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Προσομοίωση με κινητική Monte Carlo της εγχάραξης
πολυμερικών αλυσίδων με ιόντα πλάσματος αερίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των μηχανισμών της
εμφάνισης και εξέλιξης της επιφανειακής τραχύτητας σε πολυμερικά υμένια που
εγχαράσσονται σε πλάσμα. Για την επίτευξη του στόχου μας χρησιμοποιείται ένα
πρόγραμμα προσομοίωσης που έχει αναπτυχθεί για προσομοίωση της διάλυσης των
πολυμερών σε διεργασίες λιθογραφίας (διδακτορική διατριβή Δημήτρη Δρυγιαννάκη
Αθήνα 2009). Το πρόγραμμα θεωρεί ότι η εγχάραξη γίνεται από τα ιόντα του
πλάσματος καθένα από τα οποία διασπά ένα δεσμό μιας αλυσίδας του πολυμερούς και
τη χωρίζει σε δύο θραύσματα. Το κριτήριο που παίζει καθοριστικό ρόλο για την
απομάκρυνση ενός θραύσματος είναι το ο αριθμός των μονομερών που αυτό περιέχει.
Αν ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος μιας κρίσιμης τιμής (που ονομάζουμε κρίσιμο
μήκος του θραύσματος και αντιπροσωπεύει τον μέγιστο αριθμό των μονομερών που
μπορούν να απομακρυνθούν ως πτητικά) τότε το θραύσμα απομακρύνεται από το
πλέγμα. Αν είναι μεγαλύτερος τότε παραμένει. Η προσομοίωση γίνεται σε δυο
διαστάσεις. Το πρώτο αποτέλεσμα της μελέτης μας είναι ότι ο μηχανισμός εγχάραξης
που χρησιμοποιείται στην προσομοίωση δημιουργεί αργή αύξηση της τραχύτητας με το
χρόνο αφού η τυπική απόκλιση αυξάνει με νόμο δύναμης που ο εκθέτης του είναι
μικρός (~0.20-0.30). Το μήκος συσχέτισης αυξάνεται με τον χρόνο επίσης με νόμο
δύναμης ενώ ο εκθέτης τραχύτητας παραμένει σταθερός. Συνδυάζοντας τους εκθέτες
των νόμων δύναμης με τον εκθέτη τραχύτητας προκύπτει ότι η τραχύτητα κατά τη
διάρκεια της εγχάραξης αναπτύσσεται σε όλες τις κλίμακες ομοιόμορφα υπακούοντας
στην υπόθεση κλιμάκωσης των Family-Viscek για ομαλή κινητική τραχύτητα.
Μελετήθηκε επίσης η επίδραση του κρίσιμου μήκους θραύσματος, του μέσου μήκους
των πολυμερικών αλυσίδων και του ελεύθερου όγκου στις παραμέτρους τραχύτητας. Σε
συνάρτηση με το κρίσιμο μήκος του θραύσματος βρέθηκε ότι η τυπική απόκλιση της
τραχύτητας αυξάνεται σημαντικά. Το ίδιο συμβαίνει και με την αύξηση του ελεύθερου
όγκου του πλέγματος ενώ αντίθετα αύξηση στο μέσο μήκος της αλυσίδας οδηγεί σε
ασθενέστερη αύξηση της τραχύτητας. Το μήκος συσχέτισης παρουσιάζει αύξηση όταν
αυξάνεται το κρίσιμο μήκος του θραύσματος, μειώνεται ελαφρά με την αύξηση του
μέσου μήκους της αλυσίδας ενώ παραμένει σχεδόν σταθερό με την αύξηση του
ελεύθερου όγκου στο εσωτερικό του πλέγματος. Ο εκθέτης τραχύτητας παραμένει
περίπου σταθερός συναρτήσει και των τριών παραμέτρων με τις όποιες αποκλίσεις να
βρίσκονται τις περισσότερες φορές στα όρια της αβεβαιότητας των αποτελεσμάτων της
προσομοίωσης.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Εγχάραξη με πλάσμα οξυγόνου.Τραχύτητα.Πολυμερή.Ομαλή
κινητική τραχύτητα.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τραχύτητα, Εγχάραξη, Πλάσμα, Πολυμερή, μορφοκλασματική
θεωρία

Kinetic Monte Carlo simulation of ion enhanced etching or sputtering of polymers
using a random walk representation of the polymer chains

ABSTRACT
The aim of this master thesis is the understanding of development and evolution of
surface roughness on polymers during ion-enhanced plasma etching or sputtering. For
this purpose we use a simulation code initially developed for dissolution of polymer
chains during the development process of photoresists. The program represents
polymer chains using random walks (PhD thesis of D. Drygiannakis, Athens 2009). We
import this chain configuration in our etching simulations. Our basic idea is that etching
is caused from plasma ions breaking polymer chains and separating them in two
pieces: If the number of monomers of one piece is smaller than a threshold then this
piece is removed. The simulation is two dimensional.
The first result of our simulation is that this etch-mechanism results in slow
increasing of roughness with the time: RMS roughness increases with a power law with
time having an exponent of 0.2 – 0.3; a power law is also valid for correlation length
increase with etching time, while roughness exponent stays constant. Examination of
the exponents of power laws, led us to the conclusion that roughness follows the
Family-Visczek scaling hypothesis.
We then examined the effect of simulation parameters on the results. We observed
that RMS increases with threshold-size, and free volume, but not significantly with the
length of the polymer chain. Correlation length increases with threshold size, decreases
slightly with chain length and is constant with free volume. Finally, the roughness
exponent stays almost constant.

SUBJECT AREA: Plasma etching, roughness, polymers, static and kinetic roughness
KEYWORDS: Plasma, etching, roughness, fractals, polymers, scaling theory
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Σκοπός της εργασίας
Στη σύγχρονη τεχνολογία και βιομηχανία ενώ η χρήση των ολοκληρωμένων
κυκλωμάτων συνεχώς αυξάνει, οι διαστάσεις των επιμέρους στοιχείων που
απαρτίζουν τα κυκλώματα αυτά συνεχώς μειώνονται. Προκειμένου τα ολοένα και
μικρότερα ολοκληρωμένα κυκλώματα να λειτουργούν επιτυχώς και η χρήση τους
να επεκτείνεται απαιτείται η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν,
μέσω της βελτίωσης των διεργασιών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή
τους.
Από τις βασικές διεργασίες της Μικροηλεκτρονικής η εγχάραξη των επιφανειών
αποτελεί καθοριστικής σημασίας διεργασία σχηματοποίησης επίπεδων επιφανειών
και υμενίων στη μίκρο- και νανο κλίμακα. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε πεδία της νανοτεχνολογίας όπως τα νάνο- και
μικροηλεκτρομηχανικά συστήματα (MEMS),bioMEMS και οι μικρορευστομηχανικές
διατάξεις. Όπως και σε άλλες διεργασίες δημιουργίας νανοδομών σε επιφάνειες
(εγχάραξη,απόθεση) ο σκοπός είναι να εγχαραχθεί ή να αποτεθεί υλικό με τέτοιο
τρόπο ώστε το τελικό πάχος του υποστρώματος να είναι παντού ομοιόμορφο. Στην
πράξη, όμως, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Αν ξεκινήσουμε από επίπεδη επιφάνεια και
προσπαθήσουμε να την εγχαράξουμε ή να εναποθέσουμε υλικό σε αυτή η τελική
επιφάνεια θα απέχει πολύ από την επίπεδη και μάλιστα η απόκλιση αυτή θα είναι
τόσο μεγαλύτερη όσο περισσότερο υλικό εναποτέθηκε ή απομακρύνθηκε με την
εγχάραξη. Αυτή η απόκλιση στην επιφάνεια είναι η τραχύτητα.
Η τραχύτητα μπορεί να επηρεάσει τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των
επιφανειών. Υπάρχουν εφαρμογές στις οποίες η τραχύτητα αποδεικνύεται
χρήσιμη, όπως σε καταλυτικές αντιδράσεις και στην αύξηση της πρόσφυσης
μεταξύ διαφορετικών υλικών, αλλά κατά κύριο λόγο είναι ανεπιθύμητη. Για
παράδειγμα επηρεάζει την ηλεκτρική αγωγιμότητα των λεπτών μεταλλικών
υμενίων, το ρυθμό των χημικών αντιδράσεων, κ.α.. Ιδιαίτερα σε εφαρμογές
μικροηλεκτρονικής και οπτοηλεκτρονικής η τραχύτητα μπορεί να επηρεάσει τα
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των τρανζίστορ, τη χωρητικότητα των λεπτών
μονωτικών υμενίων, την ωμική επαφή μετάλλου-ημιαγωγού, τη σκέδαση του
φωτός σε διατάξεις οπτοηλεκτρονικής, τη ροή σε μικροκανάλια και άλλα πολλά.
Για να είναι επιτυχής και αξιόπιστη η κατασκευή των δομών στη μίκρο- και νάνοκλίμακα απαιτείται η κατανόηση του χαρακτηρισμού, της
δημιουργίας και της εξέλιξής της τραχύτητας.Στην προσπάθεια αυτή σημαντικό
εργαλείο είναι η προσομοίωση των διεργασιών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
H παρούσα μεταπτυχιακή εργασία ασχολείται με το φαινόμενο της τραχύτητας
κατά την εγχάραξη πολυμερικών επιφανειών. Σκοπός μας είναι να διερευνήσουμε
την κινητική δημιουργία τραχύτητας σε πολυμερικά υλικά που εγχαράσσονται
κυρίως από τα ιόντα του πλάσματος(ιονοβολή ή ενισχυόμενη από ιόντα χημική
εγχάραξη).Για την επίτευξη του στόχου μας χρησιμοποιείται ένα πρόγραμμα
προσομοίωσης της δημιουργίας ενός φίλμ που αποτελείται από αλυσίδες
πολυμερών και κατόπιν εγχαράσσεται με ιόντα που προέρχονται από το πλάσμα
και σπάζουν τις αλυσίδες δημιουργώντας πτητικά προϊόντα Γίνεται στατιστική
επεξεργασία των αρχείων εξόδου του προγράμματος μέσω των οποίων εξάγονται
Αντρέας Σ. Αναστασόπουλος
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οι μαθηματικές παράμετροι της τραχύτητας Ουσιαστικά ,κάποιες παράμετροι του
προγράμματος διατηρούνται σταθερές και κάποιες άλλες μεταβάλλονται έτσι ώστε
να προκύψει η εξάρτηση και μεταβολή της τραχύτητας σε συνάρτηση π.χ.με το
μήκος της αλυσίδας του πολυμερούς, τον ελεύθερου όγκο στο εσωτερικό του και
με τον αριθμού των μονομερών που απομακρύνονται κατά την πρόσπτωση των
ιόντων.
Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στην έννοια και
στη φυσική του πλάσματος, στις διεργασίες που μπορούν να επιτευχθούν με αυτό
και στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που αυτές παρουσιάζουν, ενώ στη
συνέχεια δίνονται τα χαρακτηριστικά των πολυμερών που χρησιμοποιούνται στη
Μικροηλεκτρονική.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται το πρόβλημα της τραχύτητας και δίνονται τα
είδη της, ενώ μελετώνται και οι παράμετροι της μέσω των μαθηματικών. Επίσης
αναφέρεται η συμβολή της μορφοκλασματικής γεωμετρίας στην κατανόηση του
προβλήματος της τραχύτητας.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πρόγραμμα προσομοίωσης μέσω του
οποίου πραγματοποιείται η διεργασία της εγχάραξης με τη μέθοδο της κινητικής
Monte Carlo. .Παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι δυνατότητες των παραμέτρων
του προγράμματος, και ο τρόπος δημιουργίας του πλέγματος ενώ αποσαφηνίζεται
και ο τρόπος τοποθέτησης των αλυσίδων στο πλέγμα.Eπίσης ως θεωρητικό
υπόβαθρο παρουσιάζονται οι μέθοδοι εγχάραξης και η κινητική Monte Carlo.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, δίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων
τα οποία απεικονίζονται στις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις οι οποίες
περιέχουν τις παραμέτρους της τραχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο εγχάραξης.

1.2 Πλάσμα
1.2.1 Βασικές αρχές φυσικής πλάσματος
Ο όρος "πλάσμα" χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1928 από τους
φυσικούς Langmuir και Tonks για την πιστή απόδοση του φυσικού μέσου
(ιονισμένο αέριο) που περιέχεται μέσα σε ένα σωλήνα ηλεκτρικής εκκένωσης.
Το πλάσμα που αναφέρεται και ως τέταρτη κατάσταση της ύλης μετά την υγρή,
τη στερεά και την αέρια είναι ένα σχεδόν ουδέτερο ηλεκτρικά αέριο που περιέχει
φορτισμένα και ουδέτερα συστατικά όπως ηλεκτρόνια, θετικά ιόντα, αρνητικά
ιόντα, ρίζες, άτομα, μόρια και εμφανίζει συλλογική συμπεριφορά.
Σχηματίζεται όταν ένα αέριο γίνει πολύ υπέρθερμο με αποτέλεσμα ηλεκτρόνια
να δραπετεύσουν από το άτομό τους και να γίνουν ελεύθερα (ελεύθερα
ηλεκτρόνια). Για να συμβεί αυτό χρειάζεται μεταφορά ενέργειας (RF η DC) από
ένα ηλεκτρικό πεδίο[Ιme] .
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Σχήμα 1.1 Ιόντα και ηλεκτρόνια συνιστούν το πλάσμα
Πλάσμα συναντάται στον Ηλιο, στους αστέρες ,στο μεσοαστρικό χώρο, στον
ηλιακό άνεμο, στο ηλιακό στέμμα ,στους κεραυνούς ,στο Βόρειο Σέλας και στους
αντιδραστήρες σύντηξης.

Σχήμα 1.2 Βόρειο Σέλας

Σχήμα 1.3 Ηλιακό στέμμα

Σχήμα 1.4 Ηλιακός άνεμος

Αντρέας Σ. Αναστασόπουλος
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Σχήμα 1.5 Πλάσμα κατά τη γέννηση των άστρων

Σχήμα 1.6 Κεραυνός

Σχήμα 1.7 Αντιδραστήρας σύντηξης

Αντρέας Σ. Αναστασόπουλος
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Το εργαστηριακό πλάσμα ,το οποίο ολοένα και χρησιμοποιείται σε πολλές
επιστημονικές και βιομηχανικές εφαρμογές, δημιουργείται κατά την εφαρμογή
υψηλής τάσης μέσα σε ένα αέριο που βρίσκεται σε θάλαμο υπό κενό, με
ηλεκτρική εκκένωση. Προτού προχωρήσουμε σε μια σύντομη περιγραφή των
διαδικασιών και των μηχανισμών που συμβαίνουν στο εσωτερικό του
πλάσματος κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση κάποιων σημαντικών παραμέτρων
του πλάσματος.
Παράμετροι πλάσματος:
• Πυκνότητα ουδετέρων ειδών nn
• Πυκνότητες των ηλεκτρονίων και των αρνητικών και θετικών ιόντων ne,ni-,ni+
• Θερμοκρασία ηλεκτρονίων, ιόντων και ουδέτερων σωματιδίων Te,Ti,Tn
• Μήκος Debye:είναι η χαρακτηριστική κλίμακα μήκους στην οποία τα
ηλεκτρικά πεδία στο πλάσμα φθίνουν.
Είναι
λD=(εοk Te/ ne qe²)
όπου εο η διηλεκτρική σταθερά του κενού και qe
το φορτίο του ηλεκτρονίου
• Οριακή στοιβάδα ή φράκτης ηλεκτρονίων(sheath):είναι το θετικά φορτισμένο
λεπτό στρώμα με το οποίο συνδέεται το πλάσμα με τις επιφάνειες των
ηλεκτροδίων [PCHEN].

Σχήμα 1.7 Οριακή στοιβάδα ή φράκτης ηλεκτρονίων(sheath)

Η διαδικασία του πλάσματος ξεκινά από τα ελεύθερα ηλεκτρόνια τα οποία με την
κινητική ενέργεια που αποκτούν και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι αρκετά
ελαφρά, συγκρούονται συνεχώς με άλλα άτομα ή μόρια και αποκτούν μια υψηλή
μέση ενέργεια πολλών eV (electron Volts) που αντιστοιχούν σε δεκάδες χιλιάδες
βαθμούς πάνω από τη θερμοκρασία του αερίου, η οποία είναι συνήθως λίγο
υψηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στη κύρια μάζα του πλάσματος
η θερμοκρασία των ηλεκτρονίων (Τe) είναι μεταξύ ~1 και ~10 eV, με πυκνότητα
ηλεκτρονίων (ne) από 10 9έως 10 12 cm-3 και βαθμό ιονισμού από ~10-6 έως
~0.3. Η κύρια μάζα του πλάσματος είναι μακροσκοπικά ηλεκτρικά ουδέτερη. Η
υψηλή θερμοκρασία των ηλεκτρονίων επιτρέπει στις συγκρούσεις ηλεκτρονίων –
μορίων να προκαλούν αντιδράσεις υψηλής θερμοκρασίας που δημιουργούν
ελεύθερες ρίζες, ιόντα και άλλα ηλεκτρόνια λόγω ιονισμού μέσα στο χαμηλής
θερμοκρασίας ουδέτερο αέριο.
Αντρέας Σ. Αναστασόπουλος
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Οι συγκρούσεις που γίνονται μέσα στο πλάσμα μπορεί να είναι ελαστικές ή
ανελαστικές.
Στις ελαστικές συγκρούσεις που συνήθως αποτελούν και την πλειοψηφία των
συγκρούσεων μεταξύ ηλεκτρονίων και ατόμων η μορίων, τα σωματίδια
ανταλλάσσουν ορμή και κινητική ενέργεια χωρίς να επηρεάζονται οι εσωτερικές
τους καταστάσεις. Στις ανελαστικές συγκρούσεις αλλάζουν οι εσωτερικές
καταστάσεις και τα σωματίδια που συμμετέχουν τοποθετούνται συνήθως σε
διεγερμένες καταστάσεις. Αν η μέση ενέργεια των ηλεκτρονίων είναι μικρή για να
προκαλέσει διέγερση, οι πιο πολλές συγκρούσεις ηλεκτρονίων-μορίων θα είναι
ελαστικές και αυτό συμβαίνει συνήθως με τα ευγενή αέρια ενώ αντίθετα στα
μοριακά αέρια ένα μεγαλύτερο μέρος των συγκρούσεων είναι ανελαστικές.
Πρέπει να σημειωθεί πως οι αλληλεπιδράσεις των σωματιδίων μέσα στο πλάσμα
γίνονται και από απόσταση. Το κάθε σωματίδιο έχει το δικό του ηλεκτρικό πεδίο
και επηρεάζει την κίνηση των μακρινών σωματιδίων και αυτή η συμπεριφορά είναι
που δίνει στο πλάσμα τα μοναδικά του χαρακτηριστικά. Επειδή το κάθε σωματίδιο
επηρεάζεται από τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία πολλών σωματιδίων, ο όρος
που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την κινητική μέσα στο πλάσμα είναι
‘συλλογική κίνηση’[PHDV] .
Το πλάσμα φορτίζεται θετικά σε σχέση με τα τοιχώματα του αντιδραστήρα και το
δισκίο και τα θετικά στοιχεία (ιόντα) επιταχύνονται από το πλάσμα σε μια
κατεύθυνση κάθετη προς αυτές τις επιφάνειες. Με αυτόν τον τρόπο τελικά τα ιόντα
ταξιδεύουν σε όλες τις οριζόντιες επιφάνειες περιλαμβανομένων και αυτών που
βρίσκονται στο πυθμένα των δομών. Σε αντίθεση τα ηλεκτρόνια διαχέονται έξω
από το πλάσμα όταν η ενέργεια κάθε ηλεκτρονίου ξεχωριστά ξεπεράσει το
δυναμικό του πλάσματος σε σχέση με την επιφάνεια. Συγκεκριμένα όταν μία
πολωμένη επιφάνεια (π.χ.ένα δισκίο πυριτίου) πλησιάσει το δυναμικό του
πλάσματος, μία ροή από θερμικά (10000-50000 Κ) ηλεκτρόνια διαχέεται
ισοτροπικά στην επιφάνεια.Η πλειοψηφία αυτών των ηλεκτρονίων απορροφούνται
στην πάνω επιφάνεια των δομών που βρίσκονται στο δισκίο. Τα αρνητικά ιόντα τα
οποία βρίσκονται σε μία πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία και διαχέονται πιο
δύσκολα είναι γενικά ανίκανα να διαφύγουν το πλάσμα και χάνονται αντίθετα σε
συγκρούσεις επανασύνδεσης και απόσπασης.
Οι ρίζες που σχηματίζονται μέσα στο πλάσμα αντιδρούν με την επιφάνεια του
στρώματος με χημικό τρόπο ενώ τα ιόντα επιδρούν με μηχανικό τρόπο, μέσω της
ιονοβολής. Η οπτική εκπομπή που παρατηρείται μέσα σε ένα πλάσμα είναι
αποτέλεσμα των διεγερμένων ατόμων και μορίων που σχηματίζονται στο πλάσμα
καθώς χάνουν την επιπλέον ενέργειά τους.
Παρόλο που αρχικά υπάρχουν ίσοι αριθμοί αρνητικών και θετικών φορτισμένων
σωματιδίων σε ένα πλάσμα, η διάχυση ή φόρτιση στα τοιχώματα και η
επανασύνδεση στις οριακές επιφάνειες του πλάσματος τείνουν να εξαντλήσουν το
φορτίο στη γειτονική αέρια φάση, δημιουργώντας ένα θετικό λεπτό οριακό
στρώμα που όπως αναφέρθηκε λέγεται φράχτης ηλεκτρονίων ή δυναμικού
(sheath).Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναπτύσσεται μια διαφορά δυναμικού με την
επιφάνεια να βρίσκεται σε δυναμικό floating (Vf) σε σχέση με το πλάσμα που
βρίσκεται σε δυναμικό Vp. Επειδή σε κάθε περίπτωση Vf < Vp θετικά ιόντα
επιταχύνονται από το πλάσμα προς την επιφάνεια, ενώ ένα μέρος των
ηλεκτρονίων απωθείται.
Το πάχος αυτής της περιοχής (sheath) είναι μερικές φορές το μήκος Debye
(Debye length, λD, τυπική τιμή π.χ. 50 μm) και αυξάνει όσο αυξάνει η μέση
θερμοκρασία ηλεκτρονίων (Te) και όσο μειώνεται η πυκνότητα ηλεκτρονίων (ne).
Αντρέας Σ. Αναστασόπουλος
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Η μεγαλύτερη πτώση δυναμικού εμφανίζεται κατά μήκος του φράχτη δυναμικού
(sheath) [PCHEN].Δηλαδή:

Σχήμα 1.8 η μεταβολή του δυναμικού στο πλάσμα και στην οριακή στοιβάδα
1.2.2 Η λειτουργία του αντιδραστήρα πλάσματος
Στην παράγραφο αυτή δίνεται η τυπική μορφή του αντιδραστήρα πλάσματος και
γίνεται μια σύντομη περιγραφή της λειτουργίας του. Ένας τυπικός αντιδραστήρας
πλάσματος παρουσιάζεται σχηματικά στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 1.9 τυπικός αντιδραστήρας πλάσματος
Σε αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται στο θάλαμο ένα αέριο χαμηλής
πίεσης (1mtorr- 1torr) και εφαρμόζεται στα άκρα των ηλεκτροδίων ένα υψηλό
ηλεκτρικό πεδίο. Η υψηλή τάση που εφαρμόζεται δημιουργεί ηλεκτρική εκκένωση
στο αέριο δημιουργώντας έτσι ιόντα και ελεύθερα ηλεκτρόνια. Η ενέργεια σε αυτά
τα συστήματα παρέχεται από μια RF γεννήτρια και η συχνότητα που
χρησιμοποιείται συνήθως είναι 13,56 MHz. Εξ’ αιτίας της διαφοράς στην
κινητικότητα των ηλεκτρονίων και των ιόντων δημιουργείται μια διαφορά
δυναμικού ανάμεσα στα ηλεκτρόδια και το πλάσμα. Αρχικά, τα ταχύτερα
Αντρέας Σ. Αναστασόπουλος
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ηλεκτρόνια φτάνουν γρηγορότερα στα ηλεκτρόδια από τα ιόντα και το πλάσμα
φορτίζεται θετικά ως προς τα ηλεκτρόδια. Για ένα συμμετρικό RF σύστημα
πλάσματος, η τυπική κατανομή δυναμικού στο πλάσμα παρουσιάζεται στο Σχήμα

Σχήμα 1.10 τυπική κατανομή δυναμικού στα συστήματα εγχάραξης πλάσματος
Το πλάσμα, συνδέεται με τις επιφάνειες των ηλεκτροδίων μέσα από θετικά
φορτισμένα λεπτά στρώματα που ονομάζονται οριακές στοιβάδες (sheaths). Η
θερμική ταχύτητα των ηλεκτρονίων (eTe/m)½ είναι 100 φορές μεγαλύτερη από
αυτή των ιόντων (eTi/M)½ επειδή m/M<<1 και Te ≥ Ti . Θεωρώντας αρχικά ένα
αέριο σε κατάσταση πλάσματος μήκους l με ne=ni , αρχικά περιορισμένο
ανάμεσα σε δύο γειωμένα ηλεκτρόδια (Φ=0), η πυκνότητα του φορτίου ρ=e(ni-ne)
είναι μηδενική και το ηλεκτρικό δυναμικό Φ με το ηλεκτρικό πεδίο Εx είναι μηδέν
παντού

Σχήμα 1.11 αρχικό ηλεκτρικό δυναμικό
Τα ταχύτερα ηλεκτρόνια δεν είναι περιορισμένα και γρήγορα θα χαθούν στα
τοιχώματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δημιουργώντας την κατάσταση που
περιγράφεται από το Σχήμα, λεπτές ( s<< l ) θετικά φορτισμένες οριακές στοιβάδες
εμφανίζονται κοντά σε κάθε ηλεκτρόδιο όπου ne<<ni. Η θετική τιμή του φορτίου ρ
ανάμεσα στις οριακές στοιβάδες οδηγεί σε ένα δυναμικό Φ(x) που είναι θετικό
ανάμεσα στο πλάσμα και πέφτει απότομα στο μηδέν κοντά στην περιοχή των
ηλεκτροδίων δημιουργώντας έτσι μια περιοριστική ‘‘κοιλάδα’’ δυναμικού για τα
ηλεκτρόνια και ένα ‘‘λόφο’’ για τα ιόντα εφόσον το ηλεκτρικό πεδίο ανάμεσα στις
οριακές στοιβάδες έχει κατεύθυνση από το πλάσμα προς τα ηλεκτρόδια.
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Σχήμα 1.11 πυκνότητες ηλεκτρονίων και ιόντων και ηλεκτρικό πεδίο μετά τη
δημιουργία των οριακών στοιβάδων
Επομένως, η δύναμη -eEx που ασκείται στα ηλεκτρόνια έχει κατεύθυνση προς το
πλάσμα κατευθύνοντας έτσι τα ηλεκτρόνια που κινούνται προς τα ηλεκτρόδια πίσω
στο πλάσμα, αντίστοιχα, τα ιόντα του πλάσματος που εισάγονται στις οριακές
στοιβάδες επιταχύνονται προς τα ηλεκτρόδια. Αν το δυναμικό του πλάσματος είναι
Vp, τότε αναμένεται ότι Vp ~ Te για τον περιορισμό των περισσότερων
ηλεκτρονίων και η ενέργεια με την οποία τα ιόντα προσπίπτουν στα ηλεκτρόδια
είναι Ei ~ Te. Επομένως, οι οριακές στοιβάδες δημιουργούνται για να
εξισορροπήσουν την απώλεια των ηλεκτρονίων με αυτό των ιόντων ανά RF κύκλο
ώστε το μέσο ρεύμα στα ηλεκτρόδια να είναι μηδέν[ΖΚΜ].
1.2.3.Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διεργασιών πλάσματος
Στις τεχνολογικές και βιομηχανικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται διαφορετικά είδη
διεργασιών,ανάλογα με τις συνθήκες, τις προτεραιότητες και το σκοπό της
εκάστοτε εφαρμογής.
Γενικά οι διεργασίες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
(α) μηχανικές (μηχανική λείανση, αμμοβολή κτλ)
(β) υγροχημικές (χημικός καθαρισμός, εγχάραξη με διαλύτες κτλ)
(γ) ξηρές (laser, δέσμη e, γ-ακτινοβολία, πλάσμα αερίων κτλ)
Στο πεδίο της Μικροηλεκτρονικής που το αντικείμενο είναι η μίκρο και νάνο κλίμακα
απαιτείται μεγάλη καθαρότητα και ακρίβεια. Οι μηχανικές μέθοδοι, αν και χαμηλού
κόστους, συχνά δεν μπορούν να
ανταποκριθούν όταν απαιτείται καθαρότητα, μεγάλη ακρίβεια και κυρίως όταν η
διάσταση των δομών ή των χαρακτηριστικών μειώνονται πέρα από μερικές
εκατοντάδες μm. Οι υγροχημικές διεργασίες χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε
βιομηχανική κλίμακα για επεξεργασία μεγάλων επιφανειών (π.χ. εκτράχυνση με
etchants) με βασικό μειονέκτημα την παραγωγή μεγάλης ποσότητας υγρών
αποβλήτων και τον ισότροπο χαρακτήρα στην περίπτωση της αποβολής υλικού.
Από τις ξηρές διεργασίες, αντίθετα, δεν παράγονται υγρά απόβλητα και είναι
συμβατές με μεγάλη καθαρότητα (αποστείρωση κτλ), αλλά και με διεργασίες
καθαρού χώρου, όταν συμπεριλαμβάνονται στη γραμμή παραγωγής
μικροκυκλωμάτων. Οι δέσμες laser αν και ιδιαίτερα ευέλικτες (οι πηγές laser
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μπορούν να εναλλάσσονται, να αντικαθιστώνται, να μετακινούνται κτλ) και γενικά
χαμηλού κόστους δεν έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας μεγάλης
επιφάνειας και συνεπώς η εφαρμογή τους σε μεγάλης κλίμακας μονάδες είναι
σχετικά περιορισμένη.
Η κατεργασία παντός είδους υλικού με ηλεκτρικές εκκενώσεις πλάσματος αερίων
έχει περάσει εδώ και πολλά χρόνια από το στάδιο της επιστημονικής έρευνας στο
στάδιο της πρακτικής-βιομηχανικής εφαρμογής.
Ο στόχος των διεργασιών
ψυχρού πλάσματος είναι να βελτιωθούν οι
επιφανειακές ιδιότητες του υλικού συναρτήσει της επιζητούμενης εφαρμογής. Είναι
δυνατόν έτσι, μέσω αυτών των διεργασιών, να επιδράσουμε σε βασικά
χαρακτηριστικά των υλικών όπως είναι η ικανότητα ύγρανσης, η συγκολλητική
ικανότητα, τραχύτητα, καθαρότητα, στεγανότητα, σκληρότητα, μόνωση, προστασία
από την οξείδωση, ενίσχυση διηλεκτρικών ιδιοτήτων.
Τα πλεονεκτήματα των διεργασιών πλάσματος χαμηλής πίεσης έναντι των
μηχανικών, υγροχημικών ή και των υπόλοιπων ξηρών διεργασιών επιφανειακών
διεργασιών για την επεξεργασία πολυμερών μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
• Είναι ξηρή διεργασία και συνεπώς μπορούν να κατεργαστούν με ευκολία
υλικά τα οποία είναι ευαίσθητα στην παρουσία υγρών χημικών ή διαλυτών ή
ακόμη και του νερού.
• Η επίδραση του πλάσματος περιορίζεται στην επιφάνεια, αφήνοντας τις
ιδιότητες της κύριας μάζας του υλικού ανέπαφες.
• Ανάλογα με τη χημεία και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της αέριας φάσης,
μπορούν να επεξεργαστούν όλα τα πολυμερή ανεξάρτητα από τη χημική
τους σύσταση.
• Μεταβάλλοντας τα χαρακτηριστικά της αέριας φάσης καθορίζεται και το
είδος της επεξεργασίας που θα πραγματοποιηθεί, π.χ. εγχάραξη vs.
εναπόθεση, παρέχοντας έτσι μεγάλη ευελιξία.
• Θεωρείται περιβαλλοντικά φιλική διεργασία μιας και δεν παράγονται υγρά
απόβλητα και δεν χρησιμοποιούνται διαλύτες.
• Δίνει τη δυνατότητα κατεργασίας πολύ μικρού μέρους της επιφάνειας (με
χρήση π.χ. λιθογραφίας).
• Υπάρχει η δυνατότητα μεγάλης κλίμακας αντιδραστήρων για μεγάλο όγκο
παραγωγής, συνεχούς, ημισυνεχούς ή ασυνεχούς λειτουργίας.
• Δεν αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες (χαμηλής πίεσης εκκένωση).
• Στην περίπτωση της εγχάραξης, μπορεί να επιτευχθεί μεγάλος βαθμός
ανισοτροπίας.
Εκτός όμως από τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα των διεργασιών πλάσματος
υπάρχουν και τα παρακάτω μειονεκτήματα:
• Παρουσιάζει αυξημένο κόστος αφού πρόκειται για τεχνολογία αιχμής η
οποία απαιτεί σύγχρονο και δαπανηρό εξοπλισμό και προσωπικό
εξειδικευμένο ικανό να βελτιστοποιήσει την λειτουργία του αντιδραστήρα.
• Οι συνθήκες της αέριας φάσης και συνεπώς το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από το είδος, τη γεωμετρία και την ιστορία του
αντιδραστήρα.
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1.3.Διεργασίες πλάσματος
Oι βασικές διεργασίες δημιουργίας μικρο- και νανοδομών στην επίπεδη
τεχνολογία είναι η παρακάτω :
1. Επιταξία ή εναπόθεση (deposition)
2. Λιθογραφία (lithography)
3. Εγχάραξη με πλάσμα (plasma etching, wet etching and ion beam etching).
Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστούν οι δύο πρώτες διεργασίες και θα γίνει
μια σύντομη αναφορά και στην τρίτη,η οποία θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε
επόμενο κεφάλαιο λόγω της σπουδαιότητάς της στην παρούσα εργασία.
Η ηλεκτρική εκκένωση πλάσματος μπορεί να επιτελέσει την εγχάραξη (plasma
etching) , απομάκρυνση δηλαδή κάποιας ποσότητας υλικού και την απόθεση
(plasma deposition), δημιουργία δηλαδή ενός υμενίου υλικού πάνω σε ένα άλλο
υλικό.Επίσης με πλάσμα πραγματοποιούνται άλλες δύο διεργασίες, η
τροποποίηση (plasma treatment), μεταβολή δηλαδή των επιφανειακών
χαρακτηριστικών (π.χ. της χημείας) ενός υλικού και η νανοδόμηση
(nanotexturing),δημιουργία δηλαδή νάνο-δομών στην επιφάνεια είτε με εγχάραξη
είτε με απόθεση.
Το είδος της διεργασίας που θα πραγματοποιηθεί τελικά εξαρτάται όχι μόνο από τη
χημεία της αέριας φάσης, αλλά και από τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της
εκκένωσης καθώς επίσης και από την κατάσταση του προς διεργασία υλικού (π.χ.
θερμοκρασία) [PCHAN].

1.3.1. Επιταξία ή εναπόθεση
Επιταξία:
Οι επιταξιακές διεργασίες καθιστούν δυνατή την ελεγχόμενη ανάπτυξη λεπτών
επιστρώσεων (υμενίων) και πολυστρωματικών υλικών. Τα προϊόντα της
επιταξιακής ανάπτυξης είναι υμένια με σαφώς οριοθετημένες περιοχές προσμίξεων
και χημικής σύστασης που εκτείνονται χωρικά σε αρκετά nm. Οι επιταξιακά
ανεπτυγμένες επιστρώσεις, υπό ιδανικές συνθήκες επιφανειακής
καθαρότητας του υποστρώματος και εξάχνωσης του προς επίστρωση υλικού, είναι
μονοκρυσταλλικές. Όταν η μονοκρυσταλλική επίστρωση αναπτύσσεται σε
υπόστρωμα από υλικό διαφορετικό από εκείνο της επίστρωσης, η διαδικασία
ανάπτυξης χαρακτηρίζεται ως ετεροεπιταξία, ενώ όταν υπόστρωμα και επίστρωμα
είναι από το ίδιο υλικό, η διαδικασία ονομάζεται ομοεπιταξία. Η μοριακή επιταξία
(MBE) αποτελεί, επομένως, την πιο αποτελεσματική τεχνική για την προετοιμασία
καθαρών και καλά καθορισμένων, ως προς τη σύσταση και την διάταξη,
επιφανειών στοιχειωδών ημιαγωγών όπως Si ,Ge, ή σύνθετων ημιαγωγών όπως
GaAs, InP είτε ημιαγώγιμων δομών κατάλληλες για τεχνολογικές εφαρμογές.
Eναπόθεση:
Οι τεχνικές ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται στην
εναπόθεση για την βιομηχανική παραγωγή λεπτών επιστρώσεων και στρωματικών
υλικών διακρίνονται στις:
α) Χημική Εναπόθεση Ατμών (CVD : Chemical Vapor Deposition)
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Στην περίπτωση της χημικής εναπόθεσης, ενεργά αέρια εισάγονται στο θάλαμο
εναπόθεσης και οι χημικές αντιδράσεις των ενεργών αερίων με την επιφάνεια του
υποστρώματος δημιουργούν το υμένιο.Σχήμα

Σχήμα 1.12 χημική Εναπόθεση Ατμών (CVD)
Η χημική εναπόθεση ατμών εφαρμόζεται κυρίως σε εναπόθεση υμενίων πυριτίου ή
διηλεκτρικών και βελτιώσεις της μεθόδου αποτελούν η εναπόθεση σε χαμηλή
πίεση (Low pressure CVD (LPCVD)) και η εναπόθεση υποβοηθούμενη από
πλάσμα (Plasma enhanced CVD (PECVD)) [CK].

β) Φυσική Εναπόθεση Ατμών (PVD : Physical Vapor Deposition).
Στην φυσική εναπόθεση, φυσικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται
για να παράγουν τα άτομα τα οποία θα περάσουν μέσα από μια αέρια φάση
χαμηλής πίεσης και στη συνέχεια θα συμπυκνωθούν στο υπόστρωμα . Οι μέθοδοι
που χρησιμοποιούνται για να παράγουν την ατομική ροή στη φυσική εναπόθεση
είναι η εξάτμιση (evaporation) και ο βομβαρδισμός με ιόντα (sputter deposition) .

Σχήμα 1.13 συσκευή εξάτμισης
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Σχήμα 1.14 συσκευή εναπόθεσης με ιοντοβολή
Ο βομβαρδισμός με ιόντα(sputtering) είναι μια εναλλακτική μέθοδος εναπόθεσης
που όμως παρέχει μικρότερους ρυθμούς ανάπτυξης υλικού. Σύμφωνα με την
τεχνική αυτή, θετικά ιόντα τα οποία παράγονται από εκκένωση αίγλης
επιταχύνονται με τη βοήθεια υψηλής τάσης και κατευθύνονται σε μια κάθοδο-στόχο
που έχει επιστρωθεί με το υπό εναπόθεση υλικό. Ο βομβαρδισμός του υλικού
επίστρωσης της καθόδου προκαλεί την απελευθέρωση "sputtering" του
επιστρωμένου υλικού, μέρος του οποίου θα κατευθυνθεί προς το wafer και θα
εναποτεθεί σε αυτό[gen].

Σχήμα 1.15 βομβαρδισμός με ιόντα(sputtering)
Η φυσική εναπόθεση ατμών εφαρμόζεται κυρίως στην εναπόθεση μετάλλων, στην
εναπόθεση πολυμερών χρησιμοποιείται η εναπόθεση με περιστροφή υγρού
υμενίου σε υπόστρωμα και στερεοποίηση του με θέρμανση (Spin on glass
Αντρέας Σ. Αναστασόπουλος

19

Προσομοίωση με κινητική Monte Carlo της εγχάραξης πολυμερικών αλυσίδων με ιόντα πλάσματος αερίου

deposition) και για την εναπόθεση στρωμάτων Cu χρησιμοποιείται η εναπόθεση με
ηλεκτρόλυση.
Σε κάθε περίπτωση το υμένιο του υλικού τοποθετείται στο θάλαμο εναπόθεσης και
τα χαρακτηριστικά του μεταφέρονται μέσω της αέριας κατάστασης στην επιφάνεια
του υποστρώματος.
1.3.2.Λιθογραφία
Είναι το σύνολο των διεργασιών για την αποτύπωση γεωμετρικών σχημάτων ή
ενός σχεδίου πάνω σε φωτοευαίσθητο υλικό (photoresist). Συνοπτικά, στα βασικά
της σημεία η διαδικασία της φωτολιθογραφίας έχει ως εξής: ένα λεπτό στρώμα
φωτοευαίσθητου πολυμερούς, που παίζει τον ρόλο ενός φωτογραφικού υλικού,
αποτίθεται πάνω στο δισκίο πυριτίου. Το φωτοευαίσθητο πολυμερές φωτίζεται
μέσα από μάσκα με διαφανείς και αδιαφανείς περιοχές, η οποία περιέχει το σχήμα
που επιθυμείται να αποτυπωθεί στο δισκίο. Το φως που περνά από τις διαφανείς
περιοχές προκαλεί χημικές αλλαγές στο φωτοευαίσθητο πολυμερές. Ακολουθεί το
βήμα της θέρμανσης η οποία καταλύει τις χημικές αλλαγές. Το επόμενο στάδιο
είναι η εμφάνιση (development) του πολυμερούς σε κατάλληλο διαλύτη, δηλαδή η
διαδικασία που απομακρύνει είτε τις φωτισμένες περιοχές αφήνοντας άθικτες τις
σκοτεινές (διεργασία θετικού τόνου, positive tone process) είτε τις σκοτεινές
αφήνοντας άθικτες τις φωτισμένες (αρνητικού τόνου διεργασία, negative tone
process). Οι χημικές αλλαγές του φωτοευαίσθητου πολυμερούς καθορίζουν το
ρυθμό εμφάνισης. Με το τέλος της εμφάνισης στο πολυμερές έχει αποτυπωθεί το
σχήμα της μάσκας ή το αρνητικό[Plu].

Σχήμα 1.16 Αποτύπωση σχήματος σε λεπτό στρώμα οξειδίου με φωτολιθογραφία
και εγχάραξη
1.3.3.Εγχάραξη
Είναι η διεργασία της αφαίρεσης τμημάτων ενός στρώματος υλικού και της
μεταφοράς του σχήματος της λιθογραφίας στο υποκείμενο του φωτοευαίσθητου
υλικού (photoresist) υπόστρωμα. Η εγχάραξη υποστρωμάτων SiO2 και Si μπορεί
να γίνει είτε με υγρά χημικά αντιδραστήρια (π.χ. HF για το SiO2, μίγμα ΗΝΟ3 και
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HF για το Si,) οπότε και καλείται υγρή εγχάραξη (wet chemical etching), είτε με
αέρια αντιδραστήρια που δημιουργούνται με ηλεκτρικές εκκενώσεις αερίων
(π.χ.CF4, CHF3, SF6, Cl2), οπότε και καλείται εγχάραξη με πλάσμα ή ξηρή
εγχάραξη (plasma etching, dry etching).Το κύριο πλεονέκτημα της υγρής
εγχάραξης έναντι της ξηρής είναι η υψηλή επιλεκτικότητα (selectivity). Η
επιλεκτικότητα ενός εγχαράκτη (υγρού ή αέριου) αφορά την επιλεκτικότητα
εγχάραξης υποστρώματος Α προς υπόστρωμα Β και ποσοτικά ορίζεται ως ο λόγος
του ρυθμού εγχάραξης του υποστρώματος Α προς αυτόν του υποστρώματος Β. Το
κύριο πλεονέκτημα της ξηρής εγχάραξης είναι η αυξημένη δυνατότητα για έλεγχο
του σχήματος των εγχαρασσόμενων δομών. Η υγρή εγχάραξη γενικά δεν εμφανίζει
κατεύθυνση προτίμησης, είναι ισοτροπική. Η ξηρή εγχάραξη εμφανίζει κατεύθυνση
προτίμησης (αυτή των ιόντων), είναι ανισοτροπική. Η ξηρή εγχάραξη μπορεί να
είναι πλήρως ανισοτροπική. Τότε είναι δυνατή η πιστή μεταφορά του σχήματος του
υπερκείμενου προστατευτικού στρώματος. Τα τοιχώματα είναι κάθετα, καθώς η
εγχάραξη δεν προχωρά κάτω από αυτό το προστατευτικό στρώμα όπως συμβαίνει
με την υγρή. Η ανισοτροπία είναι συνήθως το ζητούμενο στις διεργασίες
κατασκευής δομών.

Σχήμα 1.17
(α) Δομή πριν την εγχάραξη. (β) Δομή μετά από πλήρως ανισοτροπική εγχάραξη.
(γ) Δομή
μετά από ισοτροπική εγχάραξη.
Στην εγχάραξη με πλάσμα τα συστατικά της αέριας φάσης που οδηγούν σε
εγχάραξη είναι: (α)τα ιόντα και (β) τα ενεργά ουδέτερα συστατικά. Τα ενεργά
ουδέτερα συστατικά -ελεύθερες ρίζες ως επί τω πλείστον- είναι υπεύθυνα για τη
χημική συνιστώσα μιας διεργασίας εγχάραξης (chemical etching), ενώτα ιόντα είναι
υπεύθυνα για τη φυσική συνιστώσα (physical etching,sputtering). Τα συστατικά
από κάθε κατηγορία μπορούν
και δρουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο ή και συνεργιστικά. Όταν τα ουδέτερα
συστατικά δρουν μόνα τους τότε η εγχάραξη καλείται χημική εγχάραξη, όταν τα
ιόντα δρουν μόνα τους καλείται φυσική εγχάραξη ή ιονοβολή και όταν ιόντα και
ουδέτερα δρουν συνεργιστικά τότε καλείται υποβοηθούμενη από ιόντα
εγχάραξη[PWA].
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1.3.3.1

Μηχανισμοί εγχάραξης

Ιονοβολή ή Φυσική εγχάραξη:
Η ιονοβολή ή φυσική εγχάραξη (sputtering, physical etching) οφείλεται στην
κρούση των ιόντων της αέριας φάσης με τα μόρια της επιφάνειας του προς
εγχάραξη υλικού. Η εγχάραξη του υλικού πραγματοποιείται, κυρίως, ως
αποτέλεσμα της μεταφοράς ορμής (ενέργειας) από το προσπίπτον ιόν στο υλικόστόχο. Η κινητική ενέργεια των ιόντων λίγο πριν την επιφάνεια αποκτάται εξαιτίας
της δημιουργίας βαθμίδας δυναμικού μεταξύ του κυρίως μέρους του πλάσματος και
του ηλεκτροδίου πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένο το προς κατεργασία υλικό
(sheath). Εξαιτίας της μηχανικής φύσης της διεργασίας η ταχύτητα ιονοβολής
εξαρτάται από τη γωνία πρόσπτωσης του ιόντος στην επιφάνεια και εμφανίζει
μέγιστο όταν θ~70°C. Η πιο συνηθισμένη έκφραση του ρυθμού εγχάραξης (etching
rate, ER) για τον εν λόγω μηχανισμό είναι:
ERSP=kSP(√E-√Eth) jion
όπου Ε είναι η ενέργεια των ιόντων στην επιφάνεια του δείγματος και jion είναι η
ροή των ιόντων στην επιφάνεια. Η σταθερά kSP εξαρτάται από το συγκεκριμένο
δίδυμο ιόντος-στόχου και για συγκεκριμένο στόχο (εγχαρασσόμενο υλικό)
εξαρτάται κυρίως από τη μάζα του ιόντος. Σε πολλές περιπτώσεις ο παράγοντας
(√E-√Eth) δεν γράφεται και εννοείται ότι συμπεριλαμβάνεται στη σταθερά kSP .
Εξαιτίας της στενής κατανομής των γωνιών πρόσπτωσης των ιόντων η ιονοβολή
είναι μια ισχυρά ανισοτροπική διεργασία.

Σχήμα 1.18 η Φυσική εγχάραξη
Θερμική ή Χημική εγχάραξη:
Η θερμική ή χημική εγχάραξη (thermal, chemical etching) κατά την κατεργασία σε
πλάσμα οφείλεται στα ουδέτερα της αέριας φάσης. Τα είδη αυτά είναι ιδιαίτερα
δραστικά χημικά και ως εκ τούτου μπορούν αντιδρούν εύκολα με τα μόρια της
επιφάνειας του προς κατεργασία υλικού. Η εγχάραξη θα είναι τόσο πιο γρήγορη
όσο πιο εύκολα ενώνονται οι ελεύθερες ρίζες με τα μόρια του προς κατεργασία
υλικού και όσο πιο πτητικά είναι τα προϊόντα αυτής της δράσης. Η πιο συνηθισμένη
έκφραση του ER για τον εν λόγω μηχανισμό είναι:
ERch=kch θ j ή ERch=kch j
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Η σταθερά της δράσης kch είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας και j είναι η ροή των
ουδετέρων. Το ποσοστό κάλυψης θ άλλοτε χρησιμοποιείται και καταλήγουμε σε μια
δευτέρας τάξεως δράση και άλλοτε όχι καταλήγοντας σε πρώτης τάξεως δράση. Η
χημική εγχάραξη οδηγεί σε ισοτροπική εγχάραξη.

Σχήμα 1.19 η Χημική εγχάραξη

Yποβοηθούμενη από ιόντα εγχάραξη:
Το αποτέλεσμα της συνεργιστικής δράσης ουδέτερων συστατικών και ιόντων
καλείται υποβοηθούμενη από ιόντα εγχάραξη (ion-enhanced etching). Πρόκειται
για μια σύνθετη διεργασία η ύπαρξη της οποίας προέκυψε από αποτελέσματα
μετρήσεων ER και της διαπίστωσης ότι ο συνολικός ER δεν ισούται αλγεβρικά με
το άθροισμα της φυσικής και της χημικής εγχάραξης. Το πιο κλασικό παράδειγμα
αναφέρεται στην εγχάραξη του Si. Όταν το Si βρίσκεται σε περιβάλλον XeF2 (όχι
πλάσμα και συνεπώς απουσία φυσικής συνιστώσας) το Si εγχαράσσεται με πολύ
μικρό ER (Σχήμα 1.20). Αν χρησιμοποιηθεί δέσμη ιόντων Ar ταυτόχρονα με το
XeF2 τότε ο ER αυξάνεται περίπου κατά 10 φορές. Όταν στη συνέχεια
χρησιμοποιηθεί μόνο η δέσμη ιόντων Ar τότε πάλι ο ER μειώνεται σημαντικά. Από
αυτό το πείραμα προκύπτει ότι ιόντα και ουδέτερα δρουν και συνεργιστικά
προκαλώντας αυτό που ονομάζεται υποβοηθούμενη από ιόντα εγχάραξη με ER
που δεν είναι αλγεβρικά ίσος με το άθροισμα των επιμέρους ER. Η πιο
συνηθισμένη έκφραση του ER για τον εν λόγω μηχανισμό είναι[CLR]:
ΕRIE=Kie (√E-√Eth) θ jion
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Σχήμα 1.20 ο ρυθμός εγχάραξης με το χρόνο για τους τρείς διαφορετικούς
μηχανισμούς

Σχήμα 1.21 εγχάραξη υποβοηθούμενη από ιόντα

1.3.4.Τροποποίηση
Η χρήση διεργασιών πλάσματος για την τροποποίηση (modification) επιφανειακών
ιδιοτήτων πολυμερών έχει αυξηθεί σημαντικά κυρίως τα τελευταία χρόνια. Τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πλάσματος και κυρίως η μεγάλη γκάμα χημείας
αέριας φάσης (Οξυγόνου, φθορίου κτλ) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, οι χαμηλές
θερμοκρασίες και η δυνατότητα αποφυγής υγρών χημικών και οργανικών διαλυτών
έχει καταστήσει την τεχνολογία πλάσματος απαραίτητη σε μια μεγάλη σειρά από
ερευνητικές και τεχνολογικές εφαρμογές. Η διεργασία αυτή διαφοροποιείται από
την εγχάραξη και την εναπόθεση στο ότι ο στόχος δεν είναι η μείωση ή η αύξηση
της μάζας του υποστρώματος, αλλά μόνο η επιφανειακή φυσική ή χημική
τροποποίηση. Για παράδειγμα κατεργασία πολυμερών με πλάσμα Οξυγόνου
αυξάνει την υδροφιλικότητα της επιφάνειας και την περιεκτικότητά της σε Ο, ως
αποτέλεσμα της οξείδωσης των αλυσίδων (δημιουργία καρβονυλίων κτλ), ενώ υπό
συνθήκες υψηλής ενέργειας βομβαρδισμού εμφυτεύονται στο υπόστρωμα
δημιουργώντας αντίστοιχα προφίλ συγκέντρωσης.
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1.3.5.Νανοδόμηση
Στις προηγούμενες κατηγορίες έχει προστεθεί τελευταία, ως ανεξάρτητη
περίπτωση, η νανοδόμηση. Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσεται μια σειρά από
μεθοδολογίες και πρακτικές οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη επιφανειακών
χαρακτηριστικών με ελεγχόμενο τρόπο, χωρίς τη χρήση λιθογραφικών πρακτικών.
Τα επιφανειακά αυτά δομικά στοιχεία ανάλογα με την εφαρμογή μπορούν να
χαρακτηριστούν ως επιφανειακή τραχύτητα, αυτό-οργανωμένες δομές κτλ.
Παράγονται απευθείας από την αλληλεπίδραση του πλάσματος με την πολυμερική
επιφάνεια και ενώ στην περίπτωση των εφαρμογών της μικροηλεκτρονικής
θεωρούνται εν γένει ως μειονέκτημα, βρίσκουν πολυάριθμες και σημαντικές
εφαρμογές στην κατεργασία πολυμερών με στόχο τη ρύθμιση των επιφανειακών
χαρακτηριστικών, όπως π.χ. για τη ρύθμιση της προσρόφησης βιολογικών υγρών,
την κατασκευή υπέρ-υδρόφοβων επιφανειών, τη δημιουργία anti-reflective
υμενίων. Η κατηγορία αυτή διαφοροποιείται από την εγχάραξη στο ότι στόχος δεν
είναι η αφαίρεση υλικού και από την τροποποίηση στο ότι δεν στοχεύει στη
μεταβολή της επιφανειακής χημείας[PHDV].
1.4

Φωτοπολυμερικά υλικά στη Μικροηλεκτρονική

Έχοντας παρακολουθήσει τις προηγούμενες παραγράφους για το πλάσμα και τις
διεργασίες του, είναι απαραίτητη η συνοπτική παρουσίαση των πολυμερών που
χρησιμοποιούνται στη μικροηλεκτρονική κατά τη νανοδόμηση στην οποία το
πλάσμα αλληλεπιδρά απευθείας με την πολυμερική επιφάνεια, δημιουργώντας
αυτοοργανωμένες δομές(τραχύτητα).
Τα υλικά αυτά είναι φωτοευαίσθητα ή ακτινοευαίσθητα πολυμερικά συστήματα.
Αποτελούνται από ένα, δύο, τρία ή και περισσότερα συστατικά, που βρίσκονται
διαλυμένα σε κατάλληλο διαλύτη[SAM]. Συγκεκριμένα, τα συστατικά ενός
φωτοπολυμερικού υλικού μπορούν να είναι τα ακόλουθα:
1) Πολυμερές: παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ομοιόμορφης επίστρωσης, τη
δυνατότητα αλλαγής διαλυτότητας με μικρής έκτασης χημικές αλλαγές και την
αντίσταση στο μέσο εγχάραξης.
2) Φωτοευαισθητοποιητής: απορροφά στην περιοχή έκθεσης και οδηγεί μέσω
κατάλληλων φωτοχημικών αντιδράσεων στην ενεργοποίηση της χημικά
δραστικής ομάδας.
3) Χημικά δραστική ομάδα: ανήκει στο φωτοευαισθητοποιητή ή ενεργοποιείται
από το φωτοευαισθητοποποιητή. Η δράση της επιφέρει αλλαγή διαλυτότητας
του υλικού.
4) Ειδικά πρόσθετα: ελέγχουν συγκεκριμένη ιδιότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ
2.1 Η τραχύτητα
Οποιαδήποτε επιφάνεια, όσο λεία και αν φαίνεται όσο πλησιάζουμε στο επίπεδο
της και εστιάζουμε σε αυτή, θα παρατηρήσουμε ότι στην πραγματικότητα δεν είναι
τελικά τόσο λεία όσο αρχικά νομίζουμε αλλά υπάρχει απόκλιση της τοπογραφίας
από την επίπεδη αυτή επιφάνεια. Η απόκλιση αυτή είναι η τραχύτητα και το
μεγεθός της διαφέρει ,ανάλογα με τις διαστάσεις τής επιφάνειας που μελετάται. Στη
φύση το φαινόμενο της τραχύτητας είναι πολύ συνηθισμένο(π.χ. μια λοφώδης
περιοχή παρουσιάζει τραχύτητα, αφού υπάρχει απόκλιση στην τοπογραφία της
επιφάνειας).

Σχήμα 2.1 τραχύτητα στη φύση
Ο όρος της τραχύτητας χρησιμοιείται για την περιγραφή φαινομένων σε διάφορες
περιοχές της επιστήμης. Στην γεωλογία η τραχύτητα είναι της τάξης των km,στην
εδαφολογία της τάξης των cm,στην τριβολογία των μm και στη Μικροηλεκτρονική
είναι τη τάξης των nm[Con].
H τραχύτητα συνήθως εκφράζεται από την rms (root mean square) τραχύτητα,
δηλαδή από την τυπική απόκλιση του ύψους της γραμμής ή της επιφάνειας από το
μέσο ύψος αυτής. Στα πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας η τραχύτητα σε
κάποιες περιπτώσεις είναι επιθυμητή(π.χ. αύξηση πρόσφυσης μεταξύ
διαφορετικών υλικών),ενώ σε άλλες είναι ανεπιθύμητη αφού επηρεάζει σημαντικά
της ιδιότητες των υμενίων(π.χ. χωρητικότητα λεπτών υμενίων).
Η τάση προς ολοένα μικρότερες διαστάσεις των κατασκευαζόμενων δομών
καθιστά τη μελέτη της εμφάνισης και της δυναμικής εξέλιξης της τραχύτητας στο
χρόνο κρίσιμες και αυτό αποτελεί το αντικείμενο έρευνας πολλών ομάδων στις
μέρες μας .Σε μία δομή με χαρακτηριστική διάσταση 250 nm (π.χ. ένα αυλάκι με
πλάτος 250 nm), πλευρική τραχύτητα 10 nm δεν είναι το ίδιο σημαντική όσο σε
δομή με χαρακτηριστική διάσταση 50 nm. Στη περίπτωση της μικρο- και
νανοκλίμακας οι δομές και οι επιφάνειες που δημιουργούνται από τις διεργασίες
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κατασκευής μικρο- και νανοδομών παρουσιάζουν τόσο πλευρική (side wall
roughness) σχήμα όσο και επιφανειακη τραχύτητα (surface roughness) σχήμα.

Σχήμα 2.2 πλευρική τραχύτητα

Σχήμα 2.3 Επιφανειακή τραχύτητα
Για την κατανόηση και την ταξινόμηση των μηχανισμών που παρήγαγαν την
τραχύτητα αλλά και προκειμένου να γίνει σωστή αξιολόγηση του υλικού και των
διεργασιών που χρησιμοποιούνται απαιτείται να χρησιμοποιηθούν οι σωστές
μέθοδοι μετρολογίας των επιφανειών και των δομών στη μίκρο και νάνοκλίμακα και
να γίνει η μαθηματική της περιγραφή.
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2.2 Μετρολογία δομών και επιφανειών στη μίκρο και νανοκλίμακα
Υπάρχουν πολλοί τρόποι μέτρησης επιφανειών και δομών στη μικρο- και
νανοκλίμακα τόσο άμεσοι όπως η μικροσκοπία σαρώσεως ακίδας SPM (σαρωτικό
μικροσκόπιο σήραγγας STM, μικροσκόπιο ατομικής δύναμης AFM) , η ηλεκτρονική
μικροσκοπία (μικροσκόπιο σάρωσης ηλεκτρονικής δέσμης SEM), όσο και έμμεσοι
όπως η αλληλεπίδραση της επιφάνειας με την ακτινοβολία (σκεδασιομετρία,
ελλειψομετρία). Η βασική αρχή ενός σαρωτικού μικροσκοπίου σήραγγας STM
(Scanning Electron Microscope) είναι πολύ απλή Σχήμα 2.4.
Μια αγώγιμη αρκετά αιχμηρή ακίδα η οποία βρίσκεται προσαρτημένη πάνω σε
έναν μηχανισμό πιεζοηλεκτρικής φύσης, τοποθετείται κοντά στην υπό εξέταση
επιφάνεια .Αν μεταξύ της επιφάνειας και της ακίδας εφαρμοστεί διαφορά δυναμικού
τότε
λαμβάνει χώρα μεταφορά ηλεκτρονίων μεταξύ τους η οποία στηρίζεται στο
κβαντομηχανικό φαινόμενο σήραγγας. Αυτό το ρεύμα είναι ανάλογο με την
απόσταση d και μάλιστα εξαρτάται από αυτή εκθετικά.

Σχήμα 2.4 Τα βασικά στοιχεία ενός σαρωτικού μικροσκοπίου σήραγγας
Η λειτουργία ενός μικροσκοπίου ατομικής δύναμης AFM (Atomic Force
Microscope), στηρίζεται εν γένει στις ίδιες αρχές με αυτές τις οποίες
παρουσιάστηκαν παραπάνω κατά την περιγραφή του STM μικροσκοπίου. Η
διαφορά ωστόσο συνίσταται στο ότι αυτή τη φορά μετρούνται διαφορές στις
ηλεκτροστατικές δυνάμεις οι οποίες αναπτύσσονται μεταξύ ακίδας και επιφάνειας
και όχι του ρεύματος το οποίο δημιουργείται λόγω του φαινομένου σήραγγας. Οι
δυνάμεις αυτές εμφανίζονται ανεξαρτήτως από το αν η μελετώμενη επιφάνεια είναι
αγώγιμη ή μη. Η βασική αρχή λειτουργίας στηρίζεται στις δυνάμεις van der Waals
μεταξύ των μορίων της ακίδας και της υπό εξέτασης επιφάνειας.
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Σχήμα 2.5 Τα βασικά στοιχεία ενός μικροσκοπίου ατομικής δύναμης AFM.
Η ακίδα βρίσκεται στην άκρη ενός βραχίονα που ακολουθεί το ανάγλυφο της
επιφάνειας κινούμενος με κατάλληλο σύστημα πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων. Η
κίνηση του βραχίονα παρακολουθείται καθώς μια δέσμη laser ανακλάται από την
πίσω επιφάνεια του και ανιχνεύεται από έναν φωτοανιχνευτή. Για διαφορετικές
θέσεις του βραχίονα το φως προσπίπτει και σε διαφορετικές περιοχές στο
φωτοανιχνευτή ο οποίος είναι σε θέση να ανιχνεύσει τις χωρικές μεταβολές της
έντασης του προσπίπτοντος φωτός (position–sensitive detector, PSD).
Ο ανιχνευτής αποτελείται από δύο μέρη, το πάνω (top) και το κάτω (bottom) και
καθώς το φως προσπίπτει σε αυτόν, η διαφορά τάσης μεταξύ των δύο αυτών
περιοχών αποτελεί μέτρο της παραμόρφωσης του βραχίονα.
Όπως και σε ένα STM μικροσκόπιο έτσι και ένα AFM μπορεί να λειτουργήσει με
περισσότερους από έναν τρόπους. Οι τρόποι λειτουργίας ενός AFM μικροσκοπίου
είναι η λειτουργία επαφής (contact), η λειτουργία από απόσταση (non-contact) και
η περιοδική λειτουργία (intermittent contact)
Εφόσον, το μικροσκόπιο AFM χρησιμοποιεί επιφανειακές δυνάμεις για να
ανιχνεύσει την μορφολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες μετάλλων,
ημιαγωγών και μονωτών. Ένα τυπικό μικροσκόπιο σάρωσης ηλεκτρονικής δέσμης
SEM αποτελείται από τα εξής μέρη: ένα πολυβόλο ηλεκτρονίων, ένα σύστημα
ανίχνευσης ηλεκτρονίων, μια μονάδα απεικόνισης και ένα σύστημα κενού. Η αρχή
λειτουργίας του μικροσκοπίου ηλεκτρονικής δέσμης SEM στηρίζεται στην εκπομπή
δευτερογενών ή οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων από μια επιφάνεια όταν αυτή
σαρώνεται από μια καλά εστιασμένη προσπίπτουσα δέσμη ηλεκτρονίων αρκετά
υψηλής ενέργειας. Η ένταση των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων επηρεάζεται από τα
χαρακτηριστικά της μορφολογίας της επιφάνειας. Η διακύμανση στην ένταση των
εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων επηρεάζει την φωτεινότητα ενός καθοδικού σωλήνα
(CRT) ο οποίος σαρώνεται συγχρονισμένα με την προσπίπτουσα δέσμη
ηλεκτρονίων. Με τον τρόπο αυτό αναπαράγεται η εικόνα της μορφολογίας της
επιφάνειας στην οθόνη του καθοδικού σωλήνα[ΖΚΜ].
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Σχήμα 2.6 Μικροσκόπιο σάρωσης ηλεκτρονικής δέσμης SEM.
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2.3

Τραχύτητα και μορφοκκλασματική Γεωμετρία

Όπως έχει ήδη αναφερθεί κάτα τις διεργασίες τις οποίες ακολουθούμε
(εγχάραξη,λιθογραφία,εναπόθεση) προκειμένου να δημιουργήσουμε μια δομή
παρουσιάζεται το πρόβλημα της τραχύτητας. Οι επιφάνειες που δημιουργούνται
εμφανίζουν κάποια περιοδικότητα και κάποια αυτοσυσχέτιση στη μορφολογία
τους. Τα τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές έχουν προτείνει την μορφοκλασματική
γεωμετρία για τη μελέτη και κατανόηση των μηχανισμών δημιουργίας και εξέλιξης
της τραχύτητας επιφανειών.
Πολλά συστήματα συνδέονται με σχέσεις αυτοομοιότητας μεταξύ τους και με τη
βοήθεια της στατιστικής μπορούν να εξαχθούν, μέσω κάποιων εκθετών, καθολικοί
νόμοι για αυτά.
Σύντομη εισαγωγή στη μορφοκλασματική(fractal) γεωμετρία
Fractal γεωμετρία είναι η γεωμετρία των αυτοόμοιων δομών,δηλαδή των δομών
που αν αλλάξουν κλίμακα θα μείνουν αναλλοίωτα.Στο πλαίσιο της fractal
γεωμετρίας δυο είναι οι πιο βασικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα αντικείμενά
της: η αυτοομοιότητα και η fractal διαστασή τους.
Ένα αντικείμενο μπορεί να χαρακτηριστεί ως αυτοόμοιο όταν αποτελείται από
αντίγραφα του εαυτού του σε μικρότερη κλίμακα.
Fractals δεν υπάρχουν μόνο στα μαθηματικά αλλά και στη φύση.
Τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα φυσικών αντικειμένων που εκδηλώνεται η
αυτοομοιότητα είναι το κουνουπίδι, η φτέρη και οι ακτογραμμές.
α. Αν από ένα κουνουπίδι αποσπάσουμε ένα κομμάτι θα διαπιστώσουμε ότι αυτό
θα μοιάζει με το αρχικό, θα είναι ένα μικρότερο αντίγραφο.

Σχήμα 2.7 Fractals στη φύση
Αν από το πρώτο αποσπάσουμε ένα κομμάτι θα διαπιστώσουμε ότι είναι ακόμα
μικρότερο αλλά εξακολουθεί να μοιάζει με το αρχικό. Συνεχίζοντας αυτή τη
διαδικασία, κάποια στιγμή, δεν θα ισχύει η ιδιότητα της αυτοομοιότητας, κάπου θα
"ξεθωριάσει". Το κουνουπίδι είναι ένα φυσικό φρακταλ μια και διαθέτει την ιδιότητα
της αυτοομοιότητας.
Αντρέας Σ. Αναστασόπουλος

31

Προσομοίωση με κινητική Monte Carlo της εγχάραξης πολυμερικών αλυσίδων με ιόντα πλάσματος αερίου

β. Η φτέρη ανήκει στην κατηγορία των φυτών που εκδηλώνουν την ιδιότητα της
αυτομομοιότητας με τον καλύτερο τρόπο. Μια φτέρη αποτελείται από φύλλα
καθένα από τα οποία αποτελείται από πολλά μικρότερα. Και αυτά ακόμα τα μικρά
φύλλα αποτελούνται από ακόμα μικρότερα που διατηρούν την ίδια δομή με τη
φτέρη.

Σχήμα 2.8 Fractals στη φύση (η φτέρη)
Όσο από πιο κοντά παρατηρούμε μια φτέρη τόσο περισσότερες λεπτομέρειες
βλέπουμε.
γ. Ας παρατηρήσουμε χάρτες που περιγράφουν ακτογραμμές σε διαφορετικές
κλίμακες όπως αυτή που ακολουθεί

Σχήμα 2.9 Fractals στη φύση (ακτογραμμή)
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Αυτό που μας αποκαλύπτεται είναι μια όμοια κατανομή κόλπων και ακρωτηρίων.
Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μια ακτογραμμή παρουσιάζει fractal δομή με την
έννοια ότι αν μεγεθύνεται εμφανίζονται νέοι κολποι και ακρωτήρια και παρόλα αυτά
εξακολουθεί να μοιάζει με ακτογραμμή.
Fractal αντικείμενα μπορούν να επιτευχθούν και με μοντελοποίηση με τη βοήθεια
ενός απλού προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει πολλές αναδρομικές κλήσεις
(π.χ. η γλώσσα Logo,η οποία έχει μεγάλες δυνατότητες στον προγραμματισμό
διαδικασιών που καλούν τον εαυτό τους).Τα fractal που προκύπτουν με τον τρόπο
αυτό είναι τα μαθηματικά fractal και τέτοια είναι η φτέρη, το τρίγωνο του
Sierpinski, τα fractal δέντρα και η χιονονιφάδα του Koch.
α) fractal φτέρη

Σχήμα 2.10 Μαθηματικά fractals (η φτέρη)
β) Το τρίγωνο του Sierpinski
Το τρίγωνο του Sierpinski μπορεί να φτιαχτεί ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα.
Στην αφετηρία έχουμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Ενώνουμε τα μέσα των πλευρών
του και απομακρύνουμε το τρίγωνο που σχηματίζεται στο εσωτερικό του. Έτσι,
σχηματίζονται τρία τρίγωνα καθένα από τα οποία έχει εμβαδόν το 1/4 του
αρχικού. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία συνεχώς και παίρνουμε τα
παρακάτω εικόνα.

Σχήμα 2.11 Μαθηματικά fractals (τρίγωνο του Sierpinski)
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γ )η χιονοστιβάδα του Koch
Aφετηρία της κατασκευής είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα (στάθμη 0) το οποίο
χωρίζουμε σε τρία ίσα μέρη. Στη συνέχεια αποσπούμε το μεσαίο και στη θέση του
κατασκευάζουμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο που του έχουμε αφαιρέσει τη βάση. Τώρα
έχουμε ένα σχήμα που αποτελείται από 4 ίσα ευθύγραμμα τμήματα (στάθμη 1).
Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για καθένα από τα τέσσερα μέρη (στάθμη 2)
και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο.Η αυτοομοιότητα εμπεριέχεται στην ίδια
τη διαδικασία κατασκευής της καμπύλης. Καθένα από τα τέσσερα μέρη αυτής
της καμπύλης είναι ένα μικρότερο αντίγραφο της αρχικής.

Σχήμα 2.12 Μαθηματικά fractals (η χιονοστιβάδα του Koch)

Fractals αντικείμενα υπάρχουν εκτός από τη φύση και τα μαθηματικά στη μουσική,
στην οικονομία,στην τεχνολογία αλλά και στην τέχνη.
Για την ποσοτικοποίηση της αυτοομοιότητας είναι αναγκαία η εισαγωγή της fractal
διάστασης η οποία θα εκφράζει από πόσα αντίγραφα του εαυτού του γραμμικής
διάστασης ε αποτελείται ένα αυτοόμοιο αντικείμενο.
ε

Σχήμα 2.13 Ένα αυτοόμοιο αντικείμενο αποτελείται από αντίγραφα του εαυτού του
γραμμικής διάστασης ε
Ν(ε) ∼1/ε = ε -1
Για ένα τετράγωνο που αποτελείται από τετράγωνα γραμμικής διάστασης ε ισχύει
ότι:/W3463A52Ν(ε)~1/ε2 = ε -2 -2 = ε63Q547
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Ν(ε)~1/ε2 = ε -2
H fractal διάσταση ορίζεται ως d=log(N(ε)/log(1/ε)
Yπάρχουν οι εξής διαστάσεις:
1)H τοπολογική διάσταση dT (για σημεία είναι 0,για ευθύγραμμα τμήματα είναι
1,για επίπεδα είναι 2,στο χώρο είναι 3)
2)Η διάσταση εμβάπτισης d E( η διάσταση του χώρου στον οποίο βρίσκεται το υπό
μελέτη αντικείμενο)
Για fractal αντικείμενα ισχύει ότι d T<d<d E
Για πραγματικές δομές η fractal γεωμετρία παρουσιάζει χαλάρωση στα εξής
σημεία:
• Η ομοιότητα δεν είναι ακριβής αλλά στατιστική οπότε προκύπτουν τυχαία ή
στατιστικά fractals
• Υπάρχει αυτοομοιότητα όχι σε όλες τις κλίμακες αλλά σε μια περιοχή τους
• Μπορεί να υπάρχει αυτοομοιότητα με διαφορετικούς συντελεστές σμίκρυνσης σε
διαφορετικές διευθύνσεις.Η αυτοομoοιότητα αυτή ονομάζεται ανισότροπη
αυτοομοιότητα(self affinity) [Con].
Πρίν προχωρήσουμε στην παράθεση και τους ορισμούς των παραμέτρων
τραχύτητας είναι αναγκαίο να δούμε τα είδη των επιφανειών.
Α) Λοφώδεις (mounded) γραμμές
Μια λοφώδης γραμμή ουσιαστικά συνίσταται σε διαδοχικούς λόφους και κοιλάδες
οι οποίοι επαναλαμβάνονται κατά ένα χαρακτηριστικό μήκος, την περίοδο λ,
προσδίδοντας με τον τρόπο αυτό στη δομή περιοδικό χαρακτήρα. Η διαδοχή των
λόφων ή κοιλάδων δεν χρειάζεται να είναι τέλεια περιοδική (και συνήθως δεν είναι)
ούτε και οι λόφοι ή οι κοιλάδες να είναι πανομοιότυποι μεταξύ τους. Στο σχήμα
φαίνεται σε κάτοψη μια λοφώδης και τέλεια περιοδική επιφάνεια.
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Σχήμα 2.13 λοφώδεις επιφάνειες
B) Αυτοσυσχετιζόμενες (self-affine) γραμμές
Για τον ορισμό των αυτοσυσχετιζόμενων γραμμών θα πρέπει να δανεισθούμε
έννοιες από την κλασματική (fractal) γεωμετρία η οποία χρησιμοποιείται για την
περιγραφή φυσικών δομών που χαρακτηρίζονται από ακανόνιστη, τραχεία ή
τεμαχισμένη όψη. Οι ανωμαλίες των δομών αυτών μπορούν να ποικίλλουν ως
προς το μέγεθος και χαρακτηρίζονται από μια ειδική σχέση μεταβολής κλίμακας. Η
κλασματική γεωμετρία χαρακτηρίζει τη δομή ενός συνόλου σημείων του χώρου
μέσω ενός αριθμού d που ονομάζεται κλασματική διάσταση (διάσταση Hausdorff
Bericovitch).
Τα απλούστερα κλασματικά αντικείμενα είναι τα αυτοόμοια (self-similar) και είναι
αυτά τα οποία παραμένουν αναλλοίωτα ύστερα από μετασχηματισμούς
ομοιότητας, δηλαδή όταν παραμορφώνονται ομοιόμορφα (προς όλες τις
διευθύνσεις) κατά ένα παράγοντα ε (αναλλοιώτητα κλιμάκωσης, scaling
invariance).
Για την μελέτη πραγματικών δομών, όμως, απαιτείται χαλάρωση της θεωρίας της
κλασματικής γεωμετρίας. Για παράδειγμα, αρκετά συχνά στην πράξη δεν
μπορούμε να διαπιστώσουμε ακριβή αυτοομοιότητα και γι’ αυτό μιλάμε για
στατιστική αυτοομοιότητα και για τυχαία ή στατιστικά κλασματικά. Επιπλέον, σε
αρκετές περιπτώσεις η αυτοομοιότητα περιορίζεται μόνο σε μια περιοχή των
δομών και δεν μπορεί να παρατηρηθεί σε όλες τις κλίμακες. Συνηθέστερα, όμως,
εμφανίζεται ως ανισότροπη αυτοομοιότητα (self-affinity) και στις περιπτώσεις αυτές
για να επιτύχουμε αναλλοιώτητα των δομών θα πρέπει οι συντελεστές
παραμόρφωσης (π.χ. σμίκρυνσης) να είναι διαφορετικοί σε κάθε διεύθυνση.
Πράγματι, αυτοσυσχετιζόμενα (self-affine) αντικείμενα ονομάζουμε αυτά που
παραμένουν αναλλοίωτα ύστερα από μετασχηματισμούς ομοπαραλληλίας και
περιγράφονται από μια αυτοσυσχετιζόμενη συνάρτηση της μορφής: h(x) = ε-α
h(εx) (3.1)όπου h το ύψος της γραμμής και α ο εκθέτης τραχύτητας ή εκθέτης
Hurst. Η σχέση 3.1 υποδεικνύει ότι η συνάρτηση h παραμένει αναλλοίωτη μόνο
εάν σμικρύνουμε τη μεταβλητή x κατά τον οριζόντιο άξονα κατά 1/ε και τη
συνάρτηση h κατά ε-α κατά τον άξονα y.
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Αυτοομοιότητα: ισότροπη
Αυτοσυσχέτιση: ανισότροπη
μεγέθυνση
μεγέθυνση
Σχήμα 2.14 αυτοσυσχετιζόμενες γραμμές
2.4

Παράμετροι τραχύτητας

Ως τραχύτητα έχουμε ήδη ορίσει την απόκλιση από την ευθεία η το επίπεδο. Η
τραχύτητα είναι ένα δυναμικό φαινόμενο, δηλαδή εξελίσσεται συνεχώς με την
πάροδο του χρόνου μέχρι να αποκατασταθεί ισορροπία. Η τραχύτητα σε μια
συγκεκριμένη χρονική στιγμή χαρακτηρίζεται ως στατική ενώ υπάρχει και η
τραχύτητα έως ότου αποκατασταθεί ισορροπία και η οποία χαρακτηρίζεται
κινητική. t345r3234
14
2.4.1 Περιγραφή στατικής τραχύτητας
Για την ποσοτική έκφραση της τραχύτητας χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό μήκος w
το οποίο είναι η μέση στατιστική τιμή των υψών των διαφοροποιήσεων της επιφάνειας
σε μια μεγάλη έκταση.
Για την καλύτερη περιγραφή της τραχύτητας εισάγονται οι έννοιες της οριζόντιας και
της κάθετης τραχύτητας .

Σχήμα 2.15 τα είδη τραχύτητας
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Η κάθετη τραχύτητα εκφράζεται με την τυπική απόκλιση
w²(L)=

1
L

∑

[h(x)-<h>]²

x

Όπου h(x) οι κάθετες αποκλίσεις από την ευθεία για διαφορετικές θέσεις x με
x=1,2…..L όπου L το μήκος της επιφάνειας και <h> το μέσο ύψος των αποκλίσεων.
Για τη μελέτη της τραχύτητας εκτός από την rms τραχύτητα απαιτείται και ο
προσδιορισμός των παραμέτρων της που είναι το μήκος συσχέτισης ξ και ο
εκθέτης τραχύτητας α.Οι παράμετροι αυτοί προσδιορίζονται από τη συνάρτηση
συσχέτισης ύψους-ύψους οπότε πριν προχωρήσουμε στους ορισμούς τους είναι
απαραίτητα να αναφερθούμε στη συνάρτηση αυτή.
Συνάρτηση συσχέτισης ύψους-ύψους
Για να μελετηθεί η οριζόντια τραχύτητα και οι χωρικές ιδιότητες της, η τυπική
απόκλιση δεν επαρκεί. Εναλλακτικός και πιο ακριβής είναι ο τρόπος μελέτης της
οριζόντιας τραχύτητας εξετάζοντας τις συσχετίσεις μεταξύ των κάθετων
αποκλίσεων h(x). Aυτό επιτυγχάνεται με τη συνάρτηση συσχέτισης ύψους-ύψους
που ορίζεται ως εξής:

όπου r η απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών σημείων.
Η G(r) παρέχει πληροφορία για τη συσχέτιση των υψών μεταξύ δύο διαφορετικών
θέσεων της δομής. Η μορφή και η κλίση της στην περιοχή των μικρών r εξαρτώνται
από τον τύπο της τραχείας γραμμής και από την απόσταση στην οποία δύο ύψη
της γραμμής θεωρούνται ασυσχέτιστα αντίστοιχα και ως εκ τούτου μπορούμε να
αντλήσουμε από αυτή σημαντικές πληροφορίες για την εγχαρασσόμενη δομή.
Η μορφή της G(r) φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Σχήμα 2.16 Συνάρτηση συσχέτισης ύψους-ύψους G(r) μιας αυτοσυσχετιζόμενης
fractal επιφάνειας και οι παράμετροι τραχύτητας.

Αντρέας Σ. Αναστασόπουλος

38

Προσομοίωση με κινητική Monte Carlo της εγχάραξης πολυμερικών αλυσίδων με ιόντα πλάσματος αερίου

Η συμπεριφορά του νόμου δύναμης:
, δηλώνει ότι η δομή είναι
αυτοσυσχετιζόμενη (self affine fractal), δηλαδή παραμένει αναλλοίωτη κάτω από
ανισότροπες αλλαγές κλίμακας.
Για την περιγραφή της τραχύτητας στις λοφώδεις δομές(mounded)
εκτός από την rms τραχύτητα και τον εκθέτη τραχύτητας α χρησιμοποιούνται
επιπλέον το ολικό μήκος συσχέτισης ζ και η μέση απόσταση μεταξύ των
λόφων λ(περίοδος). Το ολικό μήκος συσχέτισης ζ εκφράζει την τυχαιότητα με την
οποία διατάσσονται οι λόφοι ή οι κοιλάδες της δομής˙ μικρή τιμή της παραμέτρου ζ
σημαίνει τυχαιότερη κατανομή αυτών.
Η μορφή της G(r) στις λοφώδεις δομές είναι η εξής:

Σχήμα 2.17 Συνάρτηση συσχέτισης ύψους-ύψους G(r) μιας λοφώδους επιφάνειας
και οι παράμετροι τραχύτητας.
Aυτό το διάγραμμα παρατηρούμε ότι η συνάρτηση συσχέτισης G(r) εμφανίζει
ταλαντωτικό χαρακτήρα κατά μήκος του άξονα των r (για r>ξ) αντίθετα με ότι
συμβαίνει στις αυτοσυσχετιζόμενες δομές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις λοφώδεις γραμμές συνήθως αντί για την G(r) συνήθως
προσδιορίζεται το φάσμα ισχύος (power spectrum) το οποίο είναι το τετράγωνο του
μέτρου του μετασχηματισμού Fourier αυτής:
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Σχήμα 2.18 το φάσμα ισχύος στις λοφώδεις γραμμές
Παρατήρηση:H συνάρτηση συσχέτισης ύψους-ύψους G(r) συνδέεται με την πιο
συχνά χρησιμοποιούμενη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης R(r) μέσω της σχέσης :

Ο εκθέτης τραχύτητας α
Ο εκθέτης τραχύτητας α (0 ≤ α ≤ 1) περιγράφει τις ιδιότητες μικρής κλίμακας της
δομής και μπορεί να θεωρηθεί ένα μέτρο του «νευρώδους» της επιφάνειας. Η
φυσική σημασία του είναι ότι δίνει το σχετικό βάρος των υψίσυχνων διακυμάνσεων
στην τραχύτητα. Μεταξύ τοπογραφιών με ίδια w, ξ αυτή που θα έχει τη μικρότερη
τιμή α θα εμφανίζει περισσότερο «οδοντωτή», «πριονωτή» όψη τοπικά.

Σχήμα 2.19 Δομές με διαφορετικό εκθέτη τραχύτητας α και όμοια w,ξ.
Για τον προσδιορισμό του εκθέτη τραχύτητας προσδιορίζουμε μια περιοχή μικρών
τιμών r στο λογαριθμικό διάγραμμα της G(r), έτσι ώστε r<2ξ, και υπολογίζουμε την
κλίση της logG(r) στην περιοχή αυτή. Αν ο συντελεστής γραμμικής παλινδρόμησης
είναι μεγαλύτερος από 0.95 τότε η κλίση της ευθείας αυτής θεωρούμε ότι ορίζει το
συντελεστή τραχύτητας α, αν είναι μικρότερος από 0.95 τότε αφαιρούμε ένα σημείο
από την περιοχή μελέτης μας και επαναλαμβάνουμε τους υπολογισμούς μας.
Εφόσον χρειαστεί αφαιρούμε εκ νέου σημείο κ.ο.κ.. Ο εκθέτης α, σχετίζεται με τη
φράκταλ διάσταση df μέσω της σχέσης α=2-df για γραμμές και α=3- df για
επιφάνειες.
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Μήκος συσχέτισης ξ
Το μήκος συσχέτισης ξ ουσιαστικά είναι μέτρο της συχνότητας των διακυμάνσεων
των υψών της τοπογραφίας. Αν η απόσταση μεταξύ δύο σημείων είναι μικρότερη
από ξ τότε τα ύψη στα σημεία αυτά θεωρούνται συσχετισμένα, ενώ αν είναι
μεγαλύτερη θεωρούνται ασυσχέτιστα, δηλαδή ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Το
μήκος συσχέτισης ξ ορίζεται ως η τιμή του μήκους στο οποίο η συνάρτηση
αυτοσυσχέτισης R(r) πέφτει στο 1/e της τιμής της ή ως η τιμή όπου η συνάρτηση
1
συσχέτισης ύψους-ύψους G(r), αυξάνεται στο 1 −
e
της μέγιστης τιμής της 1 −

1
√2w:
e

1
G(ξ)= 1 − √2w
e
Για ίδιες τιμές rms τραχύτητας και εκθέτη τραχύτητας α μια γραμμή είναι τόσο πιο
τραχεία στην όψη της όσο μικρότερη η τιμή του ξ, αφού τόσο πιο συχνές θα είναι οι
αυξομειώσεις στο ύψος της γραμμής.

Σχήμα 2.20 Δομές με διαφορετικό μήκος συσχέτισης ξ και όμοια w,α.
To μήκος συσχέτισης μπορεί να υπολογιστεί από το «γόνατο» που εμφανίζει η G(r)
μεταξύ των δύο ασυμπτωτικών περιοχών της.

Σχήμα 2.21 διάγραμμα από το οποίο υπολογίζεται το μήκος συσχέτισης
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Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η τριάδα των παραμέτρων την rms
τραχύτητας w ,του μήκους συσχέτισης ξ και του εκθέτη της τραχύτητας α παρέχει
την
πιο
ολοκληρωμένη
περιγραφή
της στατικής
τραχύτητας μιας
αυτοσυσχετιζόμενης δομής και η μελέτη της συμπεριφοράς τους δίνει σημαντικές
πληροφορίες για το χαρακτηρισμό της στατικής τραχύτητας της δομής[SFC].

2.4.2 Περιγραφή κινητικής τραχύτητας
Έχουμε ήδη γράψει ότι οι αυτοσυσχετιζόμενες γραμμές μπορούν να
περιγραφούν από την rms τραχύτητα, το μήκος συσχέτισης ξ και τον εκθέτη α, ενώ
για τις περιοδικές τείνουμε να χρησιμοποιούμε την rms τραχύτητα και την περίοδο
λ .Συχνά, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον η μελέτη της δυναμικής εξέλιξης στο
χώρο και στο χρόνο των παραπάνω παραμέτρων τραχύτητας και σε αυτή
αναφέρονται όσα ακολουθούν στην παράγραφο αυτή.
Ανάλογα με τη σχέση μεταξύ της χρονικής εξέλιξης των τοπικών (local) και
καθολικών διακυμάνσεων (global) διακυμάνσεων της επιφάνειας, η κινητική
τραχύτητα διακρίνεται στην ομαλή και στην ανώμαλη κινητική τραχύτητα.

2.4.2.1 Ομαλή κινητική τραχύτητα
Στην ομαλή κινητική τραχύτητα δεν παρατηρούνται τοπικές ή καθολικές
διακυμάνσεις και η τραχύτητα w είναι ανεξάρτητη από το χρόνο εγχάραξης για
μικρά μήκη L της επιφάνειας, Σχήμα 2.21αλλά και ανεξάρτητη από το μήκος L της
επιφάνειας για μικρούς χρόνους εγχάραξης t, Σχήμα 2.22

Σχήμα 2.21 η συνάρτηση της καμπύλης w(L) με το χρόνο t
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Σχήμα 2.22 η συνάρτηση της καμπύλης w(t) με το μήκος L
Μας ενδιαφέρουν οι εξής εκθέτες
) εκθέτης τραχύτητας α:
προσδιορίζει τη μορφολογία της χωρικής τραχύτητας
~ La f w(L) ~ Lα όταν L<Lc
αυξητικός εκθέτης β:
χαρακτηρίζει τη χρονική εξέλιξη της τραχύτητας
w(t) ~ tβ όταν t<tc
δυναμικός εκθέτης z :
δίνει την χρονική εξάρτηση των χωρικών συσχετίσεων ή την χωρική εξάρτηση των
χρονικών συσχετίσεων
Lc~ξ ~ t1/z και tc ~Lz
Για την περιγραφή της χωροχρονικής συμπεριφοράς της τραχύτητας
χρησιμοποιούμε τη δυναμική εξίσωση κλίμακας Family –Vicsek, οι οποίοι
θεωρώντας τις εξελισσόμενες επιφάνειες αυτοσυσχετιζόμενες απέδειξαν ότι η
τυπική απόκλιση των επιφανειακών υψών w, μπορεί να εκφραστεί με τη παρακάτω
μορφή
w(L, t) ~ tβ f(L / ξ(t))
όπου f(u) είναι μια συνάρτηση που συμπεριφέρεται ως :

οδηγώντας στις παρακάτω μορφές :
w (L, t) ~ Lα για L<<ξ(t) ~ t1/z
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w (L, t) ~ tβ για L>>ξ ή t<<Lz
όπου L είναι το μήκος της επιφάνειας και t είναι ο χρόνος της εγχάραξης.
Από τις παραπάνω εξισώσεις παρατηρείται ότι οι παράμετροι α, β, z δεν είναι
ανεξάρτητοι μεταξύ τους αλλά ικανοποιούν τη σχέση :
z=α/β
Aπό τη σχέση αυτή προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
•
•
•

Eίναι δυνατή η ταξινόμηση των διεργασιών τραχύτητας από τις τιμές των
εκθετών α,β,z και με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η αναγνώριση των
μηχανισμών τραχύτητας.
Διεργασίες οι οποίες με την πρώτη ματιά διαφέρουν, μπορούν να δώσουν τις
ίδιες τιμές α,β,z.
όταν δύο αυτοσυσχετιζόμενες επιφάνειες έχουν τους ίδιους εκθέτες κλίμακας α,
β, z τότε έχουν και την ίδια χωροχρονική εξέλιξη της τραχύτητας.

2.4.2.2 Ανώμαλη κινητική τραχύτητα
Στην ανώμαλη κινητική τραχύτητα παρατηρούνται έντονες τοπικές διακυμάνσεις
που αυξάνονται με το χρόνο. Στην περίπτωση αυτή, παύει να ισχύει η συμμετρία
κλιμάκωσης κατά Family –Vicsek και η υπόθεση
z=α/β.
Οι τοπικές διακυμάνσεις αυξάνονται με το χρόνο με αποτέλεσμα να αυξάνεται
αντίστοιχα και η συνάρτηση συσχέτισης ύψους-ύψους G(r) ή η τραχύτητα w(l) για
μικρές τιμές των μηκών r, l Σχήμα2.23.

Σχήμα 2.23

η συνάρτηση συσχέτισης ύψους-ύψους G(r) με την απόσταση r.

Για την περιγραφή της ανώμαλης τραχύτητας χρειάζεται μια καινούργια γενική
εξίσωση κλίμακας ικανή να διαφοροποιεί την τοπική από τη γενική συμπεριφορά
της τραχύτητας.
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Η εξίσωση αυτή είναι η γενικευμένη ανώμαλη δυναμική εξίσωση κλίμακας :
w (l, t) ~ tβ fΑ(l / ξ(t))
όπου fΑ(u) είναι μια συνάρτηση που συμπεριφέρεται ως:

⎧uαloc if u<<1
fA(u)~⎨
⎩const. if u >>1

Σύμφωνα με τα παραπάνω για μικρά μήκη l , l<L και l<ξ ισχύει :

υπάρχει εξάρτηση της τραχύτητας w(l) από το χρόνο και άρα και της συνάρτησης
συσχέτισης ύψους-ύψους G(r) εφόσον παρακολουθεί την εξάρτηση της
τραχύτητας w(l).
Ο εκθέτης

ορίζεται ως η τιμή της κλίσης της ευθείας του λογαρίθμου
της συνάρτησης G(r) συναρτήσει του λογαρίθμου του χρόνου για μικρές τιμές της
απόστασης r. Ο εκθέτης αloc, ορίζεται ως η μέση τιμή του εκθέτη της τραχύτητας α
για διάφορους χρόνους της συνάρτησης G(r) συναρτήσει του λογαρίθμου της
απόστασης r.
Στην περίπτωση όπου αloc = α,

ισχύει η συμμετρία κλίμακας Family – Viscek και κυριαρχούν οι τοπικοί μηχανισμοί
τραχύτητας όπως η διάχυση.
Αντίθετα, όταν αloc<1 και αloc<α, τότε ισχύει η ανώμαλη συμπεριφορά
κλιμάκωσης
και κυριαρχούν οι μη τοπικοί μηχανισμοί τραχύτητας όπως το φαινόμενο της
σκίασης (shadowing effect) [PCon].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Όπως έχει αναφερθεί και στην εισαγωγή, σκοπός αυτής της μεταπτυχιακής
εργασίας είναι η μελέτη της εμφάνισης και εξέλιξης της τραχύτητας κατά την
εγχάραξη επιφανειών πολυμερών.
Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα πρόγραμμα προσομοίωσης
της
εγχάραξης το οποίο θα περιγραφεί αναλυτικά στο παρόν κεφάλαιο. Το πρόγραμμα
αυτό βασίζεται στην παραδοχή ότι κάθε προσπίπτον ιόν διασπά μια πολυμερική
αλυσίδα και χρησιμοποιεί στοιχεία της κινητικής μεθόδου Monte Carlo για να
προβλέψει την εξέλιξη της τραχύτητας της εγχαρασσόμενης επιφάνειας του
πολυμερούς. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο
πρόγραμμα προσομοίωσης που χρησιμοποιούμε δημιουργήθηκε από τον Δρ.
Γιώργο Πάτση για τη διάλυση πολυμερών και στη συνέχεια τροποποιήθηκε από τον
Υποψήφιο Διδάκτορα Δημήτρη Δρυγιαννάκη έτσι ώστε να εφαρμόζεται στην
εγχάραξη επιφανειών πολυμερών. Η αρχική ιδέα για την χρησιμοποίηση αυτού του
προγράμματος στην προσομοίωση της εγχάραξης πολυμερικών υμενίων ανήκει
στον Δρ. Νίκο Βούρδα.
Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική περιγραφή του προγράμματος θα γίνει μια
σύντομη παρουσίαση του μηχανισμού εγχάραξης που προσομοιώνεται έτσι ώστε
να γίνει πιο κατανοητός ο σκοπός της προσομοίωσης.
3.1 Περιγραφή του μηχανισμού εγχάραξης της προσομοίωσης
Σε οποιαδήποτε διαδικασία προσομοίωσης, αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει είναι
να αναπαρίσταται μια φυσική διεργασία με ένα πρόγραμμα σε υπολογιστή ώστε να
είναι δυνατή η πρόβλεψη της επίδρασης διαφόρων παραμέτρων της διεργασίας με
κατάλληλες αλλαγές στα δεδομένα εισόδου του προγράμματος. Λόγω του
πολύπλοκου χαρακτήρα των περισσοτέρων φυσικών διεργασιών, το πρόγραμμα
συνήθως προσομοιώνει ένα απλοποιημένο μοντέλο της διεργασίας.
Στην περίπτωση της δική μας προσομοίωσης, η διεργασία που εξετάζεται είναι η
εγχάραξη πολυμερών με πλάσμα, η οποία μοντελοποιείται ως εξής:
Ιόντα του πλάσματος προσπίπτουν κατακόρυφα σε επιφάνειες πολυμερών,
προκειμένου να επιτευχθεί η διαδικασία της εγχάραξης. Όταν ένα ιόν συναντήσει
μια πολυμερική αλυσίδα, αν έχει την κατάλληλη ενέργεια μπορεί να την διασπάσει
και να προκαλέσει θραύσματα. Στο πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε θεωρούμε ότι
όλα τα προσπίπτοντα ιόντα έχουν την κατάλληλη ενέργεια προκειμένου να
διασπάσουν μια μόνο αλυσίδα σε δύο θραύσματα.
Το κριτήριο που παίζει καθοριστικό ρόλο για την απομάκρυνση των θραυσμάτων
της αλυσίδας από το πλέγμα είναι το μήκος του κάθε θραύσματος, δηλ. ο αριθμός
των μονομερών από τα οποία αποτελείται. Άν μήκος αυτό είναι μικρότερο ενός
κρίσιμου μεγέθους (που το ονομάζουμε κρίσιμο μήκος θραύσματος Lcr και
αντιπροσωπεύει τον μέγιστο αριθμό των μονομερών που μπορούν να
απομακρυνθούν ως πτητικά ) τότε απομακρύνεται από το πλέγμα, ένα αν δεν είναι
παραμένει σε αυτό. Σχηματικά ο μηχανισμός αυτός φαίνεται στο σχ. 3.1.
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Σχήμα 3.1: Ο μηχανισμός εγχάραξης μιάς πολυμερικής αλυσίδας αποτελούμενη
από 8 μονομερή (κόκκινοι κύκλοι) από ένα ιόν (μπλέ κύκλος)

Στο σχ. 1.1 ένα ιόν προσπίπτει στην παραπάνω πολυμερική αλυσίδα η οποία
αποτελείται από 8 μονομερή. Η πρόσπτωση του ιόντος έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία δύο θραυσμάτων τα οποία βρίσκονται αριστερά και δεξιά από το σημείο
πρόσπτωσης του ιόντος. Για την απομάκρυνση η όχι των θραυσμάτων
καθοριστικός παράγοντας είναι το κρίσιμο μέγεθος του μονομερούς που εμείς
επιλέγουμε. Δηλαδή:
• Aν θεωρήσουμε τιμή του κρίσιμου μήκους θραύσματος Lcr (μέγιστος
αριθμός μονομερών για τον οποίο συμβαίνει απομάκρυνση) ίση με 2 τότε δεν
απομακρύνεται κανένα από τα δύο θραύσματα αφού το πρώτο αποτελείται από
3 μονομερή και το δεύτερο από 5.
• Αν το κρίσιμο μέγεθος ισούται με 3 τότε απομακρύνεται μόνο το πρώτο
θραύσμα.
• Αν η τιμή του κρίσιμου μεγέθους είναι μεγαλύτερη του 5 τότε απομακρύνονται
και τα δύο θραύσματα αφού έχουν τιμή μικρότερη ή οριακά ίση με 5.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως και σε κάθε άλλη προσομοίωση έχουν γίνει ορισμένες
παραδοχές οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτές είναι:
•
•
•

Θεωρούμε ότι τα ιόντα έχουν την απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου να
προκαλέσουν διάσπαση της αλυσίδας. Στην πραγματικότητα αυτό δε συμβαίνει
και ιόντα μικρότερης ενέργειας δεν είναι ικανά να διασπάσουν την αλυσίδα.
Θεωρούμε ότι οι αλυσίδες δεν αλληλεπικαλύπτονται.
Ένα ιόν όταν διασπά μια αλυσίδα, αν έχει κατάλληλη ενέργεια μπορεί να
διασπά περισσότερες από μια αλυσίδες κάτι που δε λαμβάνεται υπόψη στο
πρόγραμμα προσομοίωσης.
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3.2 Η μέθοδος MONTE CARLO
Προτού περιγραφούν τα βήματα της διαδικασίας γίνεται μια σύντομη
αναφορά στη μέθοδο του Monte Carlo, στη λογική της οποίας εντάσσεται και
το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσομοίωσης.
Το βασικό θέμα συζήτησης και διερεύνησης στην εργασία αυτή είναι ουσιαστικά η
χρονική εξέλιξη του φαινομένου της τραχύτητας
κατά την εγχάραξη πολυμερικών επιφανειών. Φαινόμενα όπως η τραχύτητα στα
οποία υπεισέρχεται σημαντικά ο παράγοντας της τυχαιότητας (συνδυασμός
μεγάλου αριθμού βαθμών ελευθερίας) είναι δύσκολο ή και σε ορισμένες
περιπτώσεις απίθανο να περιγραφούν με μια ντετερμινιστική μέθοδο. Με τον όρο
αυτό εννοούμε κάθε μέθοδο η οποία χρησιμοποιεί καθορισμένες εξισώσεις χωρίς
όρους θορύβου για την περιγραφή του φαινομένου. Στην περίπτωση, λοιπόν, που
μια ντετερμινιστική μέθοδος δεν επαρκεί, απαιτείται μια στοχαστική μέθοδος όπως
είναι η Monte Carlo και η επέκτασή της σε χρονοεξαρτώμενα φαινόμενα κινητική
Monte Carlo.
Η μέθοδος Monte Carlo είναι μια κατηγορία υπολογιστικών αλγορίθμων που
στηρίζονται σε επαναλαμβανόμενες τυχαίες δειγματοληψίες για τον υπολογισμό
των αποτελεσμάτων τους. Η βασική αρχή της μεθόδου είναι η πραγματοποίηση
ενός μεγάλου αριθμού τυχαίων δοκιμών της διαδικασίας οι οποίες ονομάζονται
προσομοιώσεις και στη συνέχεια η επεξεργασία σημαντικού πλήθους αριθμητικών
δεδομένων που προέκυψαν από αυτές. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή
της μεθόδου είναι να διατίθεται μεγάλος αριθμός τυχαίων αριθμών(random
numbers) με γνωστή συνάρτηση πιθανοκατανομής.(π.χ. Poisson) [MCW].
Η μέθοδος Monte Carlo θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως υπολογιστική
μέθοδος που χρησιμοποιεί μια <<μηχανή γέννησης>> τυχαίων αριθμών για την
εξαγωγή κάποιου αποτελέσματος.
Τα αποτελέσματα κάθε προσομοίωσης συνοψίζονται και το τελικό συμπέρασμα
δεν είναι μια συγκεκριμένη τιμή αλλά μια κατανομή. Με άλλα λόγια λύνοντας ένα
πρόβλημα με τη μέθοδο αυτή βρίσκουμε τις πιθανές του λύσεις και την πιθανότητα
εμφάνισης κάθε μιας από αυτές και όχι μια συγκεκριμένη. Σε αντίθεση με την
επιλογή της τιμής της κάθε παραμέτρου του μοντέλου που είναι τυχαία, η επιλογή
της παραμέτρου που θα μεταβληθεί και οι επιτρεπόμενες τιμές που αυτή μπορεί να
πάρει καθώς και από τι είδους κατανομή, καθορίζονται από το χρήστη που πρέπει
να γνωρίζει πως συμπεριφέρεται και πως επηρεάζει το μοντέλο η κάθε
παράμετρος.
Όλα τα φυσικά φαινόμενα που μπορούν να προσεγγιστούν με στοχαστικό τρόπο
είναι ιδανικά για προσομοίωση με την τεχνική Monte Carlo. Γι’αυτόν ακριβώς το
λόγο και η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και χρησιμοποιείται ευρύτατα σε
προσομοιώσεις.
Η μέθοδος Monte Carlo χρησιμοποιείται ευρύτατα στην υπολογιστική Φυσική, τη
Χημεία, τα Μαθηματικα και τα σχετικά πεδία στα οποία εφαρμόζονται. Εφαρμογές
της μπορούμε να βρούμε στην Κβαντική Χρωμοδυναμική(σχεδιασμός θερμικών
ασπίδων), στη Στατιστική Φυσική(μοριακή μοντελοποίηση) και τη Φυσική
στοιχειωδών σωματιδίων(σχεδιασμός ανιχνευτών) [SAM] .
Η κινητική Monte Carlo αποτελεί επέκταση της συνήθους μεθόδου Monte Carlo
στην προσομοίωση διεργασιών που εξαρτώνται από τον χρόνο με πολύπλοκο
τρόπο ώστε για την περιγραφή τους χρησιμοποιούνται παράμετροι που παίρνουν
τυχαίες τιμές από συγκεκριμένες κατανομές. Όπως στην συνήθη Monte Carlo έτσι
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και στην κινητική, ένας μεγάλος αριθμός προσομοιώσεων της διεργασίας απαιτείται,
όπως επίσης και επαρκής στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων τους.
3.3 Το πρόγραμμα προσομοίωσης
Η προσομοίωση μιας φυσικής διεργασίας είναι συνήθως μία διαδικασία διαδοχικών
βημάτων που κάθε ένα αποτελεί και μια ξεχωριστή φάση της φυσικής διεργασίας.
Στην περίπτωση της προσομοίωσης της εγχάραξης μπορούμε να πούμε ότι η
διαδικασία χωρίζεται σε τρία βήματα. Το πρώτο βήμα προσομοιώνει τη δημιουργία
του πλέγματος που πρόκειται να εγχαραχθεί. Στο δεύτερο βήμα ακολουθεί η
προσομοίωση της εγχάραξης, ενώ στο τρίτο βήμα γίνεται στατιστική επεξεργασία
των αρχείων εξόδου προκειμένου να εξαχθούν οι παράμετροι της τραχύτητας μέσω
των οποίων θα γίνει η μελέτη της.
3.3.1 ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ:Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
Το πρώτο βήμα που θα περιγράψουμε είναι η δημιουργία του πολυμερικού
πλέγματος. Το βήμα αυτό είναι το πιο χρονοβόρο και προηγείται των άλλων δύο.
Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτό που κάνει το βήμα αυτό είναι η
διαδοχική
τοποθέτηση
πολυμερικών
αλυσίδων
συγκεκριμένου
μήκους
πολυμερισμού σε ένα πλέγμα, μέχρι να καλυφθεί το ποσοστό του ελεύθερου όγκου
που επιθυμούμε. Για να έχουμε μια οπτική απεικόνιση του πλέγματος μπορούμε να
υποθέσουμε ένα πίνακα με γραμμές και στήλες κενές. Μια γραμμή και μια στήλη
ορίζουν μια θέση της οποίας η διάσταση είναι ένα νανόμετρο.
Οι πολυμερικές αλυσίδες μπορούν να παρασταθούν με γραμμές που αποτελούνται
από διαδοχικά μόρια και το μήκος της κάθε γραμμής είναι ίσο με το βαθμό
πολυμερισμού της δηλαδή τον αριθμό των μορίων από τα οποία αποτελείται. Κάθε
αλυσίδα θα καταλαμβάνει τόσες θέσεις στον πίνακα όσα και τα μόριά της.
Το αρχικό πλέγμα πάνω στο οποίο θα τοποθετηθούν οι αλυσίδες θεωρείται
τετραγωνικό όπως φαίνεται στο σχ. 3.2.

Σχήμα 3.2 Η αρχική μορφή του τετραγωνικού πλέγματος που θα χρησιμοποιηθεί
για την τοποθέτηση των αλυσίδων.
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Mετά την τοποθέτηση της πρώτης αλυσίδας το πλέγμα θα έχει την εξής μορφή:

Σχήμα 3.3: Το πλέγμα μετά την τοποθέτηση της πρώτης αλυσίδας
Mετά την τοποθέτηση της δεύτερης αλυσίδας το πλέγμα θα έχει την εξής μορφή:

Σχήμα 3.4: Το πλέγμα μετά την τοποθέτηση της δεύτερης αλυσίδας
Ενώ μετά την τοποθέτηση και της τρίτης πολυμερικής αλυσίδας το πλέγμα θα
είναι:

Σχήμα 3.5 Το πλέγμα μετά την τοποθέτηση της τρίτης αλυσίδας
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Όσο συνεχίζεται η τοποθέτηση των πολυμερικών αλυσίδων στο πλέγμα, η
πυκνότητα του πολυμερούς θα αυξάνεται, δηλαδή όλο και λιγότερες θέσεις του
πίνακα θα μένουν ελεύθερες. Η διαδικασία αυτή θα σταματήσει όταν η πυκνότητα
του πολυμερούς φτάσει την τιμή που επιθυμούμε, δηλαδή όταν ο ελεύθερος όγκος
(ακάλυπτες από μονομερή θέσεις του πλέγματος) πάρει την τιμή που έχει
καθοριστεί από την αρχή ως παράμετρος στο πρόγραμμα.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε σχετικά
με την επίτευξη του επιθυμητού ελεύθερου όγκου και το οποίο θα αναφερθεί πιο
κάτω.
Για την τοποθέτηση των αλυσίδων στο πλέγμα ακολουθούνται κάποιοι κανόνες
προκειμένου το πολυμερικό πλέγμα που θα προκύψει να έχει δομή που να
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Κανόνες τοποθέτησης των πολυμερικών αλυσίδων στο πλέγμα:
Η τοποθέτηση των αλυσίδων στο πλέγμα είναι μια αρκετά σύνθετη διαδικασία. Το
μήκος κάθε πολυμερικής αλυσίδας, δηλαδή ο αριθμός των θέσεων του πλέγματος
που καταλαμβάνει, αντιστοιχεί στο βαθμό πολυμερισμού του πολυμερούς. Στην
πραγματικότητα αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό διότι δεν υπάρχει πολυμερές που
όλες οι αλυσίδες του να έχουν ακριβώς το ίδιο μήκος. Θέλοντας λοιπόν να
πλησιάσουμε το φυσικό αποτέλεσμα, το μήκος κάθε αλυσίδας βγαίνει μέσα από μια
κατανομή (Poisson) που το μέγιστό της αντιστοιχεί στο μέσο βαθμό πολυμερισμού
του πολυμερούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε ένα αρκετά καλό φυσικό
αποτέλεσμα.
Κάθε φορά που αρχίζει η τοποθέτηση μιας αλυσίδας στο πλέγμα έχει εκ των
προτέρων καθοριστεί ο αριθμός των μονομερών που θα έχει. Η θέση από την
οποία ξεκινά κάθε αλυσίδα στο πλέγμα είναι τυχαία. Η τυχαιότητα αυτή
εξασφαλίζεται μέσω μιας μηχανής γέννησης τυχαίων αριθμών που χρησιμοποιεί ο
αλγόριθμος για την τοποθέτηση των μονομερών κάθε αλυσίδας. Συγκεκριμένα,
αφού επιλεγεί με τυχαίο τρόπο η θέση του πρώτου μονομερούς στο πλέγμα, το
επόμενο με τυχαίο πάλι τρόπο θα καταλάβει μια από τις τέσσερις κοντινές θέσεις
του πλέγματος. Αυτή η διαδικασία θα επαναληφθεί για κάθε αλυσίδα τόσες φορές
όσες χρειαστεί για να φτάσει το μήκος πολυμερισμού που πρέπει. Θυμίζουμε ότι το
μήκος πολυμερισμού κάθε αλυσίδας είναι γνωστό πριν αυτή τοποθετηθεί στο
πλέγμα, συνεπώς είναι γνωστός και ο αριθμός των βημάτων για την τοποθέτηση
νέων μονομερών που πρέπει να γίνουν. Κάθε θέση του πλέγματος μπορεί να
περιέχει μόνο ένα μονομερές εκτός της περίπτωσης που η συγκατοίκηση δύο
μονομερών σε μία θέση είναι αναγκαία για την ικανοποίηση της συνθήκης[SAM].
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά το περιβάλλον του προγράμματος και οι
παράμετροι που πρέπει να καθοριστούν για τη δημιουργία του πλέγματος.
Προσομοίωση της διαδικασίας δημιουργίας πλέγματος
Αρχικά ανοίγουμε το εκτελέσιμο αρχείο του προγράμματος οπότε ανοίγει ένα
παράθυρο στο οποίο επιλέγουμε το create οπότε ανοίγει το παρακάτω νέο
παράθυρο:
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Σχήμα 3.6 Καθορισμός των χαρακτηριστικών του πλέγματος
Σε αυτό υπάρχουν οι παρακάτω παράμετροι, που μας παρέχουν τη δυνατότητα
δημιουργίας του κατάλληλου πλέγματος για την προσομοίωση της διεργασίας που
επιθυμούμε
Width: καθορίζει το εύρος του πλέγματος
Height: καθορίζει το ύψος του πλέγματος
Free volume: καθορίζει το ποσοστό του ελεύθερου όγκου που θέλουμε να υπάρχει
στο πλέγμα(είναι ουσιαστικά ο χώρος που δεν καλύπτεται από αλυσίδες)
<L>:καθορίζει το μήκος του πολυμερούς, δηλαδή των αριθμό των μονομερών από
τα οποία αποτελείται.
# rand chains:καθορίζει τον αριθμό των αλυσίδων που τοποθετούνται στο πλέγμα
με τυχαίες αρχικές θέσεις
Dead ends:καθορίζει τον αριθμό των προσπαθειών(number of trials)όταν
συναντώνται εμπόδια κατά τον σχηματισμό της αλυσίδας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο
αριθμός αυτός τόσο πλησιάζουμε την τιμή του επιθυμητού ελεύθερου όγκου
AAF:είναι πολλαπλασιαστής πιθανότητας προκειμένου το μονομερές να πάει στις
κάθετες διευθύνσεις τοποθέτησης.Όταν AAF=1 ,όλες οι διευθύνσεις τοποθέτησης
είναι ισοπίθανες .
PF:( packing factor) είναι ο παράγοντας που δείχνει πόσο καλό είναι το
<<πακετάρισμα>> στο πλέγμα,δείχνει δηλαδή στα γειτονικά κελιά ενός μονομερούς
πόσες θέσεις είναι κατειλημμένες
Length distribution:καθορίζει το είδος της κατανομής(Poisson,constant)
Insertion:καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής των αλυσίδων στο πλέγμα .θέλουμε
τυχαία τοποθέτηση και όχι αλληλοεπικάλυψη των αλυσίδων
Στη συνέχεια πατώντας το edit box με το create αρχίζει η δημιουργία του πλέγματος
και στο πρόγραμμα εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:
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Σχήμα 3.7 η πληροφόρηση για τις επιτυχημένες και αποτυχημένες τοποθετήσεις
αλυσίδων
Σ`αυτό φαίνονται οι παράμετροι που καθορίσαμε για τη δημιουργία του
επιθυμητού πλέγματος ενώ στην τελευταία γραμμή το πρόγραμμα μας παρέχει την
πληροφορία για τον αριθμό των αλυσίδων που έχουν τοποθετηθεί και τον αριθμό
των αλυσίδων που απέτυχαν να τοποθετηθούν. Αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση
των αλυσίδων αποθηκεύουμε το φάκελο με το πλέγμα που δημιουργήθηκε.
Παρατήρηση: Το πρόβλημα του ελεύθερου όγκου
Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας προσομοίωσης παρατηρήθηκε το εξής
πρόβλημα:
Όταν θέλαμε να δημιουργήσουμε πλέγμα με μεγάλο ελεύθερο όγκο (π.χ. 20%) το
πρόγραμμα δε μπορούσε να επιτύχει εσωτερικό όγκο τέτοιου μεγέθους. Το
πρόβλημα ήταν η αρχική τοποθέτηση της αλυσίδας στο πλέγμα (ψάξιμο από
αριστερά προς τα δεξιά και από κάτω προς τα πάνω). Αυτό συνέβαινε διότι το
πρόγραμμα είχε σχεδιαστεί έχοντας ως στόχο τη δημιουργία πλέγματος με όσο το
δυνατό μικρότερο ελεύθερο όγκο. Σε περιπτώσεις μεγάλου ελεύθερου όγκου,
αυτός συσσωρευόταν στο πάνω μέρος του πλέγματος. Πχ. για ελεύθερο όγκο
50%, γέμιζε κάτι παραπάνω απο το μισό πλέγμα με ελεύθερο όγκο 10% και το
υπόλοιπο έμενε κενο. Για τη μελέτη της διαδικασίας της εγχάραξης η παράμετρος
του ελεύθερου όγκου παρουσίαζε ερευνητικό ενδιαφέρον και για το λόγο αυτό
διορθώθηκε ο τρόπος τοποθέτησης των αλυσίδων στο πλέγμα στη δεύτερη
εκδοχή του προγράμματος. Για να συμβεί αυτό έγιναν οι παρακάτω αλλαγές:
1) Στο dialog για το καινούργιο πλέγμα, το edit box που έλεγε
#Chains
άλλαξε
με
το
#Rand.Chains.
2) Ο αλγόριθμος εισαγωγής των αλυσίδων διαβάζει αυτήν την τιμή και τοποθετεί
τόσες
αλυσίδες
με
τυχαίες
αρχικές
θέσεις
μέσα
στο
πλέγμα.
3) Όταν τελειώσουν αυτές οι αλυσίδες, αν απομένουν και άλλες, τότε αυτές
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τοποθετούνται με τον παλιό αλγόριθμο (ψάξιμο από δεξιά προς τα αριστερά και
από κάτω προς τα πάνω).
Στις περιπτώσεις που θέλουμε μεγάλο ελεύθερο όγκο, πρέπει να μεταβάλλουμε
αυτό το νούμερο έτσι ώστε οι αλυσίδες να καλύψουν όλο το πλέγμα (και ο
ελεύθερος όγκος να κατανεμηθεί ομοιόμορφα).
π.χ. όταν έχουμε αλυσίδες με 60 μονομερή και ελεύθερο όγκο 20%, σε ένα
πλέγμα 500x500, ο αλγόριθμος τοποθετεί περίπου 3500 αλυσίδες. Με τον παλιό
αλγόριθμο παίρναμε εσωτερικό ελεύθερο όγκο 10% και ολικό 20% γιατί το πάνω
μέρος του πλέγματος ήταν άδειο. Αν τώρα οι 5000 (> 3500) πρώτες αλυσίδες
τοποθετηθούν σε τυχαία αρχική θέση στο πλέγμα τότε και ο εσωτερικός και ο
ολικός ελεύθερος όγκος είναι ~20%.
3.3.2 ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ:Η ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΑΡΑΞΗΣ
Στο βήμα αυτό παρουσιάζεται το περιβάλλον του προγράμματος με το οποίο
πραγματοποιείται η εγχάραξη του πλέγματος.
Στο παράθυρο που ανοίγει αυτόματα μόλις ανοίξουμε το πρόγραμμα επιλέγουμε
τη δυνατότητα load προκειμένου να επιλέξουμε το πλέγμα που θα εγχαραχθεί και
το οποίο έχει ήδη δημιουργηθεί και αποθηκευτεί από το προηγούμενο βήμα.

Σχήμα 3.8 Επιλογή του πλέγματος που θα εγχαραχθεί
Από τις παραμέτρους που εμφανίζονται στο παράθυρο αυτή που για την παρούσα
εργασία παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η Max Mon.Dis. (maximum monomer
dissolution) η οποία αντιστοιχεί στο κρίσιμο μήκος θραύσματος Lcr δηλ. στον
μέγιστο αριθμό των μονομερών που μπορούν να απομακρυνθούν ως πτητικά.
Όπως αναφέραμε παραπάνω, θραύσματα αλυσίδων με μήκος μικρότερο του Lcr
απομακρύνονται από το πλέγμα.
Επίσης, οι παράμετροι surface roughness καθορίζουν τα όρια της επιφάνειας
στην οποία μελετάται η τραχύτητα.
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Για να ξεκινήσει η διαδικασία προσομοίωσης επιλέγουμε το ok, οπότε
εμφανίζονται ταυτόχρονα τα παρακάτω παράθυρα:

Σχήμα 3.9. Αναπαράσταση του πλέγματος λίγο πριν την εγχάραξη
Στο πρώτο αναγράφονται οι πληροφορίες για το πλέγμα ένω ιδιαίτερη προσοχή
χρειάζεται ο inner free volume ο οποίος εκφράζει την πραγματική τιμή του
εσωτερικού όγκου που επιτύχαμε εντός του πλέγματος.
Στο δεύτερο απεικονίζεται το πλέγμα πριν την εγχάραξη.
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Πατώντας το spacebar αρχίζει η διαδικασία της εγχάραξης η οποία απεικονίζεται
ως εξής:

Σχήμα 3.10. Εγχάραξη του πλέγματος
3.3.3 ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ: Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Mετά το τέλος της προσομοίωσης της διαδικασίας της εγχάραξης το πρόγραμμα
εμφανίζει τα αρχεία εξόδου τα οποία περιέχουν πληροφορίες για την εγχάραξη του
πλέγματος σε σχέση με το χρόνο με βάση τις οποίες προσδιορίζονται οι
παράμετροι τραχύτητας.
Από τα αρχεία εξόδου μας ενδιαφέρουν αυτά που δίνουν:
1)την συνάρτηση συσχέτισης υψών (HHCF) σε σχέση με το χρόνο
2)τις παραμέτρους τραχύτητας σ,ξ,α σε σχέση με το χρόνο
3)το προφίλ της επιφάνειας σε σχέση με το χρόνο
Για κάθε πλέγμα που εγχαράσσεται έγιναν τουλάχιστον δέκα runs (σε κάποια
χρειάστηκαν και παραπάνω μέχρι να σταθεροποιηθούν οι τιμές) και στη συνέχεια
έγινε η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκαν πίνακες που αποτελούνται από στήλες οι
οποίες περιέχουν τα αποτελέσματα της παραμέτρου που εξετάζεται για την
αντίστοιχη χρονική στιγμή (π.χ. στο διάστημα 20-30 κύκλοι etching).
Mε βάση αυτούς τους πίνακες στη συνέχεια κατασκευάζουμε τα διαγράμματα των
παραμέτρων τραχύτητας με το χρόνο που θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν
στο επόμενο κεφάλαιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
TA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΧΑΡΑΞΗΣ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη
διάρκεια των προσομοιώσεων της διαδικασίας εγχάραξης. Έχουν υπολογιστεί και
παρασταθεί γραφικά σε συνάρτηση με το χρόνο οι τρεις παράμετροι τραχύτητας:
σ(τυπική απόκλιση), ξ(μήκος συσχέτισης), α(εκθέτης τραχύτητας), που ορίστηκαν
στο κεφ. 2, ενώ εξετάσθηκε η επίδραση:
• Του κρίσιμου μήκους θραύσματος Lcr
• Του μέσου μήκους L των αλυσίδων του πολυμερούς
• Του ελεύθερου όγκου (free volume)
Στην αρχή των προσομοιώσεων εξετάστηκε αν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση
μεταξύ της περίπτωσης που εκτελούμε μια διαδικασία προσομοίωσης με το ίδιο
πλέγμα και αυτής στην οποία σε κάθε προσομοίωση γίνεται αναδημιουργία
πλέγματος. Προέκυψε ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά και για αυτό για κάθε
επιλογή παραμέτρων δημιουργήθηκε ένα μόνο πλέγμα με τα επιθυμητά
χαρακτηριστικά με το οποίο εκτελέστηκαν όλες οι προσομοιώσεις.
4.1 Η επίδραση του κρίσιμου μήκους θραύσματος στην τραχύτητα
Στην παράγραφο αυτή μελετάται ο βαθμός στον οποίο επηρεάζει την τραχύτητα η
μεταβολή του κρίσιμου μεγέθους θραύσματος Lcr . Για να μελετήσουμε την
επίδραση του Lcr στην τραχύτητα της επιφάνειας έγινε προσομοίωση της
διαδικασίας της εγχάραξης σε πλέγματα με διάσταση 1024x1024, ελεύθερο όγκο
5%, μέσο μήκος πολυμερισμού L=30 και για Lcr =2,4,8,12,16.
Αρχικά παρουσιάζονται τα διαγράμματα των παραμέτρων τραχύτητας σε σχέση με
το χρόνο (ανά δέκα κύκλους εγχάραξης) και στη συνέχεια εξάγονται τα
συμπεράσματα που προέκυψαν από τα διαγράμματα αυτά. Ένας κύκλος
εγχάραξης αντιστοιχεί στον χρόνο που απαιτείται για την πρόσπτωση τόσων
ιόντων στο πλέγμα όσες είναι οι θέσεις στην επιφάνεια του πλέγματος.
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Σχήμα 4.1 To διάγραμμα της μέσης τιμής με το χρόνο για διάφορες τιμές του
κρίσιμου μήκους θραύσματος
Από το σχήμα 4.1 παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται η τιμή του Lcr, η τυπική
απόκλιση (rms) αυξάνεται σημαντικά. Σε όλα τα κρίσιμα μήκη Lcr, η αύξηση με τον
χρόνο ακολουθεί νόμο δύναμης με εκθέτες σχεδόν αμετάβλητους στο διάστημα
0.2-0.32 (βλ. διάγραμμα σε λογαριθμικούς άξονες και πίνακα 1).
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Β)ξ=f(t)
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Σχήμα 4.2 To διάγραμμα του μήκους συσχέτισης με το χρόνο για διάφορες τιμές
του κρίσιμου μήκους θραύσματος
Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι το μήκος συσχέτισης συμπεριφέρεται
παρόμοια με την τυπική απόκλιση (rms): αυξάνεται με το χρόνο υπακούοντας σε
νόμο δύναμης όπως και με το Lcr. O εκθέτης του νόμου δύναμης της αύξησης
ταλαντώνεται στην περιοχή 0.40-0.70 καθώς μεταβάλλεται η τιμή του Lcr (βλ.
πίνακα 1).
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Γ)α=f(t)
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Σχήμα 4.3 To διάγραμμα του εκθέτη τραχύτητας με το χρόνο για διάφορες τιμές του
κρίσιμου μήκους θραύσματος.
Από το σχήμα 4.3 προκύπτει ότι το α παραμένει σχεδόν σταθερό με το χρόνο
όπως και με το κρίσιμο μήκος Lcr.
Δ) α,β,1/z,α (θεωρητικό)=f(Lcr)
Τα συνολικά αποτελέσματα που προέκυψαν συνοψίζονται στον πίνακα 1 όπου η
πρώτη στήλη δείχνει το Lcr ενώ οι επόμενες τρεις δείχνουν αντίστοιχα τον εκθέτη
αύξησης του rms β, τον εκθέτη τραχύτητας α και το αντίστροφο του δυναμικού
εκθέτη z: 1/z. Στην τελευταία στήλη δείχνεται η θεωρητική τιμή του 1/z που
προκύπτει από τη σχέση 1/z(θεωρητικό)= β / α. Σύμπτωση των τιμών του 1/z και
του 1/z(θεωρητικό) σημαίνει ότι η διεργασία εγχάραξης αναπτύσσει ομαλή κινητική
τραχύτητα και υπακούει στη σχέση Family-Viscek.
Lcr

β

α
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2
4
8
12
16

0,27
0,22
0,32
0,3
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0,43
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Πίνακας 1.
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Σχήμα 4.4 To διάγραμμα των α,β,1/z,1/zθεωρητικό για διάφορες τιμές του
κρίσιμου μήκους θραύσματος
Στο παραπάνω σχήμα φαίνονται οι εκθέτες των τεσσάρων τελευταίων στηλών του
Πίνακα 1. Όπως βλέπουμε οι δύο τελευταίες στήλες έχουν παραπλήσιες τιμές που
σημαίνει ότι ικανοποιείται σε αρκετά μεγάλο βαθμό η σχέση z=α/β οπότε η
τραχύτητα κατά τη διάρκεια της εγχάραξης αναπτύσσεται ομοιόμορφα σε όλες τις
κλίμακες υπακούοντας στην υπόθεση κλιμάκωσης των Family –Vicsek.

4.2

Η επίδραση του μέσου μήκους των αλυσίδων του πολυμερούς στην
τραχύτητα
Στην παράγραφο αυτή μελετάται η επίδραση που ενδεχομένως έχει η μεταβολή
του μήκους της αλυσίδας (ο αριθμός των μονομερών από τα οποία αποτελείται)
στις παραμέτρους τραχύτητας. Για να συμβεί αυτό έγινε προσομοίωση της
διαδικασίας της εγχάραξης σε πλέγματα 1024x1024,free volume 5%, Lcr =8 και
<L>=30,60,120
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα διαγράμματα των παραμέτρων τραχύτητας σε
σχέση με το χρόνο(ανά δέκα κύκλους etching) τα συμπεράσματα που προέκυψαν
από τα διαγράμματα αυτά.
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Α)rms=f(t)
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Σχήμα 4.5 To διάγραμμα της μέσης τιμής με το χρόνο για διάφορες τιμές του
μέσου μήκους της αλυσίδα
Παρατηρούμε ότι η αύξηση του μήκους L της αλυσίδας έχει σαν αποτέλεσμα την
αύξηση της τιμής της rms. H κλίση της ευθείας δεν αλλάζει σημαντικά για τις
διάφορες τιμές του μέσου μήκους της αλυσίδας
Β)ξ=f(t)
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Σχήμα 4.6 To διάγραμμα του μήκους συσχέτισης με το χρόνο για διάφορες τιμές
του μέσου μήκους της αλυσίδας
Αντρέας Σ. Αναστασόπουλος

62

Προσομοίωση με κινητική Monte Carlo της εγχάραξης πολυμερικών αλυσίδων με ιόντα πλάσματος αερίου

Παρατηρούμε ότι η αύξηση του μήκους L της αλυσίδας έχει σαν αποτέλεσμα τη
μείωση της τιμής του ξ. H κλίση της ευθείας δεν αλλάζει σημαντικά για τις
διάφορες τιμές του μέσου μήκους της αλυσίδας.
Γ)α=f(t)
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Σχήμα 4.7 To διάγραμμα του εκθέτη τραχύτητας με το χρόνο για διάφορες τιμές του
μέσου μήκους της αλυσίδας
Από το διάγραμμα 4.7 παρατηρούμε ότι η αύξηση του μήκους L της αλυσίδας έχει
σαν αποτέλεσμα μικρή αύξηση της τιμής του α.

Δ)α,β,1/z=f(L)
Τα συνολικά αποτελέσματα που προέκυψαν συνοψίζονται στον παρακάτω
πίνακα
L
β
α
1/z
1/z(θεωρητικό)
30
0,3
0,44
0,67
0.68
60
0,27
0,43
0,54
0.62
120
0,26
0,45
0,55
0.58
Πίνακας 2.
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Σχήμα 4.8 To διάγραμμα των α,β,1/z,1/z (θεωρητικό) για διάφορες τιμές του μέσου
μήκους της αλυσίδας
Aπο το διάγραμμα παρατηρούμε ότι η τιμή του α είναι σχεδόν σταθερή με τη
μεταβολή του μέσου μήκους της αλυσίδας. Επίσης συνδυάζοντας τους εκθέτες των
νόμων δύναμης με τον εκθέτη τραχύτητας παρατηρούμε ότι ικανοποιείται σε
αρκετά μεγάλο βαθμό η σχέση z=α/β οπότε η τραχύτητα κατά τη διάρκεια της
εγχάραξης αναπτύσσεται ομοιόμορφα προς όλες τις κλίμακες υπακούοντας στην
υπόθεση κλιμάκωσης των Family –Vicsek.

4.3

Η επίδραση του ελεύθερου όγκου στην τραχύτητα
Στην παράγραφο αυτή το αντικείμενο της μελέτης είναι αν επιδρά σημαντικά
στη διαμόρφωση της τραχύτητας η μεταβολή του ελεύθερου όγκου εντός του
πλέγματος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έγινε προσομοίωση της εγχάραξης
σε πλέγματα που είχαν τα εξής χαρακτηριστικά:
• 1024x1024, Lcr =8,L=30 για free volume=5,10,15,20%
• 1024x1024, Lcr =8,L=60 για free volume=5,10,15,20%
• 1024x1024, Lcr =8,L=120 για free volume=10,15,20%
Παρακάτω δίνονται τα διαγράμματα των παραμέτρων τραχύτητας σε σχέση με το
χρόνο και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτά.
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Πλέγμα 1024x1024, Lcr =8,L=30
Α)rms=f(t)
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Σχήμα 4.9 Το διάγραμμα της μέσης τιμής με το χρόνο για διάφορες τιμές του
ελεύθερου όγκου
Παρατηρούμε από το σχήμα 4.9 ότι η αύξηση του ελεύθερου όγκου έχει ως
αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής της rms. Η κλίση της ευθείας δεν
διαφοροποιείται σημαντικά για τις διάφορες τιμές του ελεύθερου όγκου στο
εσωτερικό του πλέγματος.
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Σχήμα 4.10 Το διάγραμμα του μήκους συσχέτισης με το χρόνο για διάφορες τιμές
του ελεύθερου όγκου
Aπό το σχήμα 4.10 παρατηρούμε ότι όταν ο όγκος μεταβάλλεται από 5 σε 10%,η
τιμή του ξ μειώνεται ενώ για ελεύθερο όγκο 15 και 20% η κατάσταση είναι λίγο
μπερδεμένη αφού η γραμμή του ξ με το χρόνο περιπλέκεται.
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Γ)α=f(t)
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Σχήμα 4.11 Το διάγραμμα του εκθέτη τραχύτητας με το χρόνο για διάφορες τιμές
του ελεύθερου όγκου
Παρατηρούμε ότι καθώς αυξάνεται ο ελεύθερος όγκος, η τιμή του α παρουσιάζει
πολύ μικρή αύξηση.
Πλέγμα 1024x1024, Lcr =8,L=60
Α)rms=f(t)
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Σχήμα 4.12 Το διάγραμμα της μέσης τιμής με το χρόνο για διάφορες τιμές του
ελεύθερου όγκου
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Από το σχήμα 4.12 προκύπτει ότι η αύξηση του ελεύθερου όγκου προκαλεί την
αύξηση της rms.Η κλίση της ευθείας δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή για την
εκάστοτε περίπτωση.
Β)ξ=f(t)
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Σχήμα 4.13 Το διάγραμμα του μήκους συσχέτισης με το χρόνο για διάφορες τιμές
του ελεύθερου όγκου
Aπό το σχήμα 4.13 παρατηρούμε ότι το μήκος συσχέτισης μέχρι τη στιγμή που
έχουν γίνει 60 κύκλοι etching παραμένει σχεδόν σταθερό για τις διάφορες τιμές του
ελεύθερου όγκου με εξαίρεση τον ελεύθερο όγκο 15%, στον οποίο παρουσιάζει
αύξηση.
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Σχήμα 4.14 Το διάγραμμα του εκθέτη τραχύτητας με το χρόνο για διάφορες τιμές
του ελεύθερου όγκου
Από το διάγραμμα αυτό συμπεραίνουμε ότι η αύξηση του ελεύθερου όγκου δεν
επιφέρει σημαντική μεταβολή στο α και οι όποιες διαφοροποιήσεις που
παρατηρούνται οφείλεται στη στατιστική .
Πλέγμα 1024x1024, Lcr=8 ,L=120
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Σχήμα 4.15 Το διάγραμμα της μέσης τιμής με το χρόνο για διάφορες τιμές του
ελεύθερου όγκου
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Από το σχήμα 4.15 προκύπτει ότι η αύξηση του ελεύθερου όγκου προκαλεί την
αύξηση της τιμής του σ. Η κλίση της ευθείας δεν παρουσιάζει σημαντική διαφορά
στην κάθε περίπτωση.
Β)ξ=f(t)
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Σχήμα 4.16 Το διάγραμμα του μήκους συσχέτισης με το χρόνο για διάφορες τιμές
του ελεύθερου όγκου
Aπό το σχήμα 4.16 παρατηρούμε ότι καθώς αυξάνεται ο ελεύθερος όγκος η τιμή
του ξ παρουσιάζει αύξηση και η κλίση της ευθείας δεν αλλάζει σημαντικά.

Β)α=f(t)
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Σχήμα 4.17 Το διάγραμμα του μήκους συσχέτισης με το χρόνο για διάφορες τιμές
του ελεύθερου όγκου
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Από το σχήμα 4.17 αυτό συμπεραίνουμε ότι η αύξηση του ελεύθερου όγκου δεν
επιφέρει σημαντική μεταβολή στο α και οι όποιες διαφοροποιήσεις που
παρατηρούνται οφείλεται στη στατιστική .
Δ)α,β,1/z=f(fv)
Τα συνολικά αποτελέσματα που προέκυψαν συνοψίζονται στον παρακάτω
πίνακα
L=30, Lcr=8, LATTICE 1024X1024
Free volume Growth
Roughness
exponent b
exponent a
0.05
0.22
0.46
0.10
0.27
0.48
0.15
0.26
0.48
0.20
0.30
0.48

Dynamic
exponent 1/z
0.43
0.51
0.47
0.51

0.48
0.56
0.54
0.62

L=60, Lcr =8, LATTICE 1024X1024
Free volume
b
a
0.05
0.25
0.47
0.10
0.25
0.47
0.15
0.26
0.49
0.20
0.30
0.54

1/z
0.44
0.49
0.44
0.42

b/a=1/z(θεωρητικό)
0.52
0.53
0.53
0.56

L=120, Lcr =8, LATTICE 1024X1024
Free volume
b
a

1/z

b/a=1/z(θεωρητικό)

0.10
0.15
0.20

0.44
0.38
0.22

0.55
0.66
0.49

0.28
0.35
0.26

0.51
0.53
0.53

b/a=1/z(θεωρητικό)

Πίνακας 3.
Συγκρίνοντας τις δύο τελευταίες στήλες των πινάκων παρατηρούμε ότι για τα
πλέγματα με μέσο μήκος αλυσίδας 30 και 60 οι τιμές των στηλών είναι
παραπλήσιες οπότε ικανοποιείται σε κάποιο βαθμό η υπόθεση των Family-Viskec
για ομαλή κινητική τραχύτητα. Αντίθετα για πλέγμα στο οποίο θεωρούμε ότι οι
αλυσίδες έχουν μέσο μήκος 120 μονομερή οι τιμές του 1/z που προέκυψαν από το
πείραμα παρουσιάζουν απόκλιση σε σχέση με αυτές που προβλέπονται
θεωρητικά.
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4.4

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου προσομοίωσης που παρουσιάστηκαν
στο κεφάλαιο αυτό και σε συνδυασμό με τη θεωρία περί τραχύτητας , προέκυψαν
τα εξής συμπεράσματα για την εμφάνιση και την εξέλιξη της τραχύτητας και για
τους εκθέτες της :
• Ο μηχανισμός εγχάραξης που χρησιμοποιείται στην προσομοίωση δημιουργεί
αργή αύξηση της τραχύτητας με το χρόνο αφού η τυπική απόκλιση αυξάνει με
νόμο δύναμης που ο εκθέτης του είναι μικρός.
• Το μήκος συσχέτισης αυξάνεται με το χρόνο με νόμο δύναμης ενώ ο εκθέτης
τραχύτητας παραμένει σταθερός. Συνδυάζοντας τους εκθέτες των νόμων
δύναμης με τον εκθέτη τραχύτητας προκύπτει ότι η τραχύτητα κατά τη διάρκεια
της εγχάραξης αναπτύσσεται σε όλες τις κλίμακες ομοιόμορφα, υπακούοντας
στην υπόθεση κλιμάκωσης των Family-Viscek για ομαλή κινητική τραχύτητα.
• Η τυπική απόκλιση της τραχύτητας αυξάνεται σημαντικά σε συνάρτηση με το
κρίσιμο μήκος θραύσματος κάτι που συμβαίνει και με αύξηση του ελεύθερου
όγκου του πλέγματος . Αντίθετα αύξηση στο μέσο μήκος της αλυσίδας οδηγεί σε
ασθενέστερη αύξηση της τραχύτητας.
•

Το μήκος συσχέτισης παρουσιάζει αύξηση όταν αυξάνεται το κρίσιμο μήκος
θραύσματος ,μειώνεται ελαφρά με την αύξηση του μέσου μήκους της αλυσίδας
ενώ παραμένει σχεδόν σταθερό με την αύξηση του ελεύθερου όγκου στο
εσωτερικό του πλέγματος.

• Ο εκθέτης τραχύτητας παραμένει σχεδόν σταθερός συναρτήσει και των τριών
παραμέτρων με τις όποιες αποκλίσεις να βρίσκονται στα όρια της αβεβαιότητας
των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης.
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