ςτθ ηϊνθ 

επιμικυνςθσ και 15 mm ςτθ ηϊνθ κζρμανςθσ. Το πλάτοσ του μικροκαναλιοφ ςχεδιάςτθκε 150 μm. 

Στθν παρακάτω εικόνα φαίνεται λεπτομζρεια του μικρορευςτονικοφ : 
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Εικόνα 4.4: Λεπτομζρεια του μικρορευςτονικοφ από το ςχζδιο ςτο AutoCAD, όπου φαίνονται οι τρεισ 

κερμικζσ ηϊνεσ τθσ PCR και 9 από τουσ 25 κφκλουσ PCR 

 

4.2.2 Σχεδιαςμόσ μικροκερμαντικών ςτοιχείων 

Το επόμενο ηιτθμα, είναι αυτό των κερμαντικϊν αντιςτάςεων. Μζχρι ςτιγμισ, ςτθν 

βιβλιογραφία απαντϊνται αντιςτάςεισ ςε μορφι blocks (ορκογϊνια πλαίςια) από πλατίνα, χαλκό, 

ΤΛΝ, αλουμίνιο κτλ., τα οποία προςαρμόηονται ςτο πίςω μζροσ του υποςτρϊματοσ (αλλά εκτόσ 

διάταξθσ) και ευκυγραμμίηονται με τισ τρεισ ηϊνεσ. Ζχουν γίνει και προςπάκειεσ ολοκλιρωςθσ των 

κερμαντικϊν ςτοιχείων ςτθ μικρορευςτονικι διάταξθ, με blocks από πλατίνα [23]. Στθ δικι μασ 

περίπτωςθ, ζπρεπε να κάνουμε μια μικρι μελζτθ για το ςχιμα λαμβάνοντασ υπόψθ τα θλεκτρικά 

χαρακτθριςτικά του χαλκοφ. Ραρακάτω δίνεται ζνασ ςυγκριτικόσ πίνακασ [63] που παρουςιάηει τισ 

διαφορζσ ανάμεςα ςτθν πλατίνα και τον χαλκό. 

Ιδιότθτεσ  Ρλατίνα (Pt) Χαλκόσ (Cu) 

Element category Transition metal Transition metal 

Standard atomic weight 195.084 g.mol-1 63.546 g.mol-1 

Density 21.45 g.cm-3 8.94 g.cm-3 

Melting point 1768.3 oC 1084.62 oC 

Specific heat capacity 25.86 J/mol.oK 24.44 J/mol.oK 

Electrical resistivity 105 nΩ.m 16.78 nΩ.m 

Thermal conductivity 71.6 W/m.oK 401 W/m.oK 

Crystal structure Fcc Fcc 

Young’s modulus 168 GPa 110 -128 GPa 
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Ρίνακασ 4.1: Σφγκριςθ χαρακτθριςτικϊν ιδιοτιτων πλατίνασ και χαλκοφ 

Ραρατθροφμε ςτον πίνακα, ότι ο χαλκόσ ζχει πολφ μικρι ειδικι αντίςταςθ ςε ςχζςθ με τθν 

πλατίνα (7x μικρότερθ). Από τθ βιβλιογραφία [64] βρζκθκε ότι θ ιςχφσ που πρζπει να εφαρμοςτεί 

προκειμζνου να κερμανκοφν οι τρεισ ηϊνεσ είναι τθσ τάξθσ των 10-100 mW. Ρροκειμζνου να μθν 

απαιτθκοφν υψθλά ρεφματα για αυτι τθν τάξθ μεγζκουσ τθσ ιςχφοσ, χρειάηεται να μεγιςτοποιθκεί 

θ αντίςταςθ. Δεδομζνων των περιοριςμϊν ςτισ διαςτάςεισ τθσ αντίςταςθσ:   (R θ ωμικι 

αντίςταςθ, ρ θ ειδικι αντίςταςθ του χαλκοφ, L το μικοσ τθσ αντίςταςθσ και S το εμβαδό τθσ 

διατομισ τθσ) με βάςθ τισ καταςκευαςτικζσ παραμζτρουσ a = 18 μm (ςτάνταρ πάχοσ χαλκοφ από 

τον καταςκευαςτι) και b = 50 μm (το μικρότερο δυνατό πλάτοσ γραμμισ αντίςταςθσ λόγω 

περιοριςμζνθσ διακριτικισ ικανότθτασ εκτφπωςθσ ςε διαφάνεια για χριςθ ςαν λικογραφικι 

μάςκα), απαιτείται μεγιςτοποίθςθ του μικοσ τθσ αντίςταςθσ. Με ελάχιςτο δυνατό εμβαδό τθσ 

«διατομισ» S ίςο με  18.10-10 m2 και με δεδομζνθ τθν ειδικι αντίςταςθ του χαλκοφ (ρ = 16,72 

nΩ.m), απαιτείται μικοσ τθσ τάξθσ του 1 m ϊςτε να επιτευχκοφν αντιςτάςεισ R τθσ τάξθσ των 20 Ω. 

Μια τζτοια αντίςταςθ ςε ςυνδυαςμό με θλεκτρικό ρεφμα ζνταςθσ μζχρι 100 mΑ, μασ δίνει από τθ 

ςχζςθ P=I2R ιςχφ τθσ τάξθσ των 100 mW (ικανοποιθτικό για κζρμανςθ τζτοιασ μικροδιάταξθσ, 

όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω). Για να καταςκευαςτεί αντίςταςθ μικουσ τθσ τάξθσ του 1 m, 

ςχεδιάςαμε τθν αντίςταςθ ςαν μαίανδρο. Στθν παρακάτω εικόνα φαίνεται το ςχιμα των 

αντιςτάςεων όπωσ ςχεδιάςτθκε ςτο AutoCAD.  

α 

 

 

β 

Εικόνα 4.5 (α) Σχζδιο λικογραφικισ μάςκασ αντιςτάςεων με AutoCAD, (β) Λεπτομζρεια μαιανδρικοφ ςχιματοσ 

αντίςταςθσ 

Θ κάκε μια αντίςταςθ προςαρμόςτθκε ςτο μζγεκοσ τθσ ηϊνθσ  ςτθν οποία αντιςτοιχεί. H 

αντίςταςθ που αντιςτοιχεί ςτθν πρϊτθ ηϊνθ, ζχει μικοσ 1,2 m, ςτθν δεφτερθ 1,4 m και ςτθν τρίτθ 
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1 m. Για αςφαλι ςχθματοποίθςθ τθσ αντίςταςθσ, το πλάτοσ τθσ γραμμισ ςχεδιάςτθκε ίςο με 100 

μm. Στθν επόμενθ εικόνα φαίνεται μια λεπτομζρεια του ςχιματοσ τθσ αντίςταςθσ. 

 

Εικόνα 4.6: Λεπτομζρεια μικροαντιςτάςεων από το AutoCAD και γεωμετρικά μεγζκθ  

Οι αποςτάςεισ ανάμεςα ςτισ αντιςτάςεισ ςχεδιάςτθκαν με βάςθ παρόμοια διάταξθ από τθ 

βιβλιογραφία, γφρω ςτα 2,5- 3 mm [37], ωςτόςο θ απόςταςθ αυτι κα αριςτοποιθκεί όπωσ κα 

αναφζρουμε πιο κάτω με βάςθ τθν προςομοίωςθ τθσ κερμοκραςιακισ κατανομισ τθσ διάταξθσ με 

το εμπορικό πακζτο COMSOL.    

4.3 Καταςκευι και χαρακτθριςμόσ 

Μετά από τθ διερεφνθςθ για το ςχιμα του μικροροϊκοφ και των μικροκερμαντικϊν 

ςτοιχείων, ακολοφκθςε το καταςκευαςτικό μζροσ τθσ εργαςίασ και ο χαρακτθροςμόσ που 

ςυνοπτικά περιλαμβάνει τισ εξισ διεργαςίεσ : 

 Λικογραφία και εγχάραξθ για τθ ςχθματοποίθςθ του μικρορευςτονικοφ και των 

μικροκερμαντικϊν ςτοιχείων 

 Σφράγιςθ 

 Χαρακτθριςμόσ (δομικόσ και θλεκτρικόσ) 

Ραρακάτω εμφανίηονται ςχθματικά οι διεργαςίεσ καταςκευισ και ςχθματοποίθςθσ των 

9mm 

11,2 mm 

7,1 mm 
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μικροκαναλιϊν και των αντιςτάςεων: 

 

Εικόνα 4.7 Διάγραμμα ροισ διεργαςιϊν καταςκευισ διάταξθσ 

Στθ ςυνζχεια, κα περιγράψουμε αναλυτικά κάκε διεργαςία, αναφερόμενοι ξεχωριςτά ςτθν 

καταςκευι του μικρορευςτονικοφ και των μικροκερμαντικϊν. 

 

4.3.1 Μικρορευςτονικι διάταξθ 

4.3.1.1 Καταςκευι 

 

i. Λικογραφία 

Θ πρϊτθ διεργαςία για τθν καταςκευι τθσ μικρορευςτονικισ διάταξθσ είναι θ οπτικι 

λικογραφία, που διεξάγεται ςτον κακαρό χϊρο (clean room). Θ λικογραφία είναι κετικι. Τα 

βιματά τθσ είναι τα παρακάτω : 

 Επίςτρωςθ υποςτρϊματοσ με ρθτίνθ ΑΗ 
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 Spin coating ςτισ 2000 ςτροφζσ / λεπτό, προκειμζνου να ςχθματιςτεί ςτρϊμα ρθτίνθσ, 

πάχουσ περίπου 2 μm. Θ διαδικαςία διαρκεί 30 δευτερόλεπτα. 

 Ψιςιμο ςτο φοφρνο ςτουσ 95ο C για 10 λεπτά. 

 Ζκκεςθ ςε λάμπα UV για 7 δευτερόλεπτα. 

 Εμφάνιςθ ςε κατάλλθλο developer για 1 λεπτό. 

 Ραρατιρθςθ ςτο μικροςκόπιο (ςυνικωσ με φακό μεγζκυνςθσ 10x) 

 Ρλφςιμο και ψιςιμο ςτο hot plate ςτουσ 120ο C για 15 – 20 λεπτά. 

Ρρζπει να αναφζρουμε ςε αυτό το ςθμείο, ότι παρότι τα βιματα τθσ κετικισ λικογραφίασ 

είναι προκακοριςμζνα, ζπρεπε να πραγματοποιθκεί μια διερεφνθςθ των παραπάνω ςυνκθκϊν, 

διότι είχαμε να κάνουμε με ζνα ιδιαίτερο υπόςτρωμα. Καταρχιν, λόγω τθσ ανακλαςτικότθτασ του 

χαλκοφ, ζπρεπε να δοκιμάςουμε διάφορουσ χρόνουσ ζκκεςθσ ϊςτε να αποτυπωκεί πιςτά το 

επικυμθτό πλάτοσ των καναλιϊν. Το δεφτερο ηιτθμα είναι ο τρόποσ χειριςμοφ του υποςτρϊματοσ, 

κακότι είναι εφκαμπτο και λόγω του χαλκοφ δθμιουργεί εφκολα «ςπαςίματα» ςε διάφορα ςθμεία. 

Δεδομζνου ότι για το spin coating ζπρεπε να κολλθκεί ςτθ βάςθ του spinner (οπότε μετά να 

αποκολλθκεί), ιταν αναπόφευκτο ότι κα καμφκεί και ςε οριςμζνα ςθμεία ιταν πολφ πικανό να 

αποκολλθκεί και θ ρθτίνθ. Ρροκειμζνου λοιπόν να αποφευχκοφν τζτοιου είδουσ αςτοχίεσ, αλλά 

και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ χριςθ χαλκοφ είναι απαγορευτικι για τον κακαρό χϊρο, 

αποφαςίςτθκε όλθ θ διαδικαςία τθσ λικογραφίασ να γίνει με βάςθ ζνα διςκίο πυριτίου, δθλαδι το 

υπόςτρωμα κολλικθκε εξ’ αρχισ ςε ζνα wafer πυριτίου και όλθ θ διεργαςία ζγινε με αυτόν τον 

τρόπο.  

 

ii. Υγρι εγχάραξθ χαλκοφ 

Αφοφ ολοκλθρωκεί θ οπτικι λικογραφία, ακολουκεί το ςτάδιο τθσ υγρισ εγχάραξθσ του 

χαλκοφ, προκειμζνου να αφαιρεκεί από τισ περιοχζσ που δεν υπάρχει ρθτίνθ, δθλαδι από τα 

κανάλια του μικροροϊκοφ. Θ διεργαςία είναι απλι. Σε δοχείο με 500 mL νερό (ςε κερμοκραςία 

περιβάλλοντοσ) διαλφεται ποςότθτα ειδικισ χθμικισ ουςίασ που εγχαράςςει το χαλκό, που ςτθν 

περίπτωςι μασ είναι κειϊκόσ ςίδθροσ (Fe2(SO4)3). Το αποτζλεςμα μετά τθ λικογραφία και τθν 

εγχάραξθ του χαλκοφ, φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα:  
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Εικόνα 4.8: τμιμα μικρορευςτονικισ διάταξθσ μετά τθ λικογραφία και τθν εγχάραξθ του Cu για το ςχθματιςμό του 

μικροκαναλιοφ 

 

iii. Εγχάραξθ με πλάςμα (ICP) 

Το επόμενο βιμα μετά τθν απομάκρυνςθ του χαλκοφ είναι θ εγχάραξθ με πλάςμα Ο2 και 

SF6 του πολυϊμιδίου, ϊςτε να ολοκλθρωκεί θ ςχθματοποίθςθ των καναλιϊν. Το ςυγκεκριμζνο 

μίγμα δοκιμάςτθκε ςε διάφορεσ αναλογίεσ, υπό ςτακερι πίεςθ και κερμοκραςία, ζτςι ϊςτε να 

βρεκεί ο μεγαλφτεροσ ρυκμόσ εγχάραξθσ. Στθ ςυνζχεια υπό ςτακερι αναλογία μείγματοσ, 

προςδιορίςτθκε ο ρυκμόσ εγχάραξθσ (Etching rate) υπό ςτακερι κερμοκραςία μεταβάλλοντασ τθν 

πίεςθ και τζλοσ υπό ςτακερι κερμοκραςία, μεταβάλλοντασ τθν πίεςθ. Τα ςυγκεντρωτικά 

αποτελζςματα, ςυνοψίηονται ςτον παρακάτω πίνακα. 
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Αναλογία 
SF6/ Ο2 (%) 

Ρίεςθ (mT) Θερμοκραςία 
(οC) 

Χρόνοσ  
(min) 

Εtching rate  
(μm/min) 

50 -50 5 15 3 0.30 

50 -50 10 15 3 0.37 

50 -50 15 15 3 0.33 

0 -100 10 15 3 0.37 

100 -0 10 15 3 0.37 

75 -25 10 15 3 0.40 

25 -75 10 15 3 0.60 

30 -70 10 15 10 0.67 

30 -70 20 15 10 0.66 

30 -70 50 15 10 0.44 

30 -70 100 15 10 0.35 

30 -70 10 40 10 0.86 

30 -70 10 70 10 0.89 

30 -70 10 90 10 0.49 
 

Ρίνακασ 4.2: Ρειραματικά αποτελζςματα ρυκμοφ εγχάραξθσ με plasma 

Τα παραπάνω αποτελζςματα εμφανίηονται ςτα γραφιματα τθσ εικόνασ 4.9 (α, β, γ):  

α β 

γ 
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Εικόνα 4.9  Μεταβολι του ρυκμοφ εγχάραξθσ (α) ςε ςχζςθ με τθν πίεςθ, για ςτακερι κερμοκραςία και αναλογία 

μείγματοσ, (β) ςε ςχζςθ με τθν κερμοκραςία, για ςτακερι πίεςθ και αναλογία μείγματοσ και (γ) ςυναρτιςει τθσ 

%αναλογίασ ςυγκζντρωςθσ του Ο2 ςτο αζριο μείγμα Ο2/SF6. 

Στο γράφθμα 4.9.α βλζπουμε τθν εξάρτθςθ του ρυκμοφ εγχάραξθσ από τθν πίεςθ. Γενικά 

όςο αυξάνεται θ πίεςθ, μειϊνεται ο ρυκμόσ εγχάραξθσ, κακϊσ μειϊνεται θ κατευκυντικότθτα τθσ 

εγχάραξθσ, λόγω τθσ αφξθςθσ του αρικμοφ των ςυγκροφςεων των μορίων του αερίου (ι των 

αερίων). Αυτό αποτελεί ζνδειξθ οτι θ εγχάραξθ είναι χθμικι υποβοθκοφμενθ από τα ιόντα, όπωσ 

ιςχφει ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ εγχάραξθσ πολυμερϊν ςε επαγωγικό πλάςμα υψθλισ πυκνότθτασ.  

Στο γράφθμα 4.9.β παρατθροφμε ότι ο ρυκμόσ εγχάραξθσ αυξάνεται με τθ κερμοκραςία 

μζχρι ζνα ςθμείο (70ο C). Από κει και πζρα υπάρχει κορεςμόσ και μείωςθ του ρυκμοφ εγχάραξθσ. 

Με τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ, αυξάνεται θ κινθτικότθτα των μορίων του υποςτρϊματοσ, 

γεγονόσ που αυξάνει το ρυκμό με τον οποίο αυτό εγχαράςςεται. Μετά από μια οριςμζνθ 

κερμοκραςία, φαίνεται πωσ θ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ (εγχάραξθσ) μειϊνεται με τθν αφξθςθ τθσ 

κερμοκραςίασ. Αυτό πικανόν να οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ προςρόφθςθ των ατόμων φκορίου 

και οξυγόνου ςτθν επιφάνεια του πολυμεροφσ μειϊνεται, όςο αυξάνεται θ κερμοκραςία. Το 

αποτζλεςμα αυτό ςυμφωνεί με προθγοφμενθ εργαςία όπου ςυγκεκριμζνα για το πολυϊμίδιο θ 

κερμοκραςία των 70ο C αναφζρεται ςαν οριακι τιμι πάνω από τθν οποία ο ρυκμόσ εγχάραξθσ 

μειϊνεται [65]) 

Τζλοσ, ςτο γράφθμα 4.9.γ, δίνεται θ εξάρτθςθ του ρυκμοφ εγχάραξθσ από το ποςοςτό του 

πλάςματοσ Ο2 ςτο μίγμα O2– SF6. Ραρατθροφμε ότι ο ρυκμόσ εγχάραξθσ μεγιςτοποιείται όταν το 

ποςοςτό του  Ο2 ςτο μίγμα είναι 70%, ζναντι 30% του SF6. Γενικά, το πλάςμα οξυγόνου 

χρθςιμοποιείται κατά κόρον για τθν εγχάραξθ πολυμερικϊν επιφανειϊν, αφοφ είναι οι ρίηεσ του 

είναι αυτζσ που εκκινοφν ουςιαςτικά τθ διαδικαςία τθσ εγχάραξθσ. Αυτό οφείλεται ςτθν 

αντίδραςθ του ατομικοφ οξυγόνου με τισ ανκρακικζσ αλυςίδεσ του πολυμεροφσ και τθν 

απελευκζρωςθ CO kai CO2. Θ προςκικθ ποςότθτασ αερίου που περιζχει άτομα φκορίου ζχει 

αποδειχκεί ότι αυξάνει τθν ςυγκζντρωςθ του ατομικοφ οξυγόνου ςε ςχζςθ με αυτι που 

προςφζρει το κακαρό πλάςμα Ο2 [65]. Θ ςυμβολι των ατόμων φκορίου επίςθσ βρίςκεται ςτθν 

ευκολότερθ απομάκρυνςθ γραφιτοποιθμζνου πολυμεροφσ αυξάνοντασ το ρυκμό εγχάραξθσ. Το 

ποςοςτό του αερίου με φκόριο (SF6) εξαρτάται από το ίδιο το πολυμερζσ. Γενικά τα κορεςμζνα 

πολυμερι, δθλαδι αυτά που οι ανκρακικζσ αλυςίδεσ ζχουν μόνο απλοφσ δεςμοφσ, χρειάηονται 
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μεγαλφτερα ποςοςτά φκοριοφχων αερίων από τα ακόρεςτα (όπωσ το PI). 

Μετά λοιπόν από τθ μελζτθ των παραπάνω αποτελεςμάτων, καταλιξαμε ςτισ βζλτιςτεσ 

ςυνκικεσ εγχάραξθσ προκειμζνου να επιτφχουμε τον μζγιςτο ρυκμό εγχάραξθσ. Αυτζσ είναι : 

 Εφαρμοηόμενθ ιςχφσ = 1900 W, bias voltage = 100 V 

 Ρίεςθ = 10 mTorr, κερμοκραςία = 70ο C και αναλογία SF6 – O2 = 30 – 70 % (60 – 140 sccm) 

Με αυτζσ τισ ςυνκικεσ, και αφινοντασ το δείγμα μασ για 35 περίπου λεπτά ςτο πλάςμα, 

κατζςτθ δυνατι θ εγχάραξθ των μικροκαναλιϊν και προςδόκθκε βάκοσ 30 μm. 

 

4.3.1.2 Δομικόσ Χαρακτθριςμόσ εγχαραγμζνων μικροκαναλιών και μζτρθςθ ιδιοτιτων 

διαβροχισ  

 

i. Χαρακτθριςμόσ SEM 

Με τθ βοικεια μικροςκοπίασ SEM, ελιφκθςαν εικόνεσ που μασ βοικθςαν τόςο να 

μελετιςουμε αναλυτικά τα χαρακτθριςτικά του μικροκαναλιοφ, αλλά και να χαρακτθρίςουμε τθν 

επιφάνεια του PI (εκτίμθςθ τραχφτθτασ). Τα δείγματα πριν εξεταςτοφν από το SEM, 

προετοιμάςτθκαν μζςω μιασ διάταξθσ που αποκζτει πλατίνα με πάχοσ περίπου 2 nm 

(επιπλατίνωςθ). Αυτό το βιμα ιταν απαραίτθτο, κακϊσ τα μθ αγϊγιμα υλικά, όπωσ το PI, ζχουν 

τθν τάςθ να φορτίηουν κατά τθ διάρκεια τθσ ςάρωςθσ από τθ δζςμθ θλεκτρονίων, γεγονόσ που 

προκαλεί κόρυβο ςτθν εικόνα. Ραρακάτω δίνονται μερικζσ εικόνεσ SEM από διάφορα ςθμεία των 

εγχαραγμζνων καναλιϊν:  
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α 

 

β 

  

γ 

 

δ 

 

 

Εικόνα 4.10 (α) Τομι μικρορευςτονικοφ καναλιοφ (μεγζκυνςθ x250), (β) τομι μικρορευςτονικοφ καναλιοφ μετά τθν 

αφαίρεςθ του Cu, (γ) Λεπτομζρεια πυκμζνα του καναλιοφ (α), (δ) Λεπτομζρεια του καναλιοφ τθσ εικόνασ (β)  

Ραρατθρϊντασ τισ εικόνεσ 4.10.γ και 4.9.δ βλζπουμε ότι ζχουμε ςθμαντικι τραχφτθτα ςτθν 

εγχαραγμζνθ επιφάνεια του PI (μζχρι 10 μm), ενϊ αυτι μειϊνεται ςθμαντικά (μζχρι 2 μm) κατά 

τθν διαδικαςία αφαίρεςθσ του χαλκοφ.  Αυτό οφείλεται ςτο ότι κατά τθ διάρκεια τθσ εγχάραξθσ 

(με πλάςμα), ςωματίδια χαλκοφ βάλλονται ςτο PI και δθμιουργοφν τθν τραχφτθτα τθσ εικόνασ 

4.10.γ, ενϊ κατά τθν αφαίρεςι του και πλφςθ με νερό (ίδια διεργαςία κακαριςμοφ όπωσ και για 

τθν προετοιμαςία «μαρτφρων» για τθ μζτρθςθ γωνίασ επαφισ) οι νανοδομζσ μεγάλου λόγου 

αςυμμετρίασ καταρρζουν αφινοντασ ςτθν επιφάνεια του PI μόνο τθν βάςθ τουσ (κωνικοφ 

ςχιματοσ). Συμπεραςματικά, κατά τθ διαδικαςία αφαίρεςθσ του χαλκοφ μετά τθν εγχάραξθ PI με 

χαλκόσ PI 
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πλάςμα, μειϊνεται ςθμαντικά θ τραχφτθτα τθσ επιφάνειασ. 
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ii. Λδιότθτεσ διαβροχισ  

Αφοφ ςχθματοποιικθκαν τα μικροκανάλια πάνω ςτο υπόςτρωμα, είμαςτε ζτοιμοι να 

προχωριςουμε ςτον χαρακτθριςμό τουσ, δθλαδι ςτθ μελζτθ κάποιων χαρακτθριςτικϊν τθσ 

επιφάνειασ του PI, που ενδεχομζνωσ να επθρεάςουν τθν αλλθλεπίδραςι του με το βιολογικό 

δείγμα. Καταρχιν, μετριςαμε τισ γωνίεσ επαφισ, δθλαδι τθ γωνία που ςχθματίηει μια ςταγόνα 

νερό με τθν επιφάνεια του πολυμεροφσ. Μια τζτοια μζτρθςθ χαρακτθρίηει τθν επιφάνεια ωσ 

υδρόφιλθ ι υδρόφοβθ (wettability) ανάλογα με τθ γωνία που μετράμε. Γενικά οι επιφάνειεσ με 

γωνία επαφισ κάτω από 90ο, χαρακτθρίηονται ωσ υδρόφιλεσ, ενϊ αντίκετα ωσ υδρόφοβεσ. 

Χριςιμο είναι να μετράμε τθ γωνία επαφισ πριν και μετά τθν εγχάραξθ με πλάςμα, κακϊσ το 

πλάςμα κακιςτά τθν επιφάνεια πιο υδρόφοβθ απ’ ό, τι πριν. Επίςθσ το δείγμα μασ πρζπει να είναι 

όςο πιο κακαρό γίνεται, κακϊσ οποιοςδιποτε μολυςματικόσ παράγοντασ επθρεάηει τθ 

μζτρθςθ..Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται τα αποτελζςματα των μετριςεων τθσ γωνίασ 

επαφισ, πριν και μετά τθν εγάραξθ με πλάςμα. 

Ρριν το πλάςμα Μετά το πλάςμα 

60ο 68ο 

60ο 70ο 
Ρίνακασ 4.3: γωνίεσ επαφισ του PI με ςταγόνα νεροφ πριν και μετά τθν εγχάραξθ με πλάςμα 

Μποροφμε λοιπόν με ςιγουριά να χαρακτθρίηουμε τθν επιφάνειά μασ ωσ ςχετικά 

υδρόφιλθ, παρότι μετά τθν εγχάραξθ με πλάςμα θ γωνία επαφισ, όπωσ βλζπουμε και ςτον 

παραπάνω πίνακα αυξάνεται. Το αποτζλεςμα είναι  φυςικά επικυμθτό, εφόςον το βιολογικό 

δείγμα που κα ρζει κα ζχει τθ μορφι υδατικοφ διαλφματοσ. 

 

4.3.2 Μικροκερμαντικά ςτοιχεία 

4.3.2.1 Διαδικαςίεσ καταςκευισ  

 Θ διαδικαςία καταςκευισ των μικροκερμαντικϊν ςτοιχείων, μζςω των οποίων κα 

πραγματοποιοφνται οι κφκλοι κζρμανςθσ του βιολογικοφ δείγματοσ, περιλαμβάνει ουςιαςτικά 

δυο βαςικά βιματα, αυτά τθσ λικογραφίασ και τθσ υγρισ εγχάραξθσ. 
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i. Λικογραφία 

Θ οπτικι λικογραφία για τθν αποτφπωςθ των αντιςτάςεων ςτο υπόςτρωμα, ζγινε όπωσ 

ακριβϊσ και ςτθν περίπτωςθ του μικρορευςτονικοφ. Θ διαφορά εδϊ είναι ότι θ ρθτίνθ ΑΗ ζμεινε 

πάνω ςτισ γραμμζσ των αντιςτάςεων και όχι ςτθν υπόλοιπθ επιφάνεια, όπωσ με το μικροροϊκό. Θ 

ςχθματοποίθςθ των αντιςτάςεων ζγινε πάνω ςε διςκίο πυριτίου, με τον τρόπο που περιγράψαμε 

ςτο εδάφιο που πραγματεφεται τθν καταςκευι του μικρορευςτονικοφ. 

 

Εικόνα 4.11: Λεπτομζρεια αντίςταςθσ μετά τθ λικογραφία 

 

ii. Υγρι εγχάραξθ χαλκοφ 

Στθ ςυνζχεια, προχωριςαμε ςτθν διαδικαςία τθσ υγρισ εγχάραξθσ του χαλκοφ, 

προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ ςχθματοποίθςθ των αντιςτάςεων. Ππωσ και ςτθν περίπτωςθ του 

μικρορευςτονικοφ, το λικογραφθμζνο υπόςτρωμα εμβαπτίηεται ςε υδατικό διάλυμα που αφαιρεί 

τον χαλκό (κειϊκό ςίδθρο για παράδειγμα). Το διάλυμα αφαιρεί τον χαλκό από τισ περιοχζσ που 

δεν υπάρχει ρθτίνθ και τον αφινει εκεί που υπάρχει. Στθν παρακάτω εικόνα φαίνεται ολόκλθρθ θ 

διάταξθ κακϊσ και  μια λεπτομζρεια των αντιςτάςεων μετά τθν εγχάραξθ του χαλκοφ: 
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α β 

Εικόνα 4.12: (α) Μικροκερμαντικά ςτοιχεία πάνω ςε PI (κολλθμζνο ςε διςκίο πυριτίου) όπου ζγινε θ ςχθματοποίθςθ, 

μετά τθν υγρι εγχάραξθ του χαλκοφ, (β) Λεπτομζρεια τθσ (α) από εικόνα οπτικοφ μικροςκοπίου 

Σε αντίκεςθ με το μικρορευςτονικό, όπου δεν υπιρχε κάποιο πρόβλθμα με τθν αφαίρεςθ 

του χαλκοφ, ςτθν περίπτωςθ των αντιςτάςεων τα πράγματα ιταν πιο περίπλοκα. Σε διάφορα 

ςθμεία (ςε τυχαίεσ κζςεισ κάκε φορά), παρουςιάηονταν διακοπζσ ςτθ γραμμι του χαλκοφ, γεγονόσ  

που αχρθςτεφει τθν λειτουργικότθτα τθσ αντίςταςθσ (αφοφ διακόπτεται θ ςυνζχεια τθσ). Μετά 

από εκτενι μελζτθ του φαινομζνου και ςυνεχείσ προςπάκειεσ αιτιολόγθςισ του, αποκλείςαμε 

κάποια πικανά αίτια όπωσ ανομοιόμορφο πάχοσ χαλκοφ ι ακόμα και τραχφτθτα που μπορεί να 

δθμιουργεί πρόβλθμα ςτθ λικογραφία (κακι πρόςφυςθ ρθτίνθσ ςτο υπόςτρωμα). Ζνα άλλο 

πρόβλθμα που αντιμετωπίςτθκε ιταν και ο τρόποσ χειριςμοφ του υποςτρϊματοσ PI που 

απαιτείται  κακϊσ ο χαλκόσ είναι ακατάλλθλοσ για διεργαςίεσ ςτον κακαρό χϊρο. Ζτςι ζγιναν 

διάφορεσ προςπάκειεσ να κολλθκεί ςε διάφορα υποςτρϊματα, όμωσ λόγω τθσ ευκαμψίασ του 

φφλλου PI, κατά τθν αφαίρεςι του από το βοθκθτικό υπόςτρωμα, δθμιουργοφςε «τςακίςματα» 

ςτο φφλλο PI τα οποία κεωρικθκαν φποπτα για απομάκρυνςθ ρθτίνθσ και κατ’ επζκταςθ για τθν 

αςτοχία τθσ λικογραφίασ. Ππωσ αναφζραμε και ςτθν αρχι αυτοφ του εδαφίου, θ λφςθ που τελικά 

υιοκετικθκε ιταν θ κόλλθςθ του φφλλου PI ςε υπόςτρωμα Si απ’ όπου αφαιρείται μετά το πζρασ 

τθσ λικογραφικισ διεργαςίασ. Ραρότι θ μζκοδοσ αυτι μείωςε αιςκθτά τα προβλιματα, πάλι μετά 

ολιγόλεπτθ βφκιςθ του φφλλου μζςα ςτο υγρό διάλυμα εγχάραξθσ, εμφανίηονταν ςε διάφορα 

ςθμεία αςτοχίεσ ςτθ ςυνζχεια του χαλκοφ. Τελικά, παρατιρθςθ τθσ γραμμισ του χαλκοφ ςε όλο το 

μικοσ τθσ πάνω ςτο PI ζδειξε ότι ο χαλκόσ εγχαράςςεται ανομοιόμορφα αφινοντασ πολφ 

μικρότερο πάχοσ γραμμισ ςτισ άκρεσ του υποςτρϊματοσ ςε ςχζςθ με το κζντρο επειδι θ δράςθ 
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του υγροφ εγχαράκτθ ξεκινάει από τισ άκρεσ του υποςτρϊματοσ και προχωρεί προσ το κζντρο, με 

αποτζλεςμα περιοχζσ κοντά ςτισ άκρεσ να εγχαράςςονται πολφ περιςςότερο από τισ αντίςτοιχεσ 

ςτθν κεντρικι περιοχι, ϊςτε να κακίςταται πικανι ακόμθ και θ διακοπι τθσ γραμμισ. Αυτό για 

διαςτάςεισ τθσ τάξεωσ του χιλιοςτοφ δεν αποτελεί πρόβλθμα (π.χ. ςε τυπωμζνα κυκλϊματα PCB), 

όμωσ είναι καταςτροφικό για μικρότερεσ διαςτάςεισ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ μασ. Στθν παρακάτω 

εικόνα φαίνεται ότι από τα 100 μm πλάτοσ που είχε αρχικά ο χαλκόσ, τελικά μετά τθν εγχάραξθ 

ζμειναν  περίπου 30 μm. Αυτό ςθμαίνει ότι αφαιρζκθκαν 70 μm ςυνολικά από τισ πλευρζσ (δθλ. 

35 μm εκατζρωκεν). Στθν περίπτωςθ αυτι είναι πολφ πικανό να παρουςιαςτοφν διακοπζσ τθσ 

θλεκτρικισ ςυνζχειασ κάπου ςτθ μαιανδρικι γραμμι του χαλκοφ. 

 

α 

 

β 

 

Εικόνα 4.13 (α) και (β) «Διακοπζσ» τθσ θλεκτρικισ ςυνζχειασ τθσ αντίςταςθσ των μικροκερμαντικϊν ςτοιχείων μετά 

τθν εγχάραξθ χαλκοφ 

Μετά από προςεκτικι παρατιρθςθ και των τριϊν αντιςτάςεων, διαφάνθκε ότι οι ακριανζσ 

περιοχζσ (εγγφτερα ςτα pads) ζχουν μικρότερο πλάτοσ μετά τθν εγχάραξθ ςε ςφγκριςθ με τισ πιο 

κεντρικζσ, επιβεβαιϊνοντασ τθν υπόκεςθ ότι θ εγχάραξθ του χαλκοφ ξεκινάει πλευρικά του 

υποςτρϊματοσ και προχωράει προσ το κζντρο. Ο παρακάτω πίνακασ είναι ενδεικτικόσ του 

ανομοιόμορφου τρόπου εγχάραξθσ του Cu πάνω ςτθν επιφάνεια του υποςτρϊματοσ: 
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Ρεριοχι αντίςταςθσ πάχοσ ςε μm R1 πάχοσ ςε μm R2 πάχοσ ςε μm R3 

Αριςτερά 55 65 65 

μζςθ 75 84 87 

δεξιά 54 70 72 

Ρίνακασ 4.4 Μετριςεισ πλάτουσ αντιςτάςεων ςε διάφορα ςθμεία του υποςτρϊματοσ, μετά τθν εγχάραξθ του χαλκοφ 

Για τθν επίλυςθ του παραπάνω προβλιματοσ,  επαναςχεδιάςαμε τθ μάςκα των 

μικροκερμαντικϊν ςτοιχείων, μειϊνοντασ τισ ακάλυπτεσ περιοχζσ του χαλκοφ που δεν είναι 

χριςιμεσ ςτθ διάταξθ, ϊςτε να μειϊνεται θ κατανάλωςθ του υγροφ εγχαράκτθ από μεγάλεσ 

περιοχζσ εγχάραξθσ χαλκοφ και να αυξθκεί ςυνεπϊσ θ ομοιομορφία τθσ εγχάραξθσ. 

α 

 

β 

 

Εικόνα 4.14 (α) Αντιςτάςεισ, όπωσ ςχεδιάςτθκαν τθν πρϊτθ φορά (β)Νζο ςχζδιο αντιςτάςεων με εμφανϊσ μικρότερεσ 

αποςτάςεισ μεταξφ των αντιςτάςεων και περίγραμμα που περιορίηει τθν περιοχι εγχάραξθσ 

Ρράγματι, με τθν χριςθ τθσ νζασ μάςκασ, μειϊκθκε κατά πολφ θ αςτοχία ςτθν εγχάραξθ 

και ιδθ ζχουν καταςκευαςτεί δφο λειτουργικζσ διατάξεισ με κωδικζσ ονομαςίεσ Θ2 και Θ3 (με 

πλιρωσ λειτουργικζσ και τισ τρεισ αντιςτάςεισ). Ακολουκεί ο θλεκτρικόσ χαρακτθριςμόσ των 

κερμαντικϊν ςτοιχείων. 

 

4.3.2.2 Ηλεκτρικόσ χαρακτθριςμόσ 

Μετά τθν επιτυχθμζνθ υγρι εγχάραξθ του χαλκοφ προχωριςαμε ςτον θλεκτρικό 

χαρακτθριςμό των αντιςτάςεων. Στόχοσ ιταν, να προςδιορίςουμε τθν εξάρτθςθ τθσ ωμικισ  

αντίςταςθσ από τθν κερμοκραςία κακϊσ και τον κερμοκραςιακό ςυντελεςτι αντίςταςθσ (Thermal 

Coefficient of Resistance, TCR ι a) του κάκε κερμαντικοφ ςτοιχείου, υπολογίηοντασ τθν κλίςθ 

ευκειϊν I - V που προζκυψαν από τισ μετριςεισ μασ, ϊςτε να μποροφμε να χρθςιμοποιοφμε τθν 
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αντίςταςθ επίςθσ ωσ αιςκθτιρα κερμοκραςίασ.  

Το πρϊτο βιμα τθσ διαδικαςίασ ςυνίςταται ςτθν επιβεβαίωςθ ότι υπάρχει όντωσ ροι 

θλεκτρικοφ φορτίου ςε όλο το μικοσ των αντιςτάςεων. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει ότι 

πράγματι και οι τρείσ αντιςτάςεισ από τθ διάταξθ Θ2 (τθν πρϊτθ επιτυχθμζνθ) είναι λειτουργικζσ 

και μάλιςτα θ τιμι των αντιςτάςεων είναι πολφ κοντά ςτισ αναμενόμενεσ (20-30 Ω). 

 

Εικόνα 4.15: χαρακτθριςτικι Λ-V για τισ τρεισ αντιςτάςεισ 

Αφοφ ζγινε αυτό, τα επόμενα βιματα ιταν θ κζρμανςθ των  αντιςτάςεων για τθν μελζτθ 

τθσ μεταβολισ τθσ αντίςταςθσ ςε ςυνάρτθςθ με τθ κερμοκραςία και τον υπολογιςμοφ του 

κερμοκραςιακοφ ςυντελεςτι τθσ αντίςταςθσ, a.  

Οι μετριςεισ Λ – V πραγματοποιικθκαν με τθ βοικεια κατάλλθλθσ διάταξθσ (prober). Θ 

μζτρθςθ ςυνίςταται ςτθν λιψθ μετριςεων τάςθσ για τρεισ διαφορετικζσ τιμζσ ρεφματοσ ςε 

προκακοριςμζνθ κερμοκραςία κάκε φορά. Ρραγματοποιικθκε ςειρά μετριςεων ςε φάςμα 

κερμοκραςιϊν από περίπου 25 0C (κερμοκραςία περιβάλλοντοσ) μζχρι 110 0C (με βιμα περίπου 

10 0C). Για τθ κζρμανςθ των αντιςτάςεων, αυτζσ τοποκετικθκαν επί κερμαντικισ πλάκασ (hot 

plate), τθ κερμοκραςία του οποίου μποροφςαμε να μεταβάλλουμε κατά βοφλθςθ.  

Για τθ μεταβολι τθσ αντίςταςθσ ςε ςχζςθ με τθ κερμοκραςία και τον υπολογιςμό του 

κερμικοφ ςυντελεςτι a, χρθςιμοποιιςαμε τθ διάταξθ που φαίνεται ςτο κεφάλαιο 3 με τισ 
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πειραματικζσ διατάξεισ. Αναφζρουμε ξανά τισ ςυςκευζσ που χρθςιμοποιιςαμε.  

 Prober με ενςωματωμζνο hotplate για τθν τοποκζτθςθ των αντιςτάςεων 

 Source meter για τθ μζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ και τθν εφαρμογι ςτακεροφ ρεφματοσ  

 Συςκευι κζρμανςθσ και ελζγχου τθσ κερμοκραςίασ του hotplate 

 PC για τθ ςυλλογι των αποτελεςμάτων 

Συνολικά πραγματοποιικθκαν μετριςεισ ςτισ τρεισ αντιςτάςεισ που αντιςτοιχοφν τισ τρεισ 

κερμοκραςιακζσ ηϊνεσ για τθν PCR (R1, R2 και R3), όπωσ αυτζσ περιγράφθκαν ςε προθγοφμενο 

εδάφιο. Για να αυξιςουμε τθν αξιοπιςτία των μετριςεων καταςκευάςτθκαν δυο διαφορετικά ςετ 

τζτοιων αντιςτάςεων, με ονομαςία το κάκε ςετ Θ2 και Θ3 αντίςτοιχα. Στισ παρακάτω καμπφλεσ 

που κα δοκοφν ςτθ ςυνζχεια, οι αντιςτάςεισ φζρουν κωδικζσ ονομαςίεσ ΘiRj, (i=2,3 και j=1,2,3), με 

το Θi να αναφζρεται ςτο ςετ καταςκευισ και το Rj ςτθν αντίςταςθ. Ραραδείγματοσ χάριν, το 

δείγμα με τθν ονομαςία Θ2R1 είναι θ αντίςταςθ R1, θ οποία καταςκευάςτθκε ςτο ςετ H2. Από το 

νόμο του Ohm, υπολογίςτθκε θ τιμι τθσ αντίςταςθσ για κάκε αντίςταςθ και για κάκε 

κερμοκραςία. Για περεταίρω ενίςχυςθ τθσ αξιοπιςτίασ τθσ διαδικαςίασ, προβικαμε (ςχεδόν ςε 

όλεσ τισ περιπτϊςεισ) ςε παραπάνω από μια μετριςεισ για κάκε δείγμα. Ρρζπει όμωσ να 

ςθμειωκεί εδϊ, ότι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, οι μετριςεισ των ιδίων αντιςτάςεων ζγιναν ςε 

διαφορετικζσ θμζρεσ, γεγονόσ που ίςωσ δικαιολογεί εν μζρει και τισ διαφορετικζσ τιμζσ που 

εμφανίηονται ςτισ τιμζσ των αντιςτάςεων μετρθμζνεσ ςτισ  ίδιεσ κερμοκραςίεσ. 

 Στα παρακάτω γραφιματα παρουςιάηονται τα αποτελζςματα των μετριςεων όςον αφορά 

ςτθ μεταβολι τθσ αντίςταςθσ ςυναρτιςει τθσ κερμοκραςίασ. Στα γραφιματα τθσ αριςτερισ 

ςτιλθσ δίνονται τα αποτελζςματα για το ςετ αντιςτάςεων Θ2, ενϊ ςτθ δεξιά για το ςετ Θ3. Το 

πρϊτθ γραμμι αντιςτοιχεί ςτισ  αντιςτάςεισ R1, θ δεφτερθ ςτισ R2 και θ τρίτθ ςτισ R3. Ππωσ 

προαναφζρκθκε, ςχεδόν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, πραγματοποιικθκαν περιςςότερεσ από μια 

μετριςεισ για κάκε αντίςταςθ, τα αποτελζςματα των οποίων παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά ςε 

κάκε γράφθμα. Ταυτόχρονα για κάκε καμπφλθ δίνεται και θ εξίςωςθ που προζκυψε από τθν 

γραμμικι προςαρμογι των ςθμείων. Θ γραμμικι προςαρμογι (y=ax+b) επιλζχκθκε κακϊσ θ ςχζςθ 

που δίνει τθν εξάρτθςθ τθσ αντίςταςθσ από τθν κερμοκραςία είναι τθσ μορφισ  R=R0(1+aΔΤ). 
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Εικ. 4.16 Γραφικζσ παραςτάςεισ τθσ εξάρτθςθσ τθσ αντίςταςθσ από τθν κερμοκραςία. Στα γραφιματα τθσ αριςτερισ 

ςτιλθσ δίνονται τα αποτελζςματα για το ςετ αντιςτάςεων Θ2, ενϊ ςτθ δεξιά για το ςετ Θ3. Θ πρϊτθ γραμμι 

αντιςτοιχεί ςτισ  αντιςτάςεισ R1, θ δεφτερθ ςτισ R2 και θ τρίτθ ςτισ R3. Σχεδόν ςε κάκε περίπτωςθ διεξιχκθςαν 

περιςςότερεσ τθσ μια, μετριςεισ ςε κάκε αντίςταςθ,  τα αποτελζςματα των οποίων παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά ςε 

κάκε γράφθμα. Σε κάκε καμπφλθ δίνεται και θ εξίςωςθ που προζκυψε από τθν γραμμικι παρεμβολι των ςθμείων, θ 

οποία είναι τθσ μορφισ y=a*x+b. 
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Μια πρϊτθ παρατιρθςθ που μπορεί να εξαχκεί από τισ παραπάνω γραφικζσ είναι ότι πράγματι θ 

εξάρτθςθ τθσ αντίςταςθσ από τθ κερμοκραςία είναι γραμμικι. Στο δείγμα Θ2 υπάρχουν γενικά 

μεγαλφτερα ςφάλματα απ’ ό, τι ςτθν Θ3, πράγμα που οφείλεται κατά πάςα πικανότθτα ςτθν 

καταςκευι των αντιςτάςεων. Αναφερόμαςτε δθλαδι, ςτθ λικογραφία και κυρίωσ ςτθν εγχάραξθ. 

Ραρατθρικθκε ότι ςτθν Θ2 υπιρχαν περιοχζσ (και ςτισ 3 αντιςτάςεισ), όπου ςυναντοφςαμε 

νθςίδεσ χαλκοφ που δεν αφαιρζκθκαν ςτο βιμα τθσ εγχάραξθσ. Κάποιεσ από αυτζσ πικανόν να 

λειτοφργθςαν ωσ αγϊγιμα μονοπάτια και να δθμιουργικθκαν ζτςι μικρά βραχυκυκλϊματα. Ειδικά 

με τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ, αυτι θ πικανότθτα αυξάνεται, εφόςον ο χαλκόσ διαςτζλλεται. 

Συγκεκριμζνα ςτθν Θ2R3, παρατθροφμε από τα παραπάνω γραφιματα ότι υπάρχει διαφορά 

περίπου 10 Ω (50%) μεταξφ δυο μετριςεων τθσ ίδιασ αντίςταςθσ Στθν παρακάτω εικόνα, φαίνεται 

λεπτομζρεια τθσ αντίςταςθσ Θ2R3 με εμφανείσ τισ νθςίδεσ χαλκοφ ανάμεςα ςε τμιματα τθσ 

γραμμισ του χαλκοφ. 

 

Εικόνα 4.17: Λεπτομζρεια αντίςταςθσ Θ2R3 

Κατά δεφτερον, οι ευκείεσ για κάκε δείγμα είναι ςχεδόν παράλλθλεσ μεταξφ τουσ, πράγμα 

που δείχνει ότι οι κλίςεισ τουσ είναι πολφ κοντά, άρα και το TCR. Αυτό μασ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα 

ότι το TCR είναι ςχετικά ςτακερό, όπωσ και αναμενόταν. Ραρακάτω φαίνεται πίνακασ με τα 

υπολογιςμζνα TCR και το ςφάλμα τθσ μζςθσ τιμισ τουσ. 

Ζνα τρίτο ςθμείο είναι ότι παρατθρείται διαφοροποίθςθ ςτισ μετροφμενεσ τιμζσ 

αντίςταςθσ ακόμα και μετριςεισ των ίδιων ακριβϊσ αντιςτάςεων, οι οποίεσ απλά 

πραγματοποιθκικαν ςε διαφορετικζσ θμζρεσ. Το γεγονόσ ότι οι απόλυτεσ διαφορζσ μεταξφ τουσ 

είναι γενικά μικρζσ (τθσ τάξθσ των 2 ζωσ 5 Ohm, κατά περίπτωςθ), κακϊσ και το ότι θ εξάρτθςθ 

Υπόλειμμα χαλκοφ, 

πικανότατα 

υπεφκυνο για 

βραχυκφκλωμα 
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εμφανίηει ςχετικά ίδια μορφι, ςτρζφει πικανόν τθν αναηιτθςθ των αιτίων για αυτι τθ διαφορά ςε 

πικανζσ διαφοροποιιςεισ ςτθν μετρθτικι διάταξθ. Ραρόλα αυτά, ςφάλμα 4 Ω για παράδειγμα ςε 

αντίςταςθ των 20 Ω (δθλ. τθσ τάξθσ του 20%), κεωρείται πολφ μεγάλο, ιδίωσ για τθ χριςθ των 

αντιςτάςεων αυτϊν ςαν αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ.  

Κακϊσ οι μετριςεισ αυτζσ διεξιχκθςαν ςε διαφορετικζσ θμζρεσ επί μιασ μετρθτικισ 

διάταξθσ τθν οποία χρθςιμοποιοφν πολλά άτομα, είναι πικανόν να ζγιναν με χριςθ διαφορετικϊν 

καλωδίων κάκε φορά. Κακϊσ οι παρατθροφμενεσ διαφοροποιιςεισ είναι πολφ μικρζσ, είναι 

πικανόν αυτζσ να οφείλονται ςτθν χριςθ διαφορετικϊν καλωδίων τα οποία να εμφανίηουν 

πικανόν ελαφρά διαφορετικζσ τιμζσ αντίςταςθσ, οι οποίεσ να επθρεάηουν τελικά τθν ςυνολικι 

μζτρθςθ. Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ, αν λάβουμε τισ καμπφλεσ που προκφπτουν ωσ μζςοσ όροσ των 

επιμζρουσ μετριςεων, και τισ αντιπαραβάλλουμε για τθν ίδια αντίςταςθ (π.χ. R1) ανάμεςα ςτα 

δυο καταςκευαςτικά ςετ, τότε υπάρχει αρκετι ςυνάφεια μεταξφ των αποτελεςμάτων, γεγονόσ 

που πιςτοποιεί ότι ςυνολικά υπάρχει επαναλθψιμότθτα, όςον αφορά τθν δυνατότθτα καταςκευισ 

αντιςτάςεων με τα ίδια χαρακτθριςτικά.  

 Κάνοντασ απλοφσ υπολογιςμοφσ προκφπτει ότι οι μζςεσ τιμζσ που προκφπτουν για τισ 

επιμζρουσ αντιςτάςεισ είναι ςε ςυμφωνία με τα καταςκευαςτικά μεγζκθ τουσ, όςον αφορά ςτο 

μικοσ. Ενδεικτικά παρακζτουμε τισ τιμζσ των τριϊν αντιςτάςεων, όπωσ προζκυψαν από τα 

δείγματα Θ2 και Θ3, για κερμοκραςία ίςθ με τθ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ, κακϊσ και τουσ 

λόγουσ τθσ αντίςταςθσ προσ το μικοσ R1/L1, R2/L2 και R3/L3. 

R1 (Ψ) R2 R3 R1/L1 (Ψ. m-1)  R2/L2 (Ψ. m-1) R3/L3 (Ψ. m-1) 

20.9±3.6 20.4±2.1 17.9±4.2 17.5 15.0 17.0 

Ρίνακασ 4.5: λόγοι αντιςτάςεων προσ τα μικθ τουσ για ςφγκριςθ των πειραματικϊν ευρθμάτων με τουσ κεωρθτικοφσ 

υπολογιςμοφσ 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατθροφμε, ότι οι λόγοι των αντιςτάςεων προσ τα μικθ τουσ 

είναι αρκετά κοντά (ειδικά οι R1/L1 και R3/L3). Φυςικά, πρζπει εδϊ να τονιςτεί ότι δεν είναι μόνο το 

μικοσ το οποίο διαφοροποιεί τισ αντιςτάςεισ αλλά και το τελικό πλάτοσ τθσ γραμμισ που ζχει 

προκφψει από τθν εγχάραξθ (το οποίο εξθγεί και τθν απόκλιςθ του λόγου R2/L2 από τουσ άλλουσ 

λόγουσ). Τυπικά, το πλάτοσ ςχεδίαςθσ είναι 100μm, αλλά μετά τθν διαδικαςία ςχθματοποίθςθσ 

αυτό μειϊνεται κατά μζςο όρο ςτα 70 μm, και με τρόπο, ο οποίοσ δεν είναι απόλυτα ελζγξιμοσ. 
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Επίςθσ, ακόμα και οι γραμμζσ τθσ ίδιασ αντίςταςθσ μπορεί να εμφανίηουν διαφορετικά πλάτθ 

μεταξφ τουσ (βλ. εδάφιο 4.3.2.1. για τθν εγχάραξθ).  

Από τισ παραπάνω γραφικζσ είναι δυνατόσ ο προςδιοριςμόσ του κερμοκραςιακοφ 

ςυντελεςτι αντίςταςθσ με βάςθ τθ ςχζςθ R=R0(1+aΔΤ) από όπου προκφπτει ότι ΔR/ΔΤ=aR0, με 

άλλα λόγια θ κλίςθ τθσ ευκείασ που προκφπτει από τθν γραμμικι προςαρμογι των ςθμείων των 

παραπάνω μετριςεων. Ο ςυντελεςτισ αυτόσ (ο οποίοσ είναι ςε μονάδεσ οΚ-1 ι οC-1) είναι λοιπόν 

ίςοσ με τθν υπολογιςκείςα κλίςθ τθσ ευκείασ προςαρμογισ, δια τθσ τιμισ τθσ αντίςταςθσ ςε 

κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, ιτοι R0. Για λόγουσ αξιοπιςτίασ και επαναλθψιμότθτασ διεξιχκθςαν 

περιςςότερεσ από μια μετριςεισ για κάκε μια αντίςταςθ. Στον πίνακα 4.4 δίνονται οι τιμζσ του 

κερμοκραςιακοφ ςυντελεςτι, όπωσ προζκυψαν από τον μζςο όρο των τιμϊν  των μετριςεων για 

κάκε αντίςταςθ των διαφορετικϊν δειγμάτων αναφοράσ. 

Αντίςταςθ TCR (Σετ Η2) 

(×10-4 οC-1) 

TCR (Σετ Η3) 

(×10-4 οC-1) 

Μζςο TCR  

(×10-4 οC-1) 

R1  34 33 33.5 ± 0.5 

R2  30 41 36 ± 5 

R3  28 24 26 ± 2 

Ρίνακασ 4.6 Μζςεσ τιμζσ κερμικϊν ςυντελεςτϊν αντίςταςθσ για τισ αντιςτάςεισ R1, R2 και R3, για τα δυο 

καταςκευαςτικά ςετ, κακϊσ και θ μζςθ τιμι TCR όπωσ προκφπτει και από τα δυο ςετ.  

 Ραρατθροφμε ότι, με εξαίρεςθ τθν αντίςταςθ R2, οι μζςεσ τιμζσ του TCR για όλεσ τα δυο 

καταςκευαςτικά ςετ αντιςτάςεων είναι περίπου ίδιεσ, γεγονόσ που ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ των μετριςεων, αλλά και τθσ επαναλθψιμότθτασ τθσ καταςκευαςτικισ διαδικαςίασ. 

Επίςθσ το μζςο TCR και των τριϊν αντιςτάςεων είναι 32*10-4 οC-1, αποτζλεςμα που ςυμφωνεί με 

τον υπολογιςμό που βρικαμε ςτθ βιβλιογραφία (37*10-4) [66]. 

Συνοπτικά λοιπόν για αυτό το κομμάτι του χαρακτθριςμοφ, ςυμπεράναμε ότι: 

1. Θ ςυμπεριφορά των αντιςτάςεων είναι γραμμικι για κερμοκραςία ζωσ και 110ο C 

2. Υπιρχαν ςφάλματα, κυρίωσ λόγω τθσ καταςκευισ των αντιςτάςεων. Άρα, το εφροσ του 

παράκυρου τθσ διεργαςίασ εγχάραξθσ είναι αρκετά ςτενό ϊςτε να οδθγιςει ςε ςτακερά 

θλεκτρικά χαρακτθριςτικά. 
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3. Θ επανάλθψθ των μετριςεων προςφζρει μεγαλφτερθ αξιοπιςτία ςτισ τιμζσ του TCR 

4. Θ τιμι τθσ αντίςταςθσ ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ είναι αυτι που ςχεδιάςαμε (R= 18 Ω 

κατά μζςο όρο) 

5. Είναι δυνατι θ χριςθ των αντιςτάςεων ςαν αιςκθτιρεσ, δεδομζνου του ςτακεροφ TCR 

Το επόμενο κομμάτι του θλεκτρικοφ χαρακτθριςμοφ περιλαμβάνει τθ μζτρθςθ τθσ 

κερμοκραςίασ που αναπτφςςεται ςτισ αντιςτάςεισ, όταν εφαρμόηουμε θλεκτρικό ρεφμα. Θ 

μζτρθςθ αυτι είναι ςθμαντικι, διότι αφοφ ολοκλθρωκεί θ διάταξθ και γίνει ο ζλεγχοσ τθσ 

απόδοςθσ τθσ PCR, κα πρζπει να γίνει αυτό που ονομάηουμε packaging τθσ διάταξθσ. Αυτό 

ςθμαίνει ότι κα πρζπει να «ςυςκευαςτεί» κατάλλθλα, ζτςι ϊςτε να εξυπθρετείται θ φορθτότθτά 

τθσ, αλλά και θ λειτουργία τθσ. Είναι αναγκαίο λοιπόν, να βρεκεί ζνασ ςφςτθμα που κα κερμαίνει 

τα μικροκερμαντικά ςτοιχεία εφκολα, χωρίσ να χρειάηεται παρεμβολι ςτθ διάταξθ, αλλά και να 

μασ δϊςει πλθροφορία για τθν θλεκτρικι ιςχφ που καταναλϊνει μια τζτοια διάταξθ. Ζνα τρόποσ 

για να γίνει αυτό, είναι θ χριςθ πθγισ ρεφματοσ (current source).  

Στθν παροφςα εργαςία λοιπόν, προςπακιςαμε να εφαρμόςουμε κάποια ζνταςθ 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ και να μετριςουμε τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ, κακϊσ και τον χρόνο 

μζςα ςτον οποίο αυξικθκε. Για να περιοριςτοφμε ςε μια περιοχι ρευμάτων, ςυμβουλευτικαμε 

τθν εργαςία των Han et al [64]. Στθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία, χρθςιμοποιικθκαν μικροκερμαντικά 

ςτοιχεία από πλατίνα (που ζχει περίπου 7 φορζσ μεγαλφτερθ ειδικι αντίςταςθ από τον χαλκό). Τα 

αποτελζςματα των μετριςεων ζδειξαν ότι αν εφαρμοςτεί ρεφμα 25 mA, τότε θ θλεκτρικι ιςχφσ 

που πρζπει να εφαρμοςτεί για τθ κζρμανςθ των αντιςτάςεων είναι από 0 ζωσ 80 mW, για άνοδο 

κερμοκραςίασ από 25ο C (κερμοκραςία περιβάλλοντοσ) μζχρι τουσ 95ο C (κερμοκραςία που γίνεται 

θ διάςπαςθ τθσ διπλισ αλυςίδασ του DNA). 

Δοκιμάηοντασ λοιπόν ρεφματα από 25mA μζχρι και 250mA, είδαμε τα εξισ αποτελζςματα:  

Μζχρι τα 200 mA θ κερμοκραςία των αντιςτάςεων φαινόταν ότι δεν αυξανόταν. Αρχικά 

ςκεφτικαμε ότι ευκφνεται το κερμοηεφγοσ (με το οποίο μετροφςαμε τθ κερμοκραςία), κακϊσ δε 

γινόταν καλι επαφι του μεταλλικοφ μζρουσ του κερμοηεφγουσ με το πολυϊμίδιο. Αυτό 

ςυνδυάςτθκε με το γεγονόσ ότι θ διάταξθ δεν ιταν καλά κερμικά μονωμζνθ. Χρειαηόταν λοιπόν 

μια βάςθ, ζνα πλαίςιο για τθ διάταξι μασ, ζτςι ϊςτε θ μζτρθςθ να γίνεται ςτον αζρα. Επιλζξαμε 
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λοιπόν να φτιάξουμε μια «κορνίηα» από PCB (τθσ οποίασ ο χαλκόσ αφαιρζκθκε), με διαςτάςεισ 

περίπου όςο και τθσ διάταξθσ, ζτςι ϊςτε να μθν ζχουμε μεγάλθ κερμικι μάηα. Επίςθσ αφαιρζκθκε 

ο χαλκόσ από το πίςω μζροσ του υποςτρϊματοσ. Με αυτόν τον τρόπο, ελαχιςτοποιιςαμε τθ 

διάχυςθ τθσ κερμότθτασ από αγϊγιμεσ επιφάνειεσ. Στθν παρακάτω εικόνα φαίνεται θ διάταξθ που 

χρθςιμοποιιςαμε για τθ διεξαγωγι των μετριςεων:  

α 

 

β 

 

Εικόνα 4.18: Διάταξθ κζρμανςθσ και μζτρθςθσ κερμοκραςίασ των αντιςτάςεων 

Τα αποτελζςματα των μετριςεων παρουςιάηονται ςτο παρακάτω διάγραμμα. 

 

Εικόνα 4.19: Διάγραμμα εξζλιξθσ κερμοκραςίασ (τθσ αντίςταςθσ R2 )με το χρόνο για εφαρμογι τεςςάρων τιμϊν 

ζνταςθσ (200, 210, 230, 250 mA) 
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Ππωσ ιταν αναμενόμενο, αυξάνοντασ τθν ζνταςθ του ρεφματοσ, αυξικθκε θ τελικι 

κερμοκραςία τθσ αντίςταςθσ θ οποία ςτακεροποιικθκε μζςα ςτα πρϊτα 2 λεπτά τθσ εφαρμογισ 

του ρεφματοσ. Από τθν παραπάνω γραφικι παράςταςθ μποροφμε να κάνουμε μια εκτίμθςθ για 

τον χρόνο και τθν ζνταςθ του ρεφματοσ (και κατ’ επζκταςθ τθσ ιςχφοσ) που χρειαηόμαςτε για να 

αυξθκεί θ κερμοκραςία ςτισ τιμζσ που μασ ενδιαφζρουν για τθν PCR), δθλαδι ςτουσ 60ο C, ςτουσ 

72ο C και ςτουσ 95ο. Ραρακάτω, μποροφμε να δοφμε τα γραφιματα Τ(P) και Τ(I), δθλαδι τθ 

κερμοκραςία ςυναρτιςει τθσ ιςχφοσ και του θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 
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Εικόνα 4.20: (α) Διάγραμμα Τ(), (β) Διάγραμμα Τ(Λ) 

 

Με εφαρμογι μεκόδου παρεμβολισ (interpolation) ςτα διαγράμματα με το πρόγραμμα 

Origin, βρικαμε τισ τιμζσ τθσ ιςχφοσ και του ρεφματοσ που απαιτοφνται για να επιτφχουμε τισ 

επικυμθτζσ κερμοκραςίεσ. Τα αποτελζςματα φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Ιςχφσ (W) Ζνταςθ (mA) Θερμοκραςία (οC) 

1.18 210 65 (annealing) 

1.43 230 71 (elongation) 

1.73 250 88 
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Ρίνακασ 4.7: Τιμζσ απαιτοφμενθσ ιςχφοσ και ζνταςθσ ρεφματοσ για να επιτφχουμε τισ 3 επικυμθτζσ κερμοκραςίεσ ςτθν 

PCR 

Συμπεραςματικά, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι βρικαμε τθν ζνταςθ ρεφματοσ και τθν ιςχφ 

που απαιτοφνται για να φτάςουμε τουσ 65ο C ι τουσ 72ο C, μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα των 2 min. 

Για να φτάςουμε τθ κερμοκραςία των 95ο C, χρειάηεται μεγαλφτερθ ζνταςθ ρεφματοσ από το 

μζγιςτο που δοκιμάςαμε. Ωςτόςο εδϊ αξίηει να ςθμειωκεί οτι τα παραπάνω ρεφματα μετρικθκαν 

κατά τθ διάρκεια κζρμανςθσ μόνο μιασ από τισ αντιςτάςεισ, οπότε οι αναμενόμενεσ κερμικζσ 

απϊλειεσ ιταν μεγαλφτερεσ από τθν πραγματικι κατάςταςθ όπου και οι τρείσ αντιςτάςεισ κα 

κερμαίνονται ταυτόχρονα. Καταλιγοντασ, αναμζνουμε ότι τα ρεφματα που κα χρειαςτοφν ςε 

πραγματικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ τθσ διάταξθσ κα είναι μικρότερα των ρευμάτων που 

χρθςιμοποιικθκαν παραπάνω (Ρίνακασ. 4.7).  

 

4.4. Ρροςομοίωςθ  

Στθ ςυνζχεια, το ερϊτθμα που προκφπτει εφλογα είναι πϊσ ςχετίηονται οι κερμοκραςίεσ των 3 

αντιςτάςεων (κερμαντικϊν ςτοιχείων) με τθ κερμοκραςία μζςα ςτα κανάλια που διαρρζουν τισ 3 

κερμοκραςιακζσ ηϊνεσ. Για να απαντθκεί το ερϊτθμα αυτό, ταυτόχρονα με τον θλεκτρικό 

χαρακτθριςμό, διεξιχκθ προςομοίωςθ τθσ κατανομισ τθσ κερμοκραςίασ ςτθ μικρορευςτονικι 

διάταξθ λόγω αγωγισ και ςυναγωγισ τθσ κερμότθτασ από τα μικροκερμαντικά ςτοιχεία όπου θ 

κερμοκραςία ζχει ςτακεροποιθκεί π.χ. ςτουσ 95ο C, 77 ο C και 60ο C, αντίςτοιχα ςτισ 3 ηϊνεσ, προσ 

τθν υπόλοιπθ μικρορευςτονικι διάταξθ και το περιβάλλον. Για τθν προςομοίωςθ 

χρθςιμοποιικθκε το εμπορικό πακζτο COMSOL (θ προςομοίωςθ ζγινε ςτο ΛΜΘΛ από τον Δρ. 

Γιϊργο Κόκκορθ και Θ. Κουρι, μεταπτυχιακι εργαςία ςε εξζλιξθ). Στο παρακάτω ςχιμα  (Σχιμα 

4.22) παρατθροφμε τθν κατανομι τθσ κερμοκραςίασ πάνω ςε επίπεδο παράλλθλα του 

μικρορευςτονικοφ που διζρχεται από το μζςο των μικροκαναλιϊν, όπωσ προζκυψε από τθν 

προςομοίωςθ. 
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Εικόνα 4.22: αποτελζςματα προςομοίωςθσ για τθν κατανομι τθσ κερμοκραςίασ ςτο chip 

Ππωσ παρατθροφμε, πάνω ςε κάκε ηϊνθ θ κερμοκραςία κατανζμεται απόλυτα ομοιόμορφα και 

είναι ίδια με αυτι τθσ αντίςταςθσ που βρίςκεται κάτω από τθν αντίςτοιχθ ηϊνθ, χάρθ ςτθ μικρι 

απόςταςθ ανάμεςα ςτα κερμαντικά ςτοιχεία και το κανάλι. Στο παρακάτω γράφθμα, μποροφμε να 

δοφμε το προφίλ τθσ κερμοκραςίασ από το κατϊτατο ςθμείο τθσ τρίτθσ αντίςταςθσ μζχρι το 

ανϊτατο ςθμείο τθσ πρϊτθσ αντίςταςθσ , ςε ςφγκριςθ με το αντίςτοιχο προφίλ ςτο επίπεδο ςτθ 

μζςθ του καναλιοφ. 
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Εικόνα 4.23: Ρροφίλ κερμοκραςίασ ςτο επίπεδο των αντιςτάςεων (κόκκινθ γραμμι) και του μικροκαναλιοφ (μαφρθ 

γραμμι). 

Με τθν κόκκινθ γραμμι παριςτάνεται θ κερμοκραςία ςτο επίπεδο των αντιςτάςεων, ενϊ με τθ 

μαφρθ ςε αυτό του καναλιοφ. Ραρατθροφμε ότι θ κατανομι και οι τιμζσ τθσ κερμοκραςίασ ςτθν 

πίςω πλευρά του Pyralux, που είναι οι αντιςτάςεισ, είναι ςχεδόν πανομοιότυπεσ με τθν πάνω 

πλευρά του υποςτρϊματοσ, δθλαδι τθν πλευρά των μικροκαναλιϊν.  

Θ προςομοίωςθ ζγινε κεωρϊντασ ωσ μικροκερμαντικά ςτοιχεία ςυνεχι υμζνια χαλκοφ που 

καλφπτουν κάκε κερμοκραςιακι ηϊνθ, και όχι μαιανδρικζσ αντιςτάςεισ, όπωσ αυτζσ που 

υλοποιιςαμε. Μποροφμε από το παραπάνω διάγραμμα να κάνουμε μια εκτίμθςθ για το κατά 

πόςο θ χριςθ μαιανδρικισ αντίςταςθσ αναμζνεται να επθρεάςει τθν κατανομι τθσ κερμοκραςίασ 

πάνω ςτθ μικρορευςτονικι διάταξθ και ιδιαίτερα ςτο μικροκανάλι. Από τα αποτελζςματα τθσ 

προςομοίωςθσ για τθ κερμοκραςία ςαν ςυνάρτθςθ τθσ απόςταςθσ από τισ αντιςτάςεισ, 

παρατθροφμε ότι ςε απόςταςθ 200 μm (δθλ. όςθ το μεςοδιάςτθμα ανάμεςα ςε διαδοχικά 

τμιματα τθσ μαιανδρικισ αντίςταςθσ) ζχουμε πτϊςθ τθσ κερμοκραςίασ μικρότερθ από 2οC για τθν 

αντίςταςθ R1 (μζγιςτθσ κερμοκραςίασ) και μικρότερθ από 1οC για τθν αντίςταςθ R3 (ελάχιςτθσ 

κερμοκραςίασ). Θ  μείωςθ αυτι δεν αναμζνεται να επθρεάςει τθν απόδοςθ τθσ PCR. Άρα, θ χριςθ 
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μαιανδρικισ αντίςταςθσ δεν αναμζνεται να επθρεάςει ςθμαντικά τθν κερμοκραςιακι κατανομι 

ϊςτε να μειωκεί θ απόδοςθ τθσ PCR.   

Επίςθσ, από τθν εικόνα 4.22 φαίνεται ότι ανάμεςα ςτθν πρϊτθ, δεφτερθ και τρίτθ ηϊνθ, υπάρχει 

από μία μεταβατικι ηϊνθ κάτω από τθν οποία δεν υπάρχει κερμαντικι αντίςταςθ, ϊςτε θ 

κερμοκραςία μειϊνεται βακμιαία από τουσ 368 Κ (ιτοι 95ο C) ςτουσ 350 Κ (77 ο C) και μετά ςτουσ 

333 Κ (60ο C).  

 

4.5. Καταςκευι μικρορευςτονικισ διάταξθσ και μικροκερμαντικών ςτοιχείων ςτο ίδιο chip 

 Σε αυτι τθν παράγραφο κα περιγράψουμε τθν ταυτόχρονθ καταςκευι των μικροκαναλιϊν 

και των μικροκερμαντικϊν ςτοιχείων (βλ. διάγραμμα ροισ, εικόνα 4.7) 

 Ππωσ είπαμε και ςτισ επιμζρουσ καταςκευζσ, θ ςχθματοποίθςθ τόςο των μικροκαναλιϊν 

όςο και των αντιςτάςεων γίνεται με λικογραφία και εγχάραξθ. Επίςθσ αναφερκικαμε ςτθ κόλλθςθ 

του υποςτρϊματοσ ςε διςκίο πυριτίου για πιο εφκολο χειριςμό. Στθν περίπτωςθ λοιπόν που 

κζλουμε να καταςκευάςουμε μικροκανάλια από τθ μια πλευρά του υποςτρϊματοσ και 

αντιςτάςεισ από τθν άλλθ, ακολουκοφμε τα εξισ βιματα: 

a. Ρλζνουμε το υπόςτρωμα και το διςκίο πυριτίου και κολλάμε το υπόςτρωμα πάνω ςτο 

πυρίτιο. Στθ ςυνζχεια επιςτρϊνουμε με ΑΗ και ψινουμε ςτουσ 95ο για λίγα λεπτά. 

b. Ξεκολλάμε το υπόςτρωμα και το κολλάμε από τθν άλλθ πλευρά. Επαναλαμβάνουμε τθν 

επίςτρωςθ και κάνουμε λικογραφία τα τισ αντιςτάςεισ. Ψινουμε ςτο hot plate για 30’ 

περίπου. 

c. Κάνουμε μια πολφ μικρισ διαμζτρου τρφπα ςτα ςθμεία ευκυγράμμιςθσ (εικόνα 4.22). Με 

υγρι εγχάραξθ, ςχθματοποιοφμε τισ αντιςτάςεισ. Το πίςω μζροσ του υποςτρϊματοσ είναι 

καλυμμζνο με ρθτίνθ, οπότε δεν εκτίκεται ο χαλκόσ ςτο διάλυμα εγχάραξθσ.  
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Εικόνα 4.24: Σθμάδια ευκυγράμμιςθσ ςτισ λικογραφικζσ μάςκεσ. Αυτά τα ςθμάδια είναι απαραίτθτα για να 

ευκυγραμμιςτοφν οι ανιςτάςεισ με τα μικροκανάλια πριν τθν ζκκεςθ ςε UV, κατά τθ διάρκεια τθσ λικογραφίασ 

 

d. Αφοφ ζχουμε ςχθματοποιιςει τισ αντιςτάςεισ, επιςτρϊνουμε και πάλι με ρθτίνθ για να 

προςτατευτοφν οι αντιςτάςεισ και ψινουμε. Στθ ςυνζχεια κολλάμε το υπόςτρωμα από τθν 

πλευρά των αντιςτάςεων και ακολουκοφμε τα βιματα τθσ λικογραφίασ για τθ 

ςχθματοποίθςθ του μικρορευςτονικοφ.. Ρριν τθν ζκκεςθ, ευκυγραμμίηουμε τθ 

λικογραφικι μάςκα με τα μικροκανάλια με το υπόςτρωμα, με τρόπο ϊςτε τα ςθμάδια 

ευκυγράμμιςθσ τθσ μάςκασ να ταιριάξουν ακριβϊσ με τισ τρφπεσ που είχαμε κάνει πάνω 

ςτο υπόςτρωμα. Ολοκλθρϊνουμε τθ λικογραφία του μικρορευςτονικοφ. 

e. Ρροχωράμε ςτθν υγρι εγχάραξθ του χαλκοφ, ϊςτε να αφαιρεκεί ο χαλκόσ από τα 

μικροκανάλια. 

f. Ολοκλθρϊνουμε με εγχάραξθ με πλάςμα για τθ ςχθματοποίθςθ των καναλιϊν και τθν 

πλιρθ αφαίρεςθ του χαλκοφ. 

Θ ολοκλθρωμζνθ διάταξθ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα: 
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α β 

γ 

Εικόνα  4.25: α) Ρλευρά μικροκαναλιϊν  

β) αντιςτάςεισ  

γ) διάταξθ διπλισ όψθσ (μικροκανάλια και αντιςτάςεισ) 

 

 

4.6. Σφράγιςθ διάταξθσ 

Αφοφ ολοκλθρϊκθκε θ ςχθματοποίθςθ του μικρορευςτονικοφ ςυςτιματοσ, ακολοφκθςε θ 

διαδικαςία τθσ ςφράγιςθσ (sealing), προκειμζνου να ςτεγανοποιθκεί θ διάταξθ. Θ τεχνικι 

ςφράγιςθσ που εφαρμόςτθκε είναι θ πλαςτικοποίθςθ (lamination) (βλ. κεφάλαιο 2, εδάφιο 2.3). 

Τθ ςυςκευι που χρθςιμοποιιςαμε, κακϊσ και το πλαςτικό υμζνιο για να ςφραγίςουμε τθ διάταξθ,  

μποροφμε να τα δοφμε ςτο κεφάλαιο 3, ςτο εδάφιο 3.7. 

Στθν παρακάτω εικόνα βλζπουμε μζροσ των μικροκαναλιϊν μετά από τθν πλαςτικοποίθςθ. 

Για να μπορζςουμε να χαρακτθρίςουμε πλιρωσ αυτι τθν μζκοδο ςφράγιςθσ, πρζπει να κάνουμε 

μετριςεισ SEM, προκειμζνου να παρατθριςουμε ςχολαςτικά κατά πόςο όντωσ ζχει ςφραγιςτεί 

καλά θ διάταξθ. 
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Εικόνα 4.26: Τμιμα μικροκαναλιϊν μετά από τθν πλαςτικοποίθςθ με διαφανζσ λεπτό υμζνιο 

 

Τζλοσ, οι ροϊκζσ διαςυνδζςεισ (Nanoport) πρόκειται να προςτεκοφν ςτθ ςφραγιςμζνθ διάταξθ 

προκειμζνου να είναι εφικτι θ ειςαγωγι του βιολογικοφ δείγματοσ DNA. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5  

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΑ ΦΕΔΙΑ 
 

Στθν παροφςα εργαςία, αςχολθκικαμε με τον ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι μιασ απλισ και 

χαμθλοφ κόςτουσ μικρορευςτονικισ διάταξθσ, θ οποία προορίηεται για τθν ενίςχυςθ δείγματοσ 

DNA. Δοκιμάςαμε διάφορεσ ςυνκικεσ λικογραφίασ και εγχάραξθσ και καταφζραμε ωσ ζνα βακμό, 

να τυποποιιςουμε τισ διαδικαςίεσ ςχθματοποίθςθσ. Στθ ςυνζχεια με τον χαρακτθριςμό (δομικό 

και θλεκτρικό), προςδιορίςαμε κρίςιμεσ ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά τόςο του υποςτρϊματοσ, 

όςο και τθσ ίδιασ τθσ διάταξθσ. 

Συνοψίηοντασ λοιπόν, καταγράφουμε τα ςυμπεράςματα αυτισ τθσ εργαςίασ: 

 Είναι δυνατι θ ςχθματοποίθςθ τθσ μικρορευςτονικισ διάταξθσ και των μικροκερμαντικϊν 

ςτοιχείων ςτο ίδιο λεπτό υπόςτρωμα PI- Cu. 

 Ο χαρακτθριςμόσ των μικροκαναλιϊν ζδειξε ότι θ επιφάνεια του PI είναι υδρόφιλθ, κάτι 

που εξυπθρετεί τθν πραγματοποίθςθ τθσ PCR. Επίςθσ από τισ μετριςεισ τραχφτθτασ με 

SEM, ςυμπεραίνουμε ότι θ τραχφτθτα τθσ επιφάνειασ των μικροκαναλιϊν μειϊνεται 

ςθμαντικά μετά τθν αφαίρεςθ τθσ μάςκασ του χαλκοφ από τθ μικρορευςτονικι διάταξθ, 

αφοφ αυτι ζχει ςχθματοποιθκεί πλιρωσ (μετά από τθν εγχάραξθ με πλάςμα). 

 Ο θλεκτρικόσ χαρακτθριςμόσ των αντιςτάςεων απζδειξε τθν λειτουργικότθτα των 

αντιςτάςεων και ωσ μικροκερμαντικά ςτοιχεία (με τισ μετριςεισ ανόδου τθσ κερμοκραςίασ 

με εφαρμογι θλεκτρικοφ ρεφματοσ), αλλά και ωσ αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ (με τισ 

μετριςεισ του κερμικοφ ςυντελεςτι αντίςταςθσ, TCR). Επίςθσ θ επιτυχισ καταςκευι δυο 

διατάξεων μικροκερμαντικϊν ςτοιχείων και οι κοντινζσ μετριςεισ TCR ανάμεςα ςτα 

διαφορετικά δείγματα είναι ενδείξεισ καλισ επαναλθψιμότθτασ τθσ όλθσ διεργαςίασ.  

 Σε ό, τι αφορά ςτθ ςφράγιςθ τθσ διάταξθσ, φαίνεται ότι θ μζκοδοσ τθσ πλαςτικοποίθςθσ κα 

είναι αυτι που κα χρθςιμοποιθκεί, δεδομζνου ότι είναι θ πλζον ςυνικθσ μζκοδοσ 

ςφράγιςθσ διατάξεων ςε πολυϊμίδιο. 

Στο άμεςο μζλλον, κα πραγματοποιθκοφν οι επόμενεσ διεργαςίεσ που απαιτοφνται για να 
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ολοκλθρωκεί θ μικρορευςτονικι διάταξθ. Αυτζσ είναι: 

 Θ τοποκζτθςθ ροϊκϊν διαςυνδζςεων 

Οι ροϊκζσ διαςυνδζςεισ είναι απαραίτθτεσ ϊςτε να μεταφερκεί το βιολογικό δείγμα ςτο 

μικρορευςτονικό κανάλι. Για τθν παροφςα διάταξθ, επιλζχκθκε θ ροϊκι διαςφνδεςθ NanoportTM 

που διατίκεται από τθν εταιρεία Upchurch (βλ. § 2.4). 

 Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ με νερό 

Στθ ςυνζχεια κα ειςαχκεί νερό ςτθν ςφραγιςμζνθ διάταξθ για να ελεγχκεί κατά πόςο θ ςφράγιςθ 

είναι αποτελεςματικι, αλλά και για να δοκιμαςτοφν διάφορεσ ταχφτθτεσ ροισ. 

 Ζλεγχοσ κερμοκραςίασ 

Μετά τθν τοποκζτθςθ διαςυνδζςεων και τθ δοκιμι με νερό, προχωράμε ςτον ζλεγχο τθσ 

κερμοκραςίασ. Αυτό το βιμα περιλαμβάνει ζνα ςφςτθμα ελζγχου κερμοκραςίασ (Τ- control), το 

οποίο κα γίνει με βάςθ τα αποτελζςματα του θλεκτρικοφ χαρακτθριςμοφ. Το ςφςτθμα κα ελζγχει 

τθν ζνταςθ ρεφματοσ που κα απαιτθκεί για τθ διατιρθςθ τθσ κερμακραςίασ ςτα επικυμθτά  

επίπεδα για κάκε κερμικι ηϊνθ. 

 Ο ζλεγχοσ τθσ απόδοςθσ τθσ PCR 

Τζλοσ, κα ειςαχκεί πραγματικό μίγμα PCR (που κα ζχει φτιαχτεί ςτο ΛΒΕΑΑ), όπου και κα γίνει ο 

ζλεγχοσ τθσ απόδοςθσ τθσ PCR με gel θλεκτροφόρθςθσ (βλ. § 1.3.4) 

Στο απϊτερο μζλλον, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μικρορευςτονικισ διάταξθσ, αυτι πρζπει να 

ολοκλθρωκεί με ζναν κάλαμο υβριδιςμοφ και βιοαιςκθτιρα, όπου κα γίνεται θ υβριδοποίθςθ του 

DNA και κα ανιχνεφει τα προϊόντα τθσ PCR. Τελικά, κα ζχουμε ζνα ολοκλθρωμζνο lab on a chip, 

εφκολο ςτθ χριςθ, φορθτό, χαμθλοφ κόςτουσ, που κα εκτελεί ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα μια 

από τισ ςθμαντικότερεσ βιοαναλυτικζσ εφαρμογζσ για πολλοφσ τομείσ τθσ Βιοτεχνολογίασ και 

κυρίωσ για τθ Μοριακι Διαγνωςτικι, όπωσ είναι θ PCR. 
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