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1. Eισαγωγή 

 Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να μας παρουσιάσει συνοπτικά την 

κεντρική ιδέα που μας οδήγησε να εκπονήσουμε την παρούσα εργασία καθώς και 

τους στόχους που επιδιώκουμε να πετύχουμε.  

 Με αφορμή την μελέτη της επικόλλησης πρωτεϊνών σε διάφορα υλικά, 

θέλουμε να μελετήσουμε τη συμπεριφορά τους ως προς τον τομέα αυτό σε 

συνδυασμό με το πώς εκείνες συμπεριφέρονται με τον εμπλουτισμό των υλικών 

αυτών. Είχαμε, λοιπόν, την ιδέα να κατασκευάσουμε πάνω σε υπόστρωμα από γυαλί, 

λωρίδες από διοξείδιο του κασσιτέρου SnO2 πάνω στις οποίες επιστρώνονται λωρίδες 

από τριοξείδιο του βολφραμίου WO3. Με τον τρόπο αυτό ήμαστε σε θέση να 

εμπλουτίσουμε με πρωτόνια τις λωρίδες αυτές και να μελετήσουμε τη συμπεριφορά 

της επικόλησης των πρωτεϊνών πάνω τους.  

 Ο λόγος που επιλέχθηκε το SnO2 ήταν επειδή αποτελεί ένα εξαιρετικά 

αγώγιμο σώμα, στο οποίο υπάρχει ήδη αρκετή τεχνογνωσία όσο αφορά τις ιδιότητες 

και την επεξεργασία του. Ενώ, το  WO3 επιλέχθηκε σαν υλικό, μιας και έχει την 

ιδιότητα να διατηρεί το φορτίο του, όταν φορτίζεται θετικά ή αρνητικά, και να 

χρωματίζεται ή να αποχρωματίζεται αντίστοιχα, παρέχοντας μας ένα εξαίρετο οπτικό 

δείκτη εμπλουτισμού (ή απεμπλουτισμού). Υπάρχει, επίσης, ήδη αρκετή 

τεχνογνωσία, όσο αφορά τις ιδιότητες του και την επεξεργασία του, γεγονός που 

διευκολύνει πολύ τις πειραματικές μας διεργασίες. 

 Πραγματοποιήθηκαν, λοιπόν, μια σειρά πειραμάτων τα οποία περιλάμβαναν 

επίστρωση της προαναφερθείσας διάταξης με πρωτεΐνες, στις οποίες πρωτίστως είχε 

επισυναφθεί φθορίζον υλικό, ώστε να ήμαστε σε θέση όταν τις φωτίζουμε, να 

παρατηρούμε σε ποιες περιοχές των διατάξεων μας αυτές επικάθισαν. Μετρώντας 

έπειτα την φωτοφοταύγεια τους με κάποιο όργανο μέτρησης φωτός και λαμβάνοντας 

τις αντίστοιχες φωτογραφίες (με φωτογραφική μηχανή που είχε επισυναφθεί στο 

μικροσκόπιο μελέτης μας) ήμασταν σε θέση να γνωρίζουμε την ποιοτική και 

ποσοτική συμπεριφορά τους, όσο αφορά την επικάθιση τους στις διάφορες περιοχές 

της εκάστοτε διάταξης που χρησιμοποιούσαμε.  
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2. Ηλεκτροχρωμισμός σε Άμορφες Μεμβράνες W03

 

2.1 Εισαγωγή στον ηλεκτροχρωμισμό 

 

Το ηλεκτροχρωμικό (ΕΝ) είναι ένα υλικό στο οποίο μπορεί να εισαχθεί μία οπτική 

απορροφητική ζώνη, ή να διεγερθεί μία υφιστάμενη ζώνη, περνώντας ρεύμα 

διαμέσου του υλικού ή εφαρμόζοντας ένα ηλεκτρικό πεδίο. Τα υλικά αυτά 

παρουσιάζουν επί του παρόντος ενδιαφέρον για τις συσκευές  απεικόνισης. Ίσως το 

πρώτο, και το απλούστερο, γνωστό παράδειγμα, είναι η δημιουργία κέντρων F σε 

έναν κρύσταλλο αλογονιδίου όταν εφαρμοστεί τάση μεταξύ δύο μεταλλικών 

ηλεκτροδίων στερεωμένων σε δύο επιφάνειες του κρυστάλλου, ο οποίος θερμαίνεται 

σε θερμοκρασία περίπου 700οC.  Εν ολίγοις, η επίδραση οφείλεται στο ότι τα 

ηλεκτρόνια τα οποία εισάγονται με ψεκασμό από το ηλεκτρόδιο με το αρνητικό 

πρόσημο παγιδεύονται στις κενότητες των ανιόντων, σχηματίζοντας, έτσι, κέντρα F. 

Η ουδετερότητα του φορτίου και η «συνέχεια»  του ρεύματος διατηρούνται από την 

κίνηση των κενοτήτων των ανιόντων που δημιουργούνται από το θετικό ηλεκτρόδιο. 

Αυτό συνεπάγεται  μία μεταφορά καθαρής μάζας ανιόντων προς το θετικό 

ηλεκτρόδιο, όπου παράγεται το αέριο  αλογόνου. Εάν αντιστραφούν τα δυναμικά των 

ηλεκτροδίων, παράγονται κέντρα V (οπές) συνοδευόμενα από έκλυση αλκαλικού 

μετάλλου στο αρνητικό ηλεκτρόδιο. 

Αυτό το απλό παράδειγμα απεικονίζει την πλειονότητα των απαιτήσεων για 

ένα ηλεκτροχρωμικό υλικό. Πρώτα απ΄ όλα, θα πρέπει να έχει ένα-σχετιζόμενο με 

αυτό- κέντρο χρωμάτων, ή οπτική απορρόφηση, η οποία υφίσταται ή όχι, ανάλογα με 

το αν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η 

παρουσία μικτής αγωγιμότητας, δηλαδή ηλεκτρονικής και ιοντικής αγωγιμότητας. 

Αυτό είναι απαραίτητο για τον ηλεκτροχρωμισμό, ο οποίος εξαρτάται από  το 

εισαγόμενο με ψεκασμό φορτίο για την παραγωγή της μεταβληθείσας κατάστασης, 

δεδομένου ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η ουδετερότητα του φορτίου. 

Αυτές οι δύο απαιτήσεις περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό το εύρος των 

διαθέσιμων υλικών. Στο ανωτέρω παράδειγμα ο κρύσταλλος πρέπει να θερμανθεί 

στους 700ο C για την ανύψωση της ιοντικής  αγωγιμότητας του αλκαλίου αλογονιδίου 

σε επαρκή βαθμό για την παραγωγή ενός μετρήσιμου ρεύματος και, συνεπώς, τη 

μεταβολή της οπτικής πυκνότητας. Αυτό το καθιστά άχρηστο για τις περισσότερες 

εφαρμογές σε συσκευές. 
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Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ο ηλεκτροχρωματισμός του μεταβατικού 

μετάλλου στο οποίο προστίθεται το βελτιωτικό SrTiO3. Σε μία τυπική περίπτωση, το 

SrTiO3 εμπλουτίζεται με Fe και με Mo, τα οποία μπορεί να ενυπάρχουν στο SrTiO3, 

σε οξειδωμένη μορφή, μορφές τέτοιες που ορισμένες εκ των οποίων χαρακτηρίζονται 

από ζώνες οπτικής απορρόφησης. Στην περίπτωση αυτή,  μία χρωματική εικόνα 

μετακινείται  προς τον κρύσταλλο από κάθε ηλεκτρόδιο καθώς οξειδώνεται το Fe στο 

θετικό ηλεκτρόδιο και το Mo καταναλώνεται στο αρνητικό ηλεκτρόδιο. Οι oπές του 

οξυγόνου μετακινούνται προς το μέρος του καθοδικού ηλεκτροδίου για τη διατήρηση 

της ουδετερότητας του φορτίου.  Φαίνεται ότι  τρεις τύποι ανιόντων υπεισέρχονται σε  

διάφορα τμήματα του κρυστάλλου: ηλεκτρονική αγωγιμότητα στο τμήμα που είναι 

πλούσιο σε  Mo5+, αγωγιμότητα οπών στο τμήμα που είναι πλούσιο σε F4+ και ιοντική 

αγωγιμότητα (οπών) στο μη χρωματισμένο τμήμα. Ξανά, ο κρύσταλλος θα πρέπει να 

θερμανθεί περίπου στους 200ο C  για την επίτευξη μιας εύλογης αγωγιμότητας για το 

λιγότερο αγώγιμο ανιόν, ενώ δεν έχουν αναπτυχθεί πρακτικές συσκευές. 

 

Είναι πλέον σαφές ότι εάν θέλουμε να επιτύχουμε άρτια ηλεκτροχρωμική 

απόδοση (EC) σε ένα στερεό σε θερμοκρασία δωματίου, η ενέργεια ενεργοποίησης 

για το πιο βραδύ ανιόν πρέπει να είναι αρκετά χαμηλή, ας πούμε 0,4 Ev ή και πιο 

χαμηλή. Το βραδύτερο ανιόν είναι συνήθως, όχι όμως πάντοτε, το ιοντικό ανιόν.  Οι 

μεμβράνες W03 φαίνεται να ικανοποιούν τόσο την απαίτηση για γρήγορα ιόντα σε 

θερμοκρασία δωματίου όσο και για ένα εξαιρετικά απορροφητικό χρωματικό κέντρο.  

 

2.2. Οπτικές και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Μεμβρανών W03

 

Οι μεμβράνες W03 παράγονται από εξάτμιση δια κενού σε ένα θερμαινόμενο 

υπόστρωμα ή με sputtering από το στόχο W03. Η ανάλυση με ακτίνες Χ δείχνει ότι οι 

μεμβράνες είναι άμορφες. Το σχήμα 1 δείχνει το μια τέτοια τυπική συσκευή, η οποία 

είναι κατάλληλη για χρωματισμό μιας μεμβράνης W03. Η διάταξη αυτή παρέχει μία 

επαφή εισαγωγής ηλεκτρονίων στην μία πλευρά της μεμβράνης W03 και μία επαφή 

εισαγωγής θετικών ιόντων (πρωτονίων) στην άλλη πλευρά.  
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Σχήμα 1 

 

 

Εάν εφαρμοστεί μία μικρή τάση, π.χ. 1-1,5 Volts στην συσκευή αυτή, με αρνητικό το  

ηλεκτρόδιο  της διαφανούς αγώγιμης στρώσεως, εμφανίζεται γρήγορα ένα κυανό 

χρώμα στην περιοχή της μεμβράνης W03 που βρίσκεται σε επαφή με τον 

ηλεκτρολύτη. Αντιστρέφοντας την πολικότητα, παρατηρείται αποχρωματισμός της 

μεμβράνης σε συγκρίσιμο χρόνο. Το σχήμα 2 δείχνει έναν παλμό ρεύματος 

χρωματισμού και αποχρωματισμού και τη συνοδευτική αλλαγή του συντελεστή 

οπτικής ανάκλασης R, μετρούμενο στα  633 nm.  Το φορτίο που αφαιρέθηκε κατά 

την διάρκεια του παλμού αποχρωματισμού είναι ίσα-ίσα το φορτίο που εισάγεται 

κατά τη διάρκεια του παλμού χρωματισμού. Στο σημείο αυτό, το ρεύμα σβήνει ακόμα 

και εάν εξακολουθεί να εφαρμόζεται η τάση.  
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Σχήμα 2 

 

To σχήμα 3 δείχνει μία τυπική καμπύλη Iο-V για τη συσκευή W03  ΕC στο αρχικό 

ρεύμα, μετά την εξασθένιση της χωρητικής αιχμής αλλά πριν καταστούν σημαντικές 

οι επιπτώσεις πολικότητας του ηλεκτροδίου. Η τονούμενη γραμμή λαμβάνεται όταν 

αντικατασταθεί ένα δεύτερο αντι-ηλεκτρόδιο από τη μεμβράνη W03. Αντιπροσωπεύει 

μία σταθερή αντίσταση κυκλώματος της τάξεως των 100 Οhms που βρίσκεται 

πάντοτε στο κύκλωμα. 
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Σχήμα 3 

 

Τίθεται το ερώτημα εάν όλο το φορτίο που θα εισαχθεί στην συσκευή κατά 

την διάρκεια του χρωμικού παλμού και διαμορφώνει χρωματικά κέντρα, θα εξαχθεί 

στον παλμό αποχρωματισμού. Αυτό θα συνέβαινε σε ένα ιδεώδες σύστημα με 

αναστρέψιμα χρωματικά κέντρα, αλλά δεν θα συνέβαινε τούτο αν ελάμβαναν χώρα 

ορισμένες ηλεκτρομηχανικές παρα-αντιδράσεις. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι 

ορισμένα ηλεκτρόνια διασχίζουν την επιφάνεια της μεβράνης W03 και συνδυάζονται 

με τα πρωτόνια στη διεπιφάνεια  ηλεκτρολύτη-W03 σχηματίζοντας άτομα Η και, στη 

συνέχεια, μόρια αερίου. Τα μόρια αυτά μπορούν στη συνέχεια να είναι πολύ σταθερά 

για να είναι αναστρέψιμα ή μπορεί να απομακρυνθούν από το σύστημα. Ένα άλλο 

παράδειγμα συμβαίνει αν χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ υψηλή τάση (>1.67 volts). 

Λαμβάνει χώρα ηλεκτρόλυση του νερού, οδηγώντας σε ένα σταθερό ρεύμα χωρίς 

αποθήκευση του φορτίου.   
Το θέμα αυτό εξετάζεται πειραματικά στο σχήμα 4. Το ρεύμα στην συσκευή 

διέρχεται διαμέσου ενός ολοκληρωτή (οργάνου καταγραφής μεγεθών) φορτίου. Η 

μέτρηση του συντελεστής ανάκλασης, μετά την αφαίρεση του δραστικά 

περιορισμένου φωτός (f=2 kHz) με έναν αισθητήρα ευαισθησίας φάσεως, διέρχεται 

διαμέσου ενός λογαριθμικού ενισχυτή για να δώσει ένα σήμα ανάλογο προς την 

οπτική πυκνότητα (OD) η οποία, με τη σειρά της, είναι ανάλογη προς τον αριθμό των 

σχηματιζόμενων  
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Σχήμα 4 

 

χρωματικών κέντρων. Το πείραμα έγινε κάτω από περίπου σταθερές  συνθήκες 

ρεύματος (I~0.3 mΑ/cm2).Η οπτική πυκνότητα είναι ανάλογη προς το δQ για σχετικά 

μικρές σχέσεις αντίθεσης CR<3:1 (η σχέση αντίθεσης καθορίζεται ο λόγος του 

συντελεστή ανάκλασης προς αυτόν της διάχυσης πριν και μετά τον χρωματισμό) 

Υπό το καθεστώς αυτό, το φορτίο, το οποίο εξάγεται στον παλμό χρωμισμού 

λαμβάνεται εκ νέου στον παλμό αποχρωμισμού. Τούτο δείχνει ότι το κάθε 

ηλεκτρόνιο το οποίο εισάγεται σχηματίζει ένα χρωματικό κέντρο. Το ηλεκτρόνιο 

αφαιρείται, στην συνέχεια, όταν ξεθωριάσει το χρωματικό κέντρο. Σε υψηλά επίπεδα 

εισαγωγής φορτίου ανατρέπεται η ευθύγραμμη σχέση. Στην περίπτωση αυτή, 

εισάγεται περισσότερο φορτίο από εκείνο το οποίο μεταβαίνει για τον σχηματισμό 

των χρωματικών κέντρων. Επιπλέον, στον παλμό αποχρωματισμού δεν επανακτάται 

αυτό το πλεονάζον φορτίο, και ανακτάται μόνον το φορτίο που σχηματίζει το 

χρωματικό κέντρο. Τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι παράλογα. Καθώς αυξάνεται η 

πυκνότητα του χρωματικού κέντρου, η πρόσδοση περαιτέρω χρώματος είναι πιο 

δύσκολη και καθίστανται περισσότερο σημαντικές οι διεργασίες όπως σχηματισμός 

αερίου Η2 στη διεπιφάνεια ηλεκτρολύτη-W03. 

 

Η ζώνη οπτικής απορρόφησης φαίνεται στο σχήμα 5. 

 10



 
Σχήμα 5 

 

Είναι μία ευρεία, χωρίς καθορισμένα χαρακτηριστικά, ζώνη οι τιμές αιχμής της 

οποίας οριοθετούνται μεταξύ   940 και 880 nm (1,3 έως 1,4) eV. Αυτό βρίσκεται 

βασικά σε συμφωνία με τις ζώνες απορρόφησης σε ηλεκτροχρωμικές μεμβράνες 

W03.   

Χρησιμοποιώντας τις τιμές Kmax, N, και W1/2 που λαμβάνονται από το 

ευθύγραμμο τμήμα του σχήματος 4, δηλαδή, χαμηλή πυκνότητα χρωματισμού, και 

έναν δείκτη διάθλασης ίσο με αυτόν του μονοκρύσταλλου WO3, n=2,5, λαμβάνουμε 

f~0.1. Η δύναμη ταλάντωσης καθορίζεται έτσι ώστε η μέγιστη τιμή για μία μετάβαση 

ενός ηλεκτρονίου να είναι η μονάδα. Το πειραματικό της μέγεθος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί το είδος της αλλαγής κατάστασης. Για 

παράδειγμα, η κεντρική απορρόφηση F σε αλογονίδια αλκαλίου έχει μία αντοχή 

δύναμη ταλάντωσης της τάξεως  f~0,6, ενώ οι μεταβάσεις διεγερμένης κατάστασης 

σε έναν ρύπο μετάλλου για μετάβαση σε στερεά κατάσταση έχει σαφώς μικρότερες 

δυνάμεις ταλάντωσης (10-4~10-2). 

 

Οι ζώνες απορρόφησης που φαίνονται στο σχήμα 5 είναι ασύμμετρες, και έχουν 

μεγαλύτερη απορρόφηση στην πλευρά της υψηλής ενέργειας της αιχμής 

απορρόφησης. Τμήμα αυτής της επιπλέον απορρόφησης οφείλεται σε μία αύξηση του 

δείκτη διάθλασης με την ενέργεια. Αυτή η «διόρθωση» μπορεί να υπολογιστεί από 

την εξίσωση [2] αν καταστεί γνωστή η μεταβολή του διαθλαστικού δείκτη. Ο 

διαθλαστικός δείκτης λαμβάνεται από τις οριακές τιμές αγωγιμότητας που 

παρατηρείται σε μη χρωματισμένες μεμβράνες WO3 σύμφωνα με την εξίσωση  
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                           )(11 m=   [3] 
2 nλ

όπου λ είναι το μήκος κύματος στις ελάχιστες τιμές αγωγιμότητας, το n είναι ο 

πτικός δείκτης της διάθλασης, το l είναι το πάχος της μεμβράνης WO3 και το m είναι 

 

Ο δείκτης διό ς διάθλασης εφαρμόστηκε στις ζώνες απορρόφησης 

ενός αριθμού μεμβρανών του WO3 και τα αποτελέσματα συνοψίζονται στο σχήμα 7. 

Υπάρχει μία συστηματική διακύμανση της ενέργειας της αιχμής απορρόφησης με την 

 

ο

ένας ακέραιος αριθμός, ο αριθμός σειράς των ελαχίστων τιμών αγωγιμότητας. Η 

εξίσωση [3] είναι η προσεγγιστική κατάσταση για τις ελάχιστες τιμές αγωγιμότητας, 

οι οποίες πρέπει να είναι εύλογα ακριβείς για μεμβράνες με υψηλό δείκτη διάθλασης. 

Το σχήμα 6 δείχνει τα αποτελέσματα της εξίσωσης [3] για μεμβράνη WO3 πάχους 1-

μm. Είναι ένα σχέδιο του l έναντι του λ. Η ληφθείσα τιμή του μεγάλου μήκους 

κύματος,   που είναι 2,6, είναι υψηλότερη από την τιμή ενός κρυστάλλου των 2,5. 

Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε ένα σφάλμα 5% στο ονομαστικό πάχος της 

μεμβράνης. 

 

 
 

Σχήμα 6 

ρθωσης τη
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αύξηση

χρωματισμένων μεμβρανών, η οπτική 

πυκνότητα ανά mic  ευθέως ανάλογη προς τον συντελεστή οπτικής 

πορρόφησης. Για παράδειγμα, μία οπτική πυκνότητα ανά micron 6 αντιστοιχεί προς 

k=1.4X

σ

ς της μεμβράνης. Αλλιώς, η οπτική πυκνότητα ανά micron θα ήταν 

 της οπτικής πυκνότητας ανά micron. Στο σχήμα 7β, φαίνονται τα δεδομένα 

του εύρους των γραμμών. Για οπτική συχνότητα ανά micron μεγαλύτερη από 2,5, η 

μορφή της διορθωμένης γραμμής του δείκτη διάθλασης εκφράζεται από μία καμπύλη 

Γκάους, το ήμισυ του πλάτους της οποίας αυξάνει αυξανομένης της πυκνότητας 

χρωματισμού. Στην περίπτωση των χαμηλών πυκνοτήτων χρωματισμού, πάντως, η 

πλευρά χαμηλής ενέργειας της καμπύλης καθίσταται πιο στενή και η μορφή της 

γραμμής καθίσταται ασύμμετρη, αν και η πλευρά χαμηλής και υψηλής ενέργειας 

μπορούν ακόμα να εναρμονιστούν με τη μορφή της γραμμής Γκάους. 

 
Σχήμα 7 

 

Στην περίπτωση των ομοιόμορφα 

ron είναι

α

105 cm-1.  

Οι συμμετρικές μεταβολές που παρατηρούνται στο χήμα 7 υποδηλώνουν ότι για τις 

μεμβράνες αυτές, ο χρωματισμός ήταν ομοιόμορφος ή, τουλάχιστον, έχει διαπεράσει 

ολόκληρο το πάχο

μικρότερη στην περίπτωση των μεγάλου πάχους μεμβρανών, οι οποίες δεν είχαν 

χρωματιστεί σε όλο το πάχος τους. Τα δεδομένα ελήφθησαν για μεμβράνες με πάχη 

που ποικίλλουν από 0,3 έως 1,0μm, ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία μεταβολή του 

πάχους της μεμβράνης. 
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Ολοκληρώνουμε αυτό το τμήμα με την παρατήρηση ότι είναι σαφώς 

συνηθισμένο να διαπιστώνει κανείς ότι οι ιδιότητες των άμορφων μεμβρανών 

ποικίλλ

μ

 

Τα οπτικά απορροφητικά φάσματα των λεπτών μεμβρανών του W03, που 

επικάθονται σε υποστρώματα χαλαζία, μετρήθηκαν με ένα φασματοφωτόμετρο 

ουν αναλόγως των παραμέτρων εναπόθεσης. Οι μεμβράνες WO3δεν 

αποτελούν εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Για παράδειγμα, το σχήμα 8 δείχνει την 

απορρόφηση αιχμής ζώνης για μία ποικιλία εμβρανών WO3. Διαπιστώνεται μεγάλη 

μεταβολή ανάμεσα στις παλαιές μεμβράνες και τις νεότερες μεμβράνες, τις 

εξατμισμένες και τις sputtered μεμβράνες κτλ 

 

 
  

Σχήμα 8 

 

υπεριώδων ακτίνων σε θερμοκρασιακή περιοχή 110 έως 500Κ. Το σχήμα 9 

δείχνει τα απορροφητικά φάσματα σε δύο μεμβράνες διαφορετικού πάχους σε 

τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες. 
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   WAVELENGTH IN A      
   Σχήμα 9 

 

 Λόγω του ότι ο συντελεστής απορρόφησης είναι πολύ υψηλός, δεν είναι πολύ 

σημαντική η διόρθωση της διάθλασης. Στους 300 Κ, οι παχύτερες μεμβράνες ( ~1 

μ) δίνουν μία ευθύγραμμη απορροφητική αιχμή στα 3800Ǻ (4.39 eV) χωρίς καμία 

ένδειξη οποιασδήποτε δομής. Οι λεπτότερες μεμβράνες (~0.05 μ) από την άλλη, 

έδειξαν δύο απορροφητικές αιχμές στα 2820 Ǻ (4.39 eV) και στα  2360 Ǻ (5.25 

eV), οι οποίες εμφάνισαν πολύ μικρή θερμοκρασιακή απόκλιση αλλά έγιναν 

πλέον έντονες κατά την ψύξη στους 110 Κ. Η αιχμή απορρόφησης  δεν ήταν 

ευαίσθητη στο άνυσμα πολικότητας της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. 

Θερμαίνοντας την μεμβράνη σε αέρα θερμοκρασίας  650Κ επί τρεις ώρες, η 

αιχμή απορρόφησης μετακινήθηκε σε μεγαλύτερο μήκος κύματος και κατέστη 

δυνατόν να προκύψουν ορισμένες αιχμές απορρόφησης στα 4150, 3550, 2800 και 

2375 Ǻ, όπως δείχνει το σχήμα 10. 
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    WAVELENGTH IN nm 

 

 

Σχήμα 10 

 

 

Το σχήμα 11 δείχνει το γράφημα λογαρίθμου του συντελεστή απορρόφησης ως 

συνάρτηση της ενέργειας  πρωτονίων για ορισμένες, πρόσφατα εξατμισμένες, 

μεμβράνες στην περιοχή παχών 0-0,5 έως 2,5μ. 

 

 
WAVELENGTH IN nm 
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Σχήμα 11 

 

 

 Η ευθύγραμμη διεύθυνση δείχνει σαφώς ότι η αιχμή απορρόφησης ακολουθεί 

τον κανόνα Urbach, ο οποίος αναφέρει ότι ο συντελεστής απορρόφησης δίνεται 

από τον τύπο:  

                                             ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −Ε

Τ
−= )(exp),( 00 hvKTK
κ
βν  

Όπου hv είναι η ενέργεια της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και β & Κο είναι οι 

σταθερές χαρακτηριστικές του υλικού. Η τιμή του β μετρούμενη από την κλίση 

της ευθείας γραμμής βρέθηκε ότι είναι 0.14. 

 

 Σε ενέργειες φωτονίων μεγαλύτερες από 3.5 eV, Ko∝ (hv-Eg
o)2/hv, όπως δείχνει 

η ευθύγραμμη σχέση μεταξύ του (Khv)1/2 και hv (Σχήμα 11) το σημείο τομής της 

οποίας προσδιορίζει το ενεργειακό χάσμα. Το ενεργειακό χάσμα που 

προσδιορίζεται από αυτή την μέθοδο είναι 3.25eV σε θερμοκρασία δωματίου. 

 

Η θερμοκρασιακή εξάρτηση της αιχμής απορρόφησης που αντιστοιχεί σε 

συντελεστή απορρόφησης 2Χ104 cm-1 φαίνεται στο σχήμα 12.  

 

 
Σχήμα 12 
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Έχουν γίνει μετρήσεις κενό και με την παρουσία αέρα. Όπως και στους συνήθεις 

ημιαγωγούς και μονωτές, η αιχμή παρουσιάζεται σε υψηλότερη ενέργεια 

φωτονίων με μείωση της  θερμοκρασίας και του βαθμού απόκλισης, και το ποσό 

της μετατόπισης είναι ίσο με 5.0Χ10-4 eV/oK. Η εξάρτηση είναι ευθύγραμμη στην 

θερμοκρασιακή περιοχή 170-400oK. Σε θερμοκρασίες πάνω από 400ο Κ, 

ακολουθεί μία πιο απότομη κλίση, προφανώς λόγω κάποιων φυσικών μεταβολών 

που λαμβάνουν χώρα στην μεμβράνη, ως συνέπεια της κρυσταλλοποίησης ή της 

οξείδωσης. Γύρω στους 500 Κ, η αιχμή απορρόφησης μεταβάλλεται γρήγορα με 

το χρόνο και μεταβαίνει σε χαμηλότερη ενέργεια. Διατηρώντας τη μεμβράνη σε 

αυτή τη θερμοκρασία για περίπου 1 ώρα, η αλλαγή φθάνει  μία τιμή ισορροπίας 

0.2 eV. Η μεμβράνη η οποία έχει θερμανθεί στους 550 Κ επί 1 ώρα, δείχνει 

επίσης μία ευθύγραμμη θερμοκρασιακή εξάρτηση αλλά έχει την ίδια κλίση με 

εκείνη της μεμβράνης που δεν έχει θερμανθεί . Οι ευθείες γραμμές όταν 

υπολογίζονται κατά προσέγγιση στο Τ=0 δίνουν ένα μέτρο του ενεργειακού 

χάσματος. Τα  ενεργειακά χάσματα που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό είναι 

3.65 και 3.27eV, για τη μεμβράνη που εξατμίστηκε πρόσφατα και υποβλήθηκε σε 

θερμική επεξεργασία, αντίστοιχα. Πάντως, το προσδιορισθέν ενεργειακό χάσμα 

από τη μέθοδο αυτή αποδείχτηκε ότι είναι κατά προσέγγιση 0.3eV υψηλότερο 

από εκείνο που λαμβάνεται από το  νόμο του τετραγώνου, της κορυφής 

απορρόφησης, όπως δείχνει το σχήμα 11. 

Ο δείκτης διάθλασης μιας τέτοιας μεμβράνης βολφραμίου περιγράφεται από το 

παρακάτω σχήμα: 
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3. Οπτικές ιδιότητες των χρωματισμένων μεμβρανών W03 

 

Οι πρόσφατα εξατμισμένες λεπτές μεμβράνες του W03 όταν εκτεθούν σε 

υπεριώδη ακτινοβολία,από μία λάμπα υδραργύρου υψηλής πίεσης, παράγουν ένα 

κυανό χρώμα. Το μήκος κύματος που «ευθύνεται» για  τον χρωματισμό βρίσκεται 

στην βασική κορυφή απορρόφησης στα 3800Ǻ.Το οπτικό φάσμα εκπομπής που 

μετριέται σε μία λεπτή μεμβράνη του WO3 δείχνει ότι οι κατώτατες τιμές του μήκους 

κύματος για τον χρωματισμό σημειώνονται στα 4000 Ǻ και φθάνουν την μέγιστη τιμή 

στα 3400 Ǻ. Το φάσμα πλήρους απορρόφησης μιας μεμβράνης που έχει δεχθεί 

ακτινοβολία με υπεριώδεις φαίνεται στο σχήμα 13. 

 

 
 

 

 

 Μία ευρεία ζώνη απορρόφησης που έχει μέγιστη τιμή τα 9.100 Ǻ και μία επιπλέον 

ζώνη με μέγιστη τιμή περίπου 1.6μ είναι προφανής. Μετά από ψύξη, η ζώνη στενεύει 

κάπως και οι κορυφαίες θέσεις μετακινούνται ελαφρώς σε μεγαλύτερα μήκη 

κυμάτων. Τα χρωματικά κέντρα που σχηματίζονται κατά τον ανωτέρω τρόπο είναι 

επαρκώς σταθερά,  σε θερμοκρασία δωματίου. Όταν πραγματοποιηθεί ακτινοβολία 

με ορατό φως, υπάρχει ένας μικρός βαθμός οπτικού αποχρωματισμού (5%), αλλιώς 

το χρώμα παραμένει σταθερό. Μετά από έκθεση σε ισχυρώς οξειδωτικό παράγοντα, 

όπως είναι ο ατμός όζοντος, τα χρωματικά κέντρα αποχρωματίζονται ταχέως στη 

θερμοκρασία δωματίου. 
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Ο σχηματισμός χρωματικών κέντρων από ακτινοβολία με υπεριώδεις ακτίνες 

είναι ευαίσθητος στις εξωτερικές συνθήκες, για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί ότι η 

πυκνότητα των κέντρων αυξάνει σε σημαντικό βαθμό όταν το δείγμα δεχθεί 

ακτινοβολία σε ατμοσφαιρικές  συνθήκες και όχι σε εξαιρετικά υψηλό κενό (10-8 

Torr). Η αύξηση έχει να κάνει πιθανώς με τη παρουσία υγρασίας στην ατμόσφαιρα. 

Τα οπτικώς σχηματιζόμενα χρωματικά κέντρα μπορούν να αποχρωματίζονται 

θερμικώς, δηλαδή, θερμαίνοντας το δείγμα στον αέρα σε θερμοκρασιακή περιοχή 80-

300C. Πάντως, όπως και στην περίπτωση του MoΟ3 , μόλις αποχρωματιστεί η 

μεμβράνη θερμαίνοντας τον αέρα, ο συντελεστής απόδωσης του χρωματισμού του 

μειώνεται προοδευτικά μέχρις ότου καταστεί πλήρως οξειδωμένη η μεμβράνη, όπου 

και δεν παρατηρείται χρωματισμός.  

Επειδή το δείγμα έχει πολύ μεγάλο συντελεστή απορρόφησης (105 cm-1), για 

το μήκος κύματος που είναι υπεύθυνο για το χρωματισμό, τα χρωματικά κέντρα 

διαμορφώνονται, κατά κανόνα, σε πολύ λεπτή στρώση 0.1μ στην επιφάνεια. Κατά 

συνέπεια, η πυκνότητα των κέντρων πρέπει να είναι αρκούντως  μεγάλη, έτσι ώστε 

να παράγεται μία μεταβολή της οπτικής πυκνότητας κατά 0.4 – 0.5%. Είναι δυνατόν 

να κάνουμε μία κατά προσέγγιση εκτίμηση της πυκνότητας των χρωματικών κέντρων 

από την ακόλουθη εξίσωση: 

 

                                              u
n

nxNf ..
)2(

1089,0 22
17 μ

+
=  

 

όπου Ν είναι η συγκέντρωση των χρωματικών κέντρων f=δύναμη ταλαντωσης, 

n=είναι ο δείκτης διάθλασςη, μ=  είναι ο συντελεστής απορρόφησης σε cm-1 και u= 

είναι το ήμισυ εύρος της ζώνης απορρόφησης. Λαμβάνοντας ως δεδομένη την 

δύναμης του ταλαντωτή ως ίση με την μονάδα, η συγκέντρωση των χρωματικών 

κέντρων εκτιμήθηκε ότι είναι περίπου  5Χ1019 cm-3. 

 

 

3.1. Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 

 

Παρουσιάζουμε την αγωγιμότητα μιας λεπτής μεμβράνης του W03 που μετρήθηκε 

στην θερμοκρασιακή περιοχή 298-573Κ, παρουσία αέρα. Το σχήμα 14 δείχνει ένα 
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τυπικό σχέδιο του λογαρίθμου της αγωγιμότητας σε σχέση με την ανάστροφο 

θερμοκρασία. 

 

  
 

 

Σχήμα 14 

 

Η σχέση είναι ευθύγραμμη μέχρι και τους 150  C και μπορεί να εκφραστεί από την 

εξίσωση της μορφής σ=σοexp (-e/kT) με ενέργεια ενεργοποίησης, e=1,04 eV. Γύρω 

στους 180 C,  η αγωγιμότητα ελαττώνεται με το χρόνο και, διατηρώντας το δείγμα 

στην θερμοκρασία αυτή για περίπου 45 λεπτά, η αγωγιμότητα φθάνει στην τιμή 

κορεσμού και, μετά, αρχίζει να αυξάνει ξανά, αυξανομένης της θερμοκρασίας. Το 

σημείο διακοπής της αγωγιμότητας στους 470Κ οφείλεται, ενδεχόμενα, στην αρχή 

της οξείδωσης της μεμβράνης. Η αγωγιμότητα ελαττώνεται με ένα συντελεστή 5 όταν 

η μέτρηση γίνει σε κενό 10-4mmΗg, πιθανώς  λόγω της αντιστροφής της διαδικασίας 

απορρόφησης οξυγόνου, δια της οποίας αποδεσμεύονται ελεύθερα ηλεκτρόνια στην 

ζώνη αγωγιμότητας.  

 

3.2. Φωτοαγωγιμότητα 
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Οι μεμβράνες W03 δείχνουν φωτοαγωγιμότητα όταν υποβληθούν σε ακτινοβολία με 

φως μήκους κύματος μικρότερο των 3300 Ǻ. Παρουσιάζουμε ένα δείγμα που 

υποβλήθηκε σε ακτινοβολία με από μια μονοχρωματική πηγή φωτός από μία λάμπα 

τύπου ξένον 450W. Η ειδική κατανομή του φωτορεύματος σε μία λεπτή μεμβράνη 

του W03 στην θερμοκρασία δωματίου φαίνεται στο σχήμα 15.  

 

 
Σχήμα 15 

 

Η συχνότητα κατωφλίου για  φωτορεύμα βρίσκεται στα   3225 Ǻ (3.73 eV). 

Η φασματική κατανομή του φωτορεύματος σε μία μεμβράνη W03 η οποία έχει 

θερμανθεί σε αέρα στους 650Κ επί τέσσερις ώρες δείχνει τις τιμές κορυφής του 

φωτορεύματος στους 4580, 4100, 3850 και 3300 Ǻ. Η τιμή  κατωφλίου μήκους 

κύματος για το φωτορεύμα καθίσταται 5500 Ǻ  εν συγκρίσει προς την τιμή των 3350 

Ǻ σε μία μη οξειδωμένη μεμβράνη. Αυτό είναι συμβατό με το γεγονός ότι η κορυφή 

απορρόφησης μεταβαίνει, επίσης, σε μεγαλύτερο μήκος κύματος στη θερμική 

επεξεργασία του αέρα.  

  Καταβλήθηκε μία προσπάθεια για τη μέτρηση της φωτοηλεκτρικής εκπομπής 

του W03 χρησιμοποιώντας μία συσκευή στην οποία οι μεμβράνες W03 παρέμειναν εν 

κενώ και οι μετρήσεις έγιναν χωρίς ποτέ να εκτεθεί η μεμβράνη σε ατμοσφαιρικές 

συνθήκες. Ένα πολύ ασθενές ρεύμα φωτοεκπομπής εντοπίστηκε ακτινοβολώντας τη 

μεμβράνη με την πλήρη ισχύ μιάς λάμπας υδραργύρου 150W. Παρατηρήθηκε ότι το 

ρεύμα εκπομπής αυξάνει αυξανομένου του οπτικού χρωματισμού του δείγματος, που 
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σημαίνει ότι ορισμένα από τα φωτοηλεκτρόνια εκπέμπονται από τα ίδια τα 

χρωματικά κέντρα. 

 

3.3 Ηλεκτρικός χρωματισμός  

 

Μία λεπτή μεμβράνη (1μ) του W03 εξατμίστηκε σε ένα υπόστρωμα γυαλιού σε πίεση 

10-5
 mmΗg με ρυθμό απόθεσης 10 Ǻ / sec. Tοποθετήθηκαν χρυσά ηλεκτρόδια της 

γεωμετρίας που δείχνει το σχήμα 16 στην επιφάνεια της μεμβράνης. 

 

 
 

Σχήμα 16 

 

 Μετά την εφαρμογή ενός ηλεκτρικού πεδίου ~104V/cm στην επιφάνεια του 

δείγματος σε θερμοκρασία δωματίου, ο χρωματισμός ξεκίνησε στο αρνητικό 

ηλεκτρόδιο και επεκτάθηκε σιγά-σιγά στο θετικό ηλεκτρόδιο. Μέσα σε 2.5 ώρες,  

χρωματίστηκε ολόκληρος ο χώρος εσωτερικά των ηλεκτροδίων, με εξαίρεση ένα 

μικρό τμήμα πλησίον του θετικού ηλεκτροδίου. Ο χρωματισμός ήταν αρκετά 

ομοιόμορφος με εξαίρεση λίγες εστιασμένες κηλίδες, όπου σημειώνεται έντονος  

χρωματισμός και αυτό οφείλεται, ενδεχόμενα, στην ακανόνιστη μορφή του 

ηλεκτροδίου. Περισσότερο έντονος χρωματισμός σημειώνεται ακριβώς κάτω από το 

αρνητικό ηλεκτρόδιο. Η ταχύτητα χρωματισμού αυξάνει αυξανομένης της εξωτερικής 

θερμοκρασίας. Η υγρασία φαίνεται να παίζει ένα κυρίαρχο ρόλο στα φαινόμενα 

χρωματισμού. Δεν παρατηρήθηκε κανένας ηλεκτροχρωματισμός σε κενό πίεσης 10-5 

mmΗg. Μετά την αναστροφή της πολικότητας του εφαρμοσμένου πεδίου, το νέφος 

του χρωματικού κέντρου μετακινήθηκε προς το θετικό ηλεκτρόδιο και, τέλος, 
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εξαφανίστηκε σε αυτό. Ο ρυθμός μετακίνησης ήταν βάσει μετρήσεως 3.0Χ10-7 cm/V-

sec. Μετά από συνεχή εφαρμογή του πεδίου, ο χρωματισμός εμφανίστηκε και πάλι 

στο νεοσχηματισμένο αρνητικό ηλεκτρόδιο και η διεργασία χρωματισμού και 

αποχρωματισμού ήταν δυνατόν να επαναλαμβάνεται πολλές φορές. 

Σχετιζόμενη με την διαμόρφωση του χρωματικού κέντρου, υπάρχει μία 

αύξηση στην σκούρας απόχρωσης αγωγιμότητα της μεμβράνης του W03, και αυτό 

μας παρέχει μία πρακτική μέθοδο για τη μελέτη της κινητικής της διεργασίας 

χρωματισμού. Το σχήμα 17 δείχνει τις μεταβολές της αγωγιμότητας κατά αρκετές 

τάξεις μεγέθους και μία τυπική μεταβολή της αγωγιμότητας ως συνάρτηση του 

χρόνου χρωματισμού.  

 

 
   Σχήμα 17 

 

Όταν αντιστραφεί η πολικότητα του εφαρμοσμένου πεδίου, το νέφος του χρωματικού 

κέντρου αρχίζει να εξαφανίζεται στο θετικό ηλεκτρόδιο και, ταυτόχρονα, η σκούρας 

απόχρωσης αγωγιμότητα αρχίζει να προσεγγίζει την αρχική αγωγιμότητα της μη 

χρωματισμένης μεμβράνης. 

 

3.4 Οπτική απορρόφηση που οφείλεται στα χρωματικά κέντρα 
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Τα φάσματα οπτικής απορρόφησης της μεμβράνης W03 που εκπέμπει σε ακτινοβολία 

υπεριωδών και ηλεκτρικών χρωματισμών μετρήθηκαν στην περιοχή μήκους κύματος 

0.3-1.9μ. 

Τα προκύπτοντα φάσματα φαίνονται στο σχήμα 18. 

 

 

 

 
     Σχήμα 18 
(1) Πριν το χρωματισμό, (2) και (3) μετά από 30 και 45 λεπτά υπεριώδους ακτινοβόλησης και (4) μετά από ηλεκτροχρωμισμό 

 

 Είναι προφανές ότι τα φάσματα απορρόφησης του χρωματικού κέντρου τόσο των 

δειγμάτων που χρωματίστηκαν οπτικώς όσο και εκείνων που χρωματίστηκαν 

ηλεκτρικώς είναι σχεδόν πανομοιότυπα με εξαίρεση ότι η μεγάλου κύματος κορυφή 

στο 1.5μm δεν φαίνεται να υφίσταται στο δείγμα που χρωματίστηκε ηλεκτρικώς 

(γραμμή 1). 

 

3.5 Χαρακτηριστικές καμπύλες ρεύματος – τάσεως 

 

Οι χαρακτηριστικές ρεύματος – τάσεως μετρήθηκαν τόσο στο μη χρωματισμένο όσο 

και στο ηλεκτρικώς χρωματισμένο δείγμα του συστήματος Au-W03-Au  και το 

αποτέλεσμα φαίνεται στο σχήμα 19. 
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   Σχήμα 19 (α) Πριν το χρωματισμό και (β) μετά από ηλεκτροχρωμισμό 

 

 

 Σε μία μη χρωματισμένη μεμβράνη η χαρακτηριστική Ι-V είναι ωμική μέχρι και την 

εφαρμοσμένη ισχύ του πεδίου ~104 V/cm. Το ηλεκτρικά χρωματισμένο δείγμα, από 

την άλλη, δείχνει ένα ωμικό τμήμα σε χαμηλή τάση που ακολουθείται από μία 

εξάρτηση του νόμου του τετραγώνου. Πάνω από την κατώτατη τιμή τάσεως, η 

ένταση αυξάνει ανάλογα με τη n-οστή δύναμη της εφαρμοσμένης τάσεως (un) όπου 

το n κυμαίνεται μεταξύ του 4 και του 6. 

Από την πειραματικώς προσδιορισθείσα περιορισμένη τιμή ρεύματος Io χωρίς 

παγίδες, είναι δυνατόν να υπολογίσουμε την ευκινησία των ανιόντων, εφαρμόζοντας 

την ακόλουθη εξίσωση. 

  

                                      Akud 2133
0 10⋅⋅Ι=μ  

 

όπου d=η απόσταση των ηλεκτροδίων, κ= χαμηλής συχνότητας διηλεκτρική σταθερά, 

u= εφαρμοσμένο ηλεκτρικό πεδίο και Α= είναι η επιφάνεια του δείγματος. Η 

κινητικότητα που υπολογίζεται από αυτή την εξίσωση είναι ίση με 10 cm2/V-sec, τιμή 

που είναι σαφώς συμβατή με την ευκινησία Ηall των 15 cm2/V-sec σε έναν 

μoνοκρύσταλλο W03. 
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3.6 Συγκρότηση κρυστάλλων 

 

Το είδος διάχυσης των ηλεκτρονίων μιας μη ανοπτημένης μεμβράνης του W03 δείχνει 

σαφώς ότι η μεμβράνη είναι άμορφη. Η επακριβής μικροσκοπική συγκρότηση της 

μεμβράνης δεν είναι γνωστή αλλά η μέτρηση της πυκνότητας δείχνει ότι περιέχει 

σημαντικές δομικές ατέλειες. Η δομή των κρυστάλλων του W03 αποτελείται από μία 

παραμορφωμένη δομή ReO3 η οποία δημιουργείται από ένα σύμπλεγμα οκτάεδρων 

του W06 με κοινές γωνίες μεταξύ τους. Στη δομή αυτή το κάθε ιόν W6+6 περιβάλλεται 

οκταεδρικώς από 6 ιόντα οξυγόνου και κάθε ιόν Ο= με την σειρά του, μοιράζεται 

μεταξύ δύο οκταέδρων. Δεν είναι γνωστό μέχρι ποίου βαθμού παρατηρείται η  

συγκρότηση των παραπάνω οκτάεδρων του W03 στο άμορφο υλικό αλλά, προφανώς, 

διατηρεί κάποια μικρής εμβέλειας σειρά. Με τη θέρμανση του αέρα, η μεμβράνη 

καθίσταται κρυσταλλική, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό χαρακτηριστική του W03 με 

κάποιες ενδείξεις ότι παρουσιάζεται μία μη στοιχειομετρική μορφή από W18Ο49 η 

οποία, βέβαια, αποτελεί μειονότητα στην όλη δομή. 
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4. Προσρόφηση πρωτεϊνών σε υλικά 

 

Εισαγωγή 

Στα παρακάτω θα αναφερθούμε σε προσρόφηση πρωτεϊνών σε επιφάνεια από 

πλαστικό (polystyrene), αλλά η μελέτη μας μπορεί να επεκταθεί και σε οποιαδήποτε 

άλλη επιφάνεια στερεού σώματος, μιας και οι γενικές αρχές είναι οι ίδιες. Όταν 

κανείς πραγματεύεται τέτοιου είδους ζητήματα, θα πρέπει να διαχωρίσει σαφώς τις 

έννοιες «συνολική ποσότητα μορίων που επικάθονται σε μια επιφάνεια» και 

«ποσότητα μορίων που επικάθονται και παραμένουν βιολογικώς ενεργά». Και οι δυο 

ποσότητες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση των μορίων και από τα 

χαρακτηριστικά των επιφανειών προσρόφησης.  

 

4.1 Δυνάμεις προσρόφησης 

 

Η προσρόφηση των πρωτεϊνικών μορίων πραγματοποιείται εξαιτίας ενδομοριακών 

ελκτικών δυνάμεων (van der Waals), σε αντίθεση με αυτές των χημικών δεσμών, 

δηλαδή ομοιοπολικών (που πραγματοποιούνται με συνεισφορά ηλεκτρονίων) και 

ιοντικών (μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονίων και δημιουργία ιόντων). Οι ενδομοριακές 

ελκτικές δυνάμεις δημιουργούνται εξαιτίας ενδομοριακών ηλεκτρικών διπόλων και 

μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες: σε εκείνες της εναλλακτικής 

πολικότητας (alternating polarities AP) και σε εκείνες της μόνιμης πολικότητας 

(stationary polarities SP).  

 Oι ΑΡ δυνάμεις λαμβάνουν χώρα όταν τα μόρια προσεγγίζουν το ένα το άλλο, 

και για το λόγο αυτό δημιουργούνται διαταραχές στα ηλεκτρονικά νέφη του καθενός. 

Αποτέλεσμα του φαινομένου αυτού είναι η σύγχρονη δημιουργία διπόλων στα μόρια 

η οποία μπορεί να δημιουργήσει στην ανάπτυξη δεσμού σε αυτά, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα: 
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Η παραπάνω δημιουργία ΑΡ δεσμών είναι μια συνήθη ιδιότητα της ύλης, η ένταση 

των οποίων αυξάνει, προφανώς, όσο αυξάνει το μέγεθος των μορίων που 

συμμετέχουν. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι τα σημεία τήξεως και βρασμού των 

οργανικών χημικών ενώσεων αυξάνουν όσο μεγαλώνει η ανθρακική αλυσίδα 

(προστίθονται νέα άτομα άνθρακα σε αυτή), σε μη πολικούς υδρογονάνθρακες. 

Πράγματι αυτό οφείλεται στο ότι οι ΑΡ δυνάμεις που αναπτύσσονται σε αυτά τα μη 

πολικά μόρια αυξάνονται όσο αυξάνεται η ανθρακική αλυσίδα, πράγμα το οποίο, 

επίσης, εξηγεί το ότι οι ενώσεις αυτές είναι στην πλειοψηφία τους υγρές ή στερεές.  

 Υπάρχει, όμως, περίπτωση τα μόρια εκ των προτέρων να διαθέτουν μια 

μόνιμη πολικότητα, δηλαδή, να έχουν δημιουργηθεί δίπολα. Στην περίπτωση αυτή, σε 

συνδυασμό με τους ΑΡ δεσμούς, μπορούν να αναπτυχθούν SP δεσμοί, οι οποίοι 

αναπτύσσονται μεταξύ διπόλου-διπόλου, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

  

 

 

Eν συγκρίσει με τις SP δυνάμεις, οι ΑΡ ελαττώνονται δραματικά με την αύξηση της 

απόστασης μεταξύ των μορίων. Για το λόγο αυτό, οι ΑΡ δυνάμεις είναι αντιστρόφως 

ανάλογες της εβδόμης δύναμης της απόστασης, ενώ οι SP δυνάμεις αντιστρόφως 

ανάλογες μόνο της δευτέρας δύναμης αυτής. Συνεπώς, οι πρώτες έχουν πολύ 

μικρότερο πεδίο δράσης από τις δεύτερες.  
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 Γενικά, οι δυνάμεις van der Waals είναι περίπου 100 φορές μικρότερες από 

εκείνες των ιοντικών και ομοιοπολικών δεσμών. Ο δεσμός υδρογόνου, όμως, 

αποτελεί μια εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα, μιας και είναι 10 φορές ισχυρότερος 

από τις SP δυνάμεις και αποτελεί ένα καθοριστικό παράγοντα και μερικών ειδικών 

χαρακτηριστικών των βιομορίων. Οι χημικές ομάδες που μπορούν να σχηματίσουν 

δεσμούς υδρογόνου, μερικές από τις οποίες είναι οι       -ΟΗ, =Ο, -ΝΗ2, ≡Ν, 

καλούνται υδρόφιλες, σε αντίθεση με τις υδρόφοβες οι οποίες στερούνται αυτής της 

ιδιότητας. Αντιστοίχως, οι δεσμοί υδρογόνου καλούνται υδρόφιλοι, σε αντίθεση με 

τους ΑΡ δεσμούς, που καλούνται υδρόφοβοι. Η ΑΡ αλληλεπίδραση καλείται, επίσης, 

υδροφοβική αλληλεπίδραση.  

 

4.2 Επιφάνειες προσρόφησης   

 

Στα παρακάτω θα παρουσιάσουμε την προσρόφηση πρωτεϊνών σε δυο διαφορετικούς 

τύπους επιφανειών από πολυστυρένιο, σε μια PolySorp επιφάνεια και σε μια 

MaxiSorp. Στην πρώτη εμφανίζονται υδροφοβικές ομάδες, ενώ στη δεύτερη 

εμφανίζονται και υδροφιλικές, η οποία και αποτελεί ένα πολύ καλό σύνδεσμο και των 

δύο ομάδων. Η PolySorp επιφάνεια όταν βρεθεί σε ένα υδατικό διάλυμα υδροφιλικών 

πρωτεϊνών, συμπεριφέρεται απωθητικά έναντι αυτών (εξαιτίας των υδρόφιλων 

ομάδων), μιας και τα βιομόρια θα προτιμήσουν να αλληλεπιδράσουν με τα μόρια του 

νερού, μέσω ισχυρών δεσμών υδρογόνου, από το να προσροφηθούν στην επιφάνεια 

μέσω των ασθενών υδροφοβικών δεσμών. Εν αντιθέσει, στη MaxiSorp επιφάνεια η 

προσρόφηση των υδροφιλικών μακρομορίων λαμβάνει χώρα σε μεγάλο βαθμό, διότι 

όχι μόνο η επιφάνεια, ισχυρά, ανταγωνίζεται τους δεσμούς υδρογόνου των μορίων 

του νερού, αλλά και επειδή οι υδροφιλικοί SP δεσμοί δρουν σε μεγάλη απόσταση, 

παγιδεύοντας τα μόρια στην επιφάνεια, αλλά και ταυτόχρονα δημιουργούνται και 

(ασθενέστεροι) ΑΡ δεσμοί. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τα μακρομόρια να 

εκτοπίζουν τα μόρια του νερού από την επιφάνεια και να καταλαμβάνουν τη θέση 

τους, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:  
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Aπο την άλλη μεριά, τα υδροφοβικά μακρομόρια, δηλαδή εκείνα στα οποία 

βρίσκονται σε μειοψηφία ή απουσιάζουν παντελώς οι υδρόφιλες ομάδες, 

προσκολλούνται χαλαρά στην MaxiSorp επιφάνεια, διότι εκείνη τείνει να δεσμεύει 

μόρια νερού μέσω δεσμών υδρογόνου. Τα μακρομόρια δεν μπορούν, λοιπόν, να 

«ανταγωνιστούν» τα μόρια του νερού και για το λόγο αυτό δεν μπορούν να τα 

εκτοπίσουν, με αποτέλεσμα να παρατηρείται πολύ μικρή υδοροφοβική προσρόφηση.  

 Εν καταλείδι, και αγνοώντας ειδικές εξαιρέσεις, τα υδρόφοβα μόρια 

συνδέονται κατά προτίμηση στην υδρόφοβη επιφάνεια και τα υδρόφιλα στην 

υδρόφιλη, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα 1. Πάντως, οι υδρόφιλες 

καταστάσεις είναι πιο εύκολο να δημιουργηθούν, από τεχνικής απόψεως. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, οι δεσμοί Van der Waals είναι σχετικά ασθενείς, και για το λόγο αυτό 

ακατάλληλοι όταν είναι λίγοι σε αριθμό, π.χ. όταν τα μόρια είναι μικρά σε μέγεθος. 

Για να προσροφηθούν μικρά μόρια απαιτούνται ισχυροί χημικοί δεσμοί. Οι ιοντικοί 

δεσμοί δεν είναι κατάλληλοι για τη διαδικασία αυτή, διότι παύουν να υφίστανται 

μεταξύ μορίου και επιφάνειας, όταν βρισκόμαστε σε υδατικό διάλυμα. Μένουν μόνο, 

λοιπόν, οι ομοιοπολικοί δεσμοί ως ο μοναδικός τρόπος για άμεση και σταθερή 

προσρόφηση μικρών μορίων. Βέβαια, θα μπορούσε κανείς να παρακάμψει την 
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παραπάνω δυσκολία, χρησιμοποιώντας μεγάλα μακρομόρια στα οποία συνδέονται τα 

μικρά, όπως π.χ. πεπτίδια λιγότερα των 10 αμινοξέων.  

 

4.3 Γεωμετρική προσέγγιση 

 

 Πριν αναφέρουμε οποιοδήποτε πειραματικό αποτέλεσμα, αξίζει να λάβουμε υπ’ όψη 

κάποιους γεωμετρικούς παράγοντες που επηρεάζουν το πόσα μόρια μπορούν το 

μέγιστο να προσροφηθούν σε ένα στρώμα μιας επιφάνειας. Θα αναφερθούμε στο 

αντίσωμα Immunoglobulin G (lgG), σαν παράδειγμα, υποθέτοντας ότι είναι σφαιρικό 

και η διάταξη που σχηματίζουν τέτοια μόρια, έχει τη μεγαλύτερη δυνατή πυκνότητα, 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

    
 

 

 

Μια σχέση, η οποία μας δίνει τη μάζα των μορίων  που προσροφούνται ανά 
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R η σταθερά των αερίων=  11227 sec103,8 −−− ⋅⋅⋅⋅⋅ moleKcmgr o

20T = η θερμοκρασία δωματίου (20 οC) =293 οK 

20n  το ιξώδες του νερού στους 20 οC=  112 sec201 −−− ⋅⋅⋅ cmgr

20D ο συντελεστής διάχυσης για το lgG σε σχέση με το νερό στους 20 

οC=  127 sec104 −− ⋅⋅ cm

 

Βέβαια, το μόριο lgG είναι ελλειψοειδές με διάμετρο d, περίπου 15 nm και πάχος t, 

περίπου 3 nm, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

  
 

Υποθέτοντας την πυκνότερη διάταξη των παραπάνω μορίων, σε κάθετη ή οριζόντια 

θέση, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 

 

 
 

 

, η αντίστοιχη τιμή  των ελλειψοειδών σφαιρών, θα είναι LENSEQ
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Για γεωμετρικούς και μόνο λόγους, λοιπόν, σε ένα μόνο στρώμα lgG η οποία μπορεί 

να προσροφηθεί σε μια επιφάνεια είναι . Εάν ληφθεί ένας μέσος όρος και 

για τις δύο διατάξεις δομών, τότε η μέση τιμή θα είναι περίπου . 

Υποθέτοντας, επίσης, ότι το μοριακό βάρος είναι ανάλογο του όγκου, η ποσότητα Q 

δεν θα μεταβληθεί αισθητά, όταν το μοριακό βάρος αλλάζει, όταν όλοι οι άλλοι 

παράγοντες παραμείνουν σταθεροί, εξαιτίας του ότι ο όγκος ενός βιομορίου 

συνδέεται με την επιφάνεια που αυτό καταλαμβάνει με μια σχέση, στην οποία 

υπεισέρχονται μικρής τάξεως δυνάμεις. Αυτό γίνεται αισθητό από το παρακάτω 

σχήμα, που απεικονίζει το πώς μεταβάλλεται η ποσότητα Q σε σχέση με το μοριακό 

βάρος σφαιρικών μορίων: 

2/650 cmng
2/400 cmng
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5. Φωτοφωταύγεια από πρωτεΐνες 

 

 Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να μας παρουσιάσει τις οπτικές 

ιδιότητες των πρωτεϊνών όταν σε αυτές έχει επισυναφθεί ένα φθορίζον υλικό με 

αποτέλεσμα όταν αυτές φωτίζονται να εκπέμπουν φως χαρακτηριστικού μήκους 

κύματος του φθορίζοντος υλικού. 

 Φθορισμός είναι η ιδιότητα μερικών χημικών ουσιών να ακτινοβολούν φως 

όταν πάνω τους προσπίπτει αόρατη ακτινοβολία μικρού μήκους κύματος. Η 

απορρόφηση της ακτινοβολίας από τη φθορίζουσα ουσία έχει ως αποτέλεσμα τη 

διέγερση των ατόμων της σε υψηλές ενεργειακές στάθμες. Η επιστροφή αυτών 

στη θεμελιώδη ενεργειακή στάθμη γίνεται με διαδοχικά ενεργειακά άλματα στις 

ενδιάμεσες στάθμες. Έτσι, αν τα άτομα της φθορίζουσας ουσίας απορροφούν 

φωτόνια ενέργειας , θα διεγερθούν σε στάθμες υψηλότερης 

ενέργειας. Κατά την αποδιέγερση τα άτομα επανέρχονται στη θεμελιώδη 

κατάσταση με ενδιάμεσα ενεργειακά άλματα. Έτσι το υπεριώδες φως που υπάρχει 

στην πηγή που φωτίζουμε τις πρωτεΐνες, επανεκπέμπεται από τη φθορίζουσα 

ουσία με την οποία αυτές έχουν επισυναφθεί υπό μορφή ορατού φωτός.  

υπεριωδουςfh ⋅
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6.  Λεπτά υμένια στη μικροηλεκτρονική 

 

6.1 Γενικά 

 

              Τα λεπτά υμένια χρησιμοποιούνται πλέον ευρύτατα κατα την διαδικασία 

κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (Ο.Κ). Αρχικά,αναφέρω εδώ οτι με τον 

ορισμό αυτό εννοούμε τα διάφορα στρώματα απο αγώγιμα, ημιαγώγιμα και μονωτικά 

υλικά, των οποίων η επιφάνεια είναι πολύ μεγαλύτερη απο τον όγκο τους. 

              Η συνεχής χρήση των λεπτών υμενίων στην τεχνολογία κατασκευής 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων οφείλεται στο γεγονός οτι εξυπηρετούν 

κατασκευαστικούς και λειτουργικούς σκοπούς. 

       Κατασκευαστικοί ρόλοι: 

_μάσκες ιοντικής εμφύτευσης  

_μάσκες οξείδωσης 

_μάσκες διάχυσης(SiO2) 

_πηγές διάχυσης για αβαθείς επαφές (εμπλουτισμένο πολυκρυσταλλικό πυρίτιο)     

_καλύματα για προεναποτιθέντα εμπλουτισμένα στρώματα 

         Τα παραπάνω λεπτά υμένια μετά την επίτευξη του ρόλου τους απομακρύνονται 

απο την επιφάνεια εναπόθεσης με χημικές ή μηχανικές διαδικασίες. 

       Λειτουργικοί ρόλοι: 

_κατασκευή αντιστάσεων ακριβείας 

_δημιουργία ηλεκτροδίων πύλης ΜΟS(SiO2, poly-Si) 

_μόνωση μεταξύ αγώγιμων ή/και ημιαγωγών περιοχών 

_ηλεκτρικές συνδέσεις πάνω στο ολοκληρωμένο κύκλωμα (Ο.Κ.) 

 

 

_αδρανοποίηση του όλου κυκλώματος (SiO2-P, Si3N4) 

_στοιχεία αίσθησης σε αισθητήρες 

_αντιανακλαστικά στρώματα σε φωτοβολτα`ι`κά στοιχεία 

         Τα υμένια που έχουν λειτουργικό ρόλο στην κατασκευή Ο.Κ. σε αντίθεση με τα 

άλλα που έχουν κατασκευαστικό ρόλο, παραμένουν και μετά την εναπόθεσή τους 

στην επιφάνεια, μετά βέβαια απο κατάλληλη μορφοποίηση της γεωμετρίας τους. 
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          Γενικά, όπως παρατηρούμε η χρήση λεπτών υμενίων στη Μικροηλεκτρονική 

είναι ύψιστης σημασίας μιας και παρέχουν αγώγιμες περιοχές μέσα στο κύκλωμα, 

ηλεκτρική απομόνωση μεταξύ των μετάλλων και προστασία απο το περιβάλλον. 

           Η διαδικασία ανάπτυξης ενος υμενίου σε μια επιφάνεια ειναι ιδιαιτερα 

δύσκολη και πολύπλοκη και με πολλές απαιτήσεις για να έχουμε ενα σωστό 

αποτέλεσμα. Θα πρέπει να υπάρχει προσοχή ώστε το πάχος του υμενίου να είναι 

ομοιόμορφο σε όλα τα δισκία πυριτίου κάθε φορά, η δομή και η σύνθεση του υμενίου 

να είναι ελεγχόμενη και επαναλήψιμη, να είναι ήδη γνωστές οι φυσικές και 

ηλεκτρικές του ιδιότητες καθώς και η σταθερότητά του και ο χρόνος ζωής του. 

         

6.2 Υμένια  Βολφραμίου  (Tungsten films) 

          Η χρήση υμενίων Βολφραμίου στην Μικροηλεκτρονική είναι ευρεία. Ο λόγος 

είναι οτι το  Βολφράμιο έχει πολλές ιδιότητες χρήσιμες στην κατασκευή Ο.Κ. Γενικά 

μπορεί να παίξει το ρόλο φράγματος διάχυσης άλλων υλικών προς το πυρίτιο και έτσι  

επιτρέπει την απόθεση ενός επι πλέον στρώματος. 

              Ειδικά, τα υμένια Βολφραμίου χρησιμοποιούνται σαν φράγματα διάχυσης 

μεταξύ των επαφών του πυριτίου και των μεταλλικών διασυνδέσεων του Αλουμινίου 

όπως και για την επιμετάλλωση Χαλκου. Επίσης, λόγω της καλής τους συνάφειας με 

το διοξείδιο του πυριτίου είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές όπως η 

μικρομηχανική στο πυρίτιο και οι ολοκληρωμένοι αισθητήρες. 

         Για την παρασκευή υμενίων βολφραμίου με Χ.Ε.Α. έχουν μελετηθεί δυο 

μέθοδοι: 

1. με αναγωγή των αντίστοιχων αλογόνων WF6 και WCl6 

2. με πυρόλυση W(CO)6 (εξακαρβονύλιο του βολφραμίου) 

         Η χημική εναπόθεση απο ατμό (Χ.Ε.Α.) υμενίων βολφραμίου με αναγωγή των 

αλογόνων του μετάλλου παρουσιάζει αρκετά προβλήματα τόσο γιατί αυτά είναι 

τοξικά και εύφλεκτα  όσο και γιατί συνεπάγεται την παραγωγή υδροχλωρίου (HCl) ή 

υδροφθορίου (HF) τα οποία είναι επίσης πολύ τοξικά και απαιτούν μέγιστη προσοχή 

και προφύλαξη. 

         Η Χ.Ε.Α. υμενίων βολφραμίου με πυρόλυση W(CO)6 αντιθέτως είναι αρκετά 

εύκολη γιατί τα εμπλεκόμενα αέρια είναι ακίνδυνα με το μειονέκτημα όμως ότι δίνει 

υμένια με μεγάλη σχετικά ειδική αντίσταση όταν γίνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες 

(κάτω απο 600-6500C). 
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6.3   Τεχνικές εναπόθεσης λεπτών υμενίων    

         Για την εναπόθεση λεπτών υμενίων σε μια επιφάνεια του Ο.Κ. αναπτύχθηκαν 

δυο τεχνικές ανάλογα με την μέθοδο της εναπόθεσης. Εαν το υλικό που 

χρησιμοποιείται ως πηγή της εναπόθεσης είναι το ίδιο με το υλικό που τελικά 

εναποτίθεται στην επιφάνεια, τότε αναφερόμαστε στη Φυσική Εναπόθεση απο Ατμό 

(PVD, physical vapor deposition). Αντιθέτως, εαν το υλικό που χρησιμοποιείται ως 

πηγη της εναπόθεσης είναι διαφορετικό απο το τελικό εναποτιθέμενο υλικό στην 

επιφάνεια, δηλαδή υπέστη χημική αντίδραση το αρχικό υλικό, τότε αναφερόμαστε 

στη Χημική Εναπόθεση απο Ατμό (CVD, chemical vapor deposition). 

       Συνοπτικά έχουμε δυο βασικές τεχνικές δημιουργίας λεπτών υμενίων: 

-Φυσική Εναπόθεση απο Ατμό (Φ.Ε.Α.) 

-Χημική Εναπόθεση απο Ατμό (Χ.Ε.Α)   

 

6.3.1   Φυσική Εναπόθεση απο Ατμό 

            Η Φ.Ε.Α. χωρίζεται σε δυο υποκατηγορίες ανάλογα με τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται: 

       ~Εξάχνωση υπο κενό :   Η εξάχνωση υπο κενό είναι η πιο κοινή μέθοδος 

επιμετάλλωσης κατα την οποία θερμαίνουμε το υλικό υπο συνθήκες υψηλού κενού. Η 

υψηλή θερμοκρασία και το υψηλό κενό, δημιουργεί μεγάλη κινητικότητα στα μόρια 

του υλικού τα οποία έχουν την τάση να κατευθύνονται προς ψυχρότερες περιοχές. 

Ψύχοντας έτσι το υπόστρωμα πάνω στο οποίο θέλουμε να γίνει η εναπόθεση 

πετυχαίνουμε την ανάπτυξη του υμενίου. Για την εναπόθεση υμενίου με καλές 

ιδιότητες απαιτείται όπως προαναφέραμε χρήση υψηλού κενού(>10-6mTorr) για την 

αποφυγή οξείδωσης του εξαχνώμενου υλικού. Η εξάχνωση πραγματοποιείται είτε με 

θέρμανση του προς εξάχνωση υλικού απο διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος, είτε με τον 

βομβαρδισμό του υλικού με ηλεκτρόνια, απο μια κατευθυνόμενη δέσμη ηλεκτρονίων 

(e-gun). 

       Με εξάχνωση υπο κενό εναποτίθενται αγώγιμα υλικά με εύκολο τρόπο. Πιο 

δύσκολη είναι η εξάχνωση κραμάτων λόγω των διαφορετικών ρυθμών εξάχνωσης 

των συστατικών τους.      

 

         ~Θρυμματισμός (Sputtering):  Η τεχνική αυτή συνίσταται στην απομάκρυνση 

ατόμων ή μορίων απο την επιφάνεια ενος υλικού και την ακόλουθη εναπόθεσή τους 
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σε ένα προεπιλεγμένο υπόστρωμα. Στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ανόδου 

(υπόστρωμα) και στόχου (υλικό προς εναπόθεση) δημιουργείται πλάσμα αδρανούς 

υλικού (συνήθως αργό), το οποίο μέσω των κρούσεων του με το στόχο αποκολλά τα 

άτομα ή τα μόρια του στόχου και τα οποία με τη σειρά τους κατευθύνονται προς το 

υπόστρωμα. Στο DC-sputtering χρησιμοποιούμε dc τροφοδοσία υψηλής τάσης για τη 

δημιουργία της εκκένωσης. Στο RF-sputtering γίνεται χρήση εναλασσόμενου πεδίου 

υψηλής συχνότητας για περιορισμό της εκκένωσης στην περιοχή του στόχου. Τέλος 

στο Magnetron-sputtering χρησιμοποιούνται μαγνητικά πεδία απο μόνιμους μαγνήτες 

με σκοπό τον περιορισμό του πλάσματος σε συγκεκριμένο χώρο για αύξηση της 

ομοιομορφίας του.    

 

 6.3.2  Χημική Εναπόθεση απο Ατμό 

    Η Χ.Ε.Α. είναι μια απο τις κυρίαρχες μεθόδους στην μικροηλεκτρονική  γιατί δίνει 

λύσεις σε πολύ βασικά προβλήματα που προκύπτουν κατα την κατασκευή ενος 

ολοκληρωμένου κυκλώματος. Είναι μια τεχνική κατασκευής απο σύνθεση υλικών τα 

οποία βρίσκονται μέσα σε αντιδραστήρα υπο μορφή ατμών και αντιδρούν υπο 

ατμοσφαιρική ή χαμηλότερη πίεση και υπο θερμοκρασίες συνήθως μεγαλύτερες των 

2500C,σχηματίζοντας έτσι ενα λεπτό στρώμα πάνω σε προεπιλεγμένα υποστρώματα. 

Όπως και στην περίπτωση της τεχνικής Φ.Ε.Α. έτσι και εδώ έχουμε τρεις κατηγορίες 

ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες γίνεται η εναπόθεση. Αναφορικά είναι η χημική 

εναπόθεση ατμού ατμοσφαιρικής πίεσης (ΑΠΧΕΑ), η Χ.Ε.Α. ελαττωμένης πίεσης 

(ΕΠΧΕΑ) και η χημική εναπόθεση με τη βοήθεια πλάσματος. Όσο αφορά την 

τελευταία τεχνική τα υλικά συντίθενται με αντίδραση αερίων μέσα σε εκκένωση 

αίγλης, υπο θερμοκρασίες εναπόθεσης χαμηλότερες εκείνων που συνήθως 

χρησιμοποιούνται κατα τις ΑΠΧΕΑ και ΕΠΧΕΑ. 

     Με την μέθοδο της Χ.Ε.Α. κατασκευάζονται λεπτα υμένια μετάλλων με διάφορα 

πρόδρομα υλικά, λεπτά υμένια νιτριδίων του πυριτίου, λεπτά υμένια οξειδίου του 

πυριτίου χρησιμοποιώντας ως πρόδρομο υλικό το Τ.Ε.Ο.S. (τετρααιθυλορθοσιλάνη) 

ή απλά τη σιλάνη καθώς επίσης και λεπτά υμένια πολυκρυσταλλικού πυριτίου 

χρησιμοποιώντας ως προδρομό υλικό τη σιλάνη ή το διχλωροσιλάνιο. 

     Ενα σύστημα Χημικής Εναπόθεσης Ατμών (Χ.Ε.Α.) αποτελείται απο 4 μέρη: 

Α) την πηγή των ατμών η οποία είναι κατασκευασμένη ανάλογα με τις ιδιότητες του 

πρόδρομου υλικού που χρησιμοποιείται. Αν το υλικό αυτό είναι αέριο τότε 

τοποθετείται απλώς σε φιάλες και οδηγείται στον αντιδραστήρα με την βοήθεια 
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πίεσης. Στην περίπτωση όμως που αυτό είναι υγρό ή στερεό τότε προηγείται 

θέρμανση του υλικού και κατόπιν μεταφορά του παραγόμενου αερίου στον 

αντιδραστήρα χρησιμοποιώντας αδρανές αέριο (άζωτο) ή χρησιμοποιώντας ενα 

δραστικό αέριο (υδρογόνο). 

Β) τον αντιδραστήρα εντός του οποίου γίνεται η αντίδραση και ο οποίος είναι 

κατασκευασμένος απο υλικό που αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες (χαλαζίας) και δεν 

περιέχει ιόντα ικανά να μολύνουν τα δείγματα. 

Γ) τις γραμμές μεταφοράς και ελέγχου των αερίων. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει 

αυτόματα με τη βοήθεια υπολογιστή ή χειροκίνητα. Οι βάνες ελέγχου ροής 

επιλέγονται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαραχτηριστικά και τις ιδιότητες των αερίων 

που κινούνται μέσα σε αυτές. 

Δ) τις αντλίες αν αναφερόμαστε σε σύστημα χαμηλής πίεσης και τον μηχανισμό 

απομάκρυνσης υποπρο'ι'όντων όπου αυτό είναι απαραίτητο. Οι αντλίες που 

χρησιμοποιούνται στα συγκεκριμένα συστήματα είναι μηχανικές και αν αυτές δεν 

επαρκούν χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά αντλίες turbo για την επίτευξη ακόμα 

χαμηλότερων πιέσεων.   

         
 6.4 Ανάπτυξη λεπτών υμενίων με τη μέθοδο ΕΠΧΕΑ 
 

6.4.1  Εισαγωγή 

       Η εναπόθεση υμενίων με την μέθοδο της χημικής εναπόθεσης απο ατμό 

βασίζεται στη χημική αντίδραση αερίων τα οποία βρίσκονται σε συγκεκριμένη 

πίεση στην επιφάνεια του δισκιδίου του πυριτίου το οποίο βρίσκεται σε 

συγκεκριμένη θερμοκρασία. Η χημική αντίδραση έχει σαν αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη πάνω στην επιφάνεια του πυριτίου λεπτού στρώματος υμενίου, απο 

συστατικά τα οποία βρίσκονται σε αέρια φάση και αντιδρούν εντός κατάλληλου 

θαλάμου/αντιδραστήρα, με την παροχή κάποιας μορφής ενέργειας και υπο 

ατμοσφαιρική ή χαμηλή πίεση(< 2 Τοrr). Με την χρήση, στη Μικροηλεκτρονική 

Τεχνολογία, εναποτιθέμενων υμενίων γίνεται εφικτή η κατασκευή πολύπλοκων 

κυκλωμάτων. Το κρυσταλλικό πυρίτιο με το θερμικό οξείδιο αποτελούν το πρώτο 

βασικό επίπεδο για την κατασκευή των ηλεκτρονικών στοιχείων. Στη συνέχεια η 

εναπόθεση μονωτικών και αγώγιμων υμενίων, κατάλληλης γεωμετρίας το καθένα, 
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επιτρέπει τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών στοιχείων του πρώτου βασικού 

επιπέδου.   

        Mεγάλο μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας καταλαμβάνει η 

μέθοδος της Χημικής Εναπόθεσης απο Ατμό υπο Ελαττωμένη Πίεση(ΕΠΧΕΑ). Η 

συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται ευρύτατα στη βιομηχανία της 

Μικροηλεκτρονικής και της Μικρομηχανικής γενικότερα, καθώς επίσης και σε 

ερευνητικό επίπεδο με σκοπό τη βελτίωση της παραπάνω μεθόδου όπως επίσης 

και την εξέλιξη της κατασκευής Ο.Κ.  

 

6.4.2  Συστήματα  ΕΠΧΕΑ 

       Η μέθοδος ΕΠΧΕΑ υλοποιείται στην πράξη χρησιμοποιώντας αντίστοιχα 

συστήματα. Τα τελευταία χαρακτηρίζονται απο ποικιλία και πολυμορφία τόσο σε 

πειραματικό όσο και σε βιομηχανικό επίπεδο. Η ποικιλία αυτή έχει να κάνει τόσο 

με τα υλικά κατασκευής υμενίων, όσο και με τον μηχανολογικό εξοπλισμό 

υποστήριξης και τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Η διάρθρωση ενός 

συστήματος ΕΠΧΕΑ καθορίζεται από τις εξής παραμέτρους: 

~Απο τα αντιδρώντα συστατικά, από τη χημική αντίδραση που λαμβάνει χώρα 

μέσα στον αντιδραστήρα όπως επίσης και από τη φυσική δομή του αερίου. 

~Απο τα διαθέσιμα στοιχεία, πρώτες ύλες , τεχνικά μέσα και επιστημονικά όργανα 

καθώς και από τις συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνει χώρα η διαδικασία. 

~Απο τις εκάστοτε απαιτήσεις και προδιαγραφές, ποσοτικές και ποιοτικές, που 

πρέπει να τηρηθούν τόσο για το υμένιο όσο και για τη διαδικασία ανάπτυξης του. 

       Σε κάθε σύστημα ΕΠΧΕΑ διακρίνουμε ένα σύνολο παραμέτρων, από τις τιμές 

των οποίων θα εξαρτηθεί τόσο η εξέλιξη και η αξιοπιστία της διαδικασίας όσο και 

τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των παραγόμενων υμενίων. Έτσι τα 

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των μηχανικών μερών του συστήματος, τα 

μεγέθη που σχετίζονται με την αντίδραση που λαμβάνει χώρα καθώς και οι 

επιλογές μας στα πλαίσια της διαδικασίας εναπόθεσης, επηρεάζουν ανάλογα 

λιγότερο ή περισσότερο. 

 

6.4.3  Μέρη ενός συστήματος ΕΠΧΕΑ 

 

Αντιδραστήρας 
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       Με τον όρο αντιδραστήρα χαρακτηρίζουμε το θάλαμο εντός του οποίου 

λαμβάνει χώρα η αντίδραση των σε αέρια φάση υλικών, το σύστημα θέρμανσης 

και το σύστημα ψύξης των τοιχωμάτων του εν λόγω θαλάμου. Γενικά τα αέρια 

αυτά προωθούνται στον αντιδραστήρα απο την πηγή μέσω της γραμμής 

μεταφοράς αερίων του συστήματος. Η φύση και η έκταση των χημικών αυτών 

αντιδράσεων διερευνούνται τη δεδομένη χρονική στιγμή είτε με συνεχή ανάλυση 

της αέριας φάσης, είτε μετά από ανάλυση των εναποτιθέντων στρωμάτων. Στο 

χώρο που πραγματοποιείται η αντίδραση τοποθετούνται και οι προεπιλεγμένες 

επιφάνειες εναπόθεσης στις οποίες αναπτύσσονται τα υμένια. Οι επιφάνειες αυτές 

είναι συνήθως δισκία πυριτίου αλλά και ενίοτε άλλου είδους επιφάνειες. Τα δισκία 

πυριτίου τοποθετούνται είτε ένα-ένα είτε πολλά μαζί, όπως συνηθίζεται σε 

βιομηχανικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια μίας διαδικασίας εναπόθεσης. Η 

τοποθέτηση των δισκίων μπορεί να γίνει εντός ειδικών θηκών, επάνω σε 

επιφάνειες υποστήριξης-υπόβαθρα, είτε και σε ειδικά διασκευασμένα πλαίσια-

φορτωτές. Η εισαγωγή τους στη συνέχεια γίνεται με τρόπο αυτόματο ή 

χειρωνακτικό με χρήση κατάλληλων λαβίδων. Τα δισκία τοποθετούνται εντός του 

αντιδραστήρα είτε οριζόντια στο ίδιο επίπεδο με τη διεύθυνση ροής των 

εισερχόμενων αερίων είτε κατακόρυφα. 

       Τα τοιχώματα του αντιδραστήρα είναι είτε διαφανή επιτρέποντας τον οπτικό 

έλεγχο της διαδικασίας εναπόθεσης, είτε αδιαφανή. Παρουσιάζουν υψηλή θερμική 

και μηχανική αντοχή και γι' αυτό το λόγο κατασκευάζονται από χαλαζία ή 

συνδυασμό χαλαζία-μετάλλου. Ο χαλαζίας αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλές, 

διαφανές υλικό κατασκευής των τοιχωμάτων του αντιδραστήρα, καθώς ο ίδιος δεν 

θερμαίνεται κατά τη διαδικασία θέρμανσης του εσωτερικού του θαλάμου και των 

υποστρωμάτων με χρήση λαμπτήρων και δεν εκπέμπει ιόντα που προφανώς θα 

μόλυναν το αναπτυσσόμενο υμένιο. Ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στη 

χρήση των χαμηλών πιέσεων που εφαρμόζουμε. 

       Ιδιαίτερο σημαντικό τμήμα ενός αντιδραστήρα ΕΠΧΕΑ είναι το σύστημα 

θέρμανσης του. Οι υψηλές θερμοκρασίες (>2500C) και η ομοιομορφία της 

θέρμανσης που απαιτούνται για να λάβουν χώρα οι χημικές αντιδράσεις 

εναπόθεσης, οδηγούν σε χρήση πηνίων τροφοδοτούμενων με ac-ρεύμα 

ραδιοσυχνότητας RF. Τα δινορεύματα Foucault που δημιουργούνται στους 

θερμικά αγώγιμους φορείς στήριξης των δισκίων θερμαίνουν τόσο αυτούς όσο και 

τα δισκία που βρίσκονται σε επαφή μαζί τους. Έτσι στην επιφάνεια αυτών η 
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θερμοκρασία που αναπτύσσεται είναι τέτοια ώστε να ευνοεί την εκδήλωση της 

επιθυμητής χημικής αντίδρασης. Άλλοι τρόποι θέρμανσης των δισκίων είναι με 

χρήση λαμπτήρων υψηλής φωτεινής ισχύος ορατού ή υπερύθρου. Οι υψηλές 

θερμοκρασίες που αναπτύσσονται καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη κάποιου 

συστήματος ψύξης των τοιχωμάτων. Επιπλέον θερμαίνονται και τα υπόλοιπα μέρη 

του συστήματος, γι' αυτό και είναι αναγκαία η κατάλληλη επιλογή υλικών 

κατασκευής τόσο για τη συνολική αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος όσο και 

για λόγους ασφαλείας του χειριστή.   

       Η θερμοκρασία υπο την οποία γίνεται η εναπόθεση, αποτελεί μια απο τις 

σημαντικότερες παραμέτρους της διαδικασίας. Αύξηση της τιμής της οδηγεί σε 

αύξηση του ρυθμού εναπόθεσης ο οποίος με τη σειρά του επηρεάζει άμεσα τη 

δομή του παραγόμενου υμενίου. 

       Τέλος σε αντιδραστήρες διακρίνουμε, γενικά, ποικίλα όργανα όπως 

μανόμετρα, αισθητήρες πίεσης, αισθητήρες θερμοκρασίας, διάφορα μεταλλικά 

εξαρτήματα, συστήματα ψύξης των τοιχωμάτων τους κ.α. 

       Πιο κάτω θα αναφερθούμε ειδικά στον αντιδραστήρα ΕΠΧΕΑ που 

χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα σε όλη τη διάρκεια επιτέλεσης της διπλωματικής 

αυτής εργασίας. 

       Ειδικά μιλώντας τώρα, ο αντιδραστήρας του εργαστηρίου μας έχει κυλινδρική 

μορφή με διάμετρο 10 cm και μήκος 50 cm. Είναι κατασκευασμένος απο χαλαζία 

quartz έτσι ώστε να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες και βέβαια διαφανής ώστε 

να απορροφά ελάχιστο μέρος του φάσματος του φωτός των λαμπτήρων με 

συνέπεια να μην ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία του και να έχουμε εναπόθεση 

πάνω στα τοιχώματα. 

       Ο αντιδραστήρας είναι ανοικτός απο τις δυο μεριές. Απο τη μια μεριά έχουμε 

απόληξη σε μικρή δίοδο από όπου και η εκροή των αερίων, ενώ από την άλλη 

μεριά είναι ανοικτός σε όλη τη διάμετρο του και προσαρμόζεται στο σύστημα των 

σωληνώσεων που οδηγούν τα αέρια. Η προσαρμογή γίνεται με ανοξείδωτο καπάκι 

και χρήση Ο-ring (ελαστικού δακτύλιου φραγής). 

       Στο κέντρο του αντιδραστήρα υπάρχει ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο 

κομμάτι γραφίτη που αποτελεί τη βάση τοποθέτησης του δισκίου του πυριτίου. Ο 

γραφίτης ακουμπά μέσω ενός σκελετού χαλαζία στο κάτω εσωτερικό κοίλο 

τοίχωμα του αντιδραστήρα. Η ύπαρξη του γραφίτη είναι προφανής. Έχει την 

ιδιότητα να απορροφά ένα μεγάλο μέρος της φωτεινής ενέργειας και να την 
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μετατρέπει σε θερμότητα, με συνέπεια να ανεβαίνει η θερμοκρασία του. 

Παράλληλα όμως ανεβαίνει και η θερμοκρασία του πυριτίου που βρίσκεται σε 

πλήρη επαφή με τον γραφίτη. Αυτήν την θερμοκρασία την μετρούμε απευθείας με 

ένα θερμοστοιχείο που είναι προσαρμοσμένο σε μια οπή στο κέντρο του γραφίτη, 

και θεωρούμε οτι αποτελεί τη θερμοκρασία της αντίδρασης.             

 

Πηγή ατμών 

       Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζουμε το τμήμα του συστήματος ΕΠΧΕΑ στο 

οποίο δημιουργούνται ή εκκινούν τα πρόδρομα υλικά σε αέρια φάση, που 

πρόκειται να αντιδράσουν για την ανάπτυξη του επιθυμητού υμενίου. Οι 

χρησιμοποιούμενοι ατμοί προέρχονται είτε από φιάλες αποθήκευσης, είτε 

δημιουργούνται με εξάτμιση ή εξάχνωση εάν το αρχικό υλικό είναι σε υγρή ή 

στερεά μορφή αντίστοιχα. Στις τελευταίες περιπτώσεις απαραίτητο είναι κάποιο 

επίκουρο σύστημα θέρμανσης του υλικού, κάποιο θερμαντικό στοιχείο, όπως για 

παράδειγμα μια θερμαινόμενη αντίσταση απο κάποιο δύστηκτο υλικό. 

       Στον αντιδραστήρα του εργαστηρίου, λόγω της ελάχιστης δαπάνης 

κατασκευής του, το W(CO)6 που χρησιμοποιείται βρίσκεται σε μορφή σκόνης. Οι 

ατμοί W(CO)6που αποτελούν τα αέρια της αντίδρασης (μαζί με το Ν2) αρχίζουν να 

παράγονται στους 700C. Έτσι η φιάλη απο χαλαζία που περιέχει το W(CO)6 

εμβυθίζεται σε ένα δεύτερο δοχείο με παραφίνη. Η παραφίνη έχει μεγάλο 

συντελεστή θερμοχωρητικότητας με συνέπεια όταν την ζεσταίνουμε με ένα κοινό 

στοιχείο θέρμανσης (μάτι), το οποίο διαθέτει μια σχετική κλίμακα ρύθμισης, να 

παρουσιάζει μια καλή σταθερότητα στην επιθυμητά προκαθορισμένη 

θερμοκρασία. Με ένα σωλήνα εμβυθισμένο και αυτόν στο μπάνιο παραφίνης 

διοχετεύουμε άζωτο μέσα στην φιάλη με το W(CO)6 ώστε να αποκτήσει και αυτό 

θερμοκρασία 700C. Η ποσότητα αυτή αποτελεί το carrier gas (αέριο μεταφοράς) 

που θα μεταφέρει τους ατμούς W(CO)6 στον αντιδραστήρα.              

 

 

Το σύστημα κενού 

       Η απαίτηση σταθερών χαμηλών πιέσεων (<2Torr) καθώς και η ανάγκη 

πρόσκαιρης και ελεγχόμενης εκκένωσης ανεπιθύμητων αερίων σε ένα σύστημα 

ΕΠΧΕΑ, μας οδηγεί σε χρήση αντλιών ή και συνδυασμό αυτών. 
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       Η επίτευξη συνθηκών χαμηλής πίεσης σε ένα χώρο ή κοινώς η δημιουργία 

κενού, έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του μέσου μήκους ελεύθερης διαδρομής 

ενός τυχαίου σωματιδίου του αερίου, εντός του εν λόγω χώρου. Ταυτόχρονα 

αυξάνει και ο αντίστοιχος μέσος χρόνος ελεύθερης διαδρομής. 

       Η δημιουργία κενού αφορά κατα κύριο λόγο το χώρο του αντιδραστήρα σε 

ένα σύστημα ΕΠΧΕΑ. Σε διάφορα στάδια της διαδικασίας απαιτείται η 

απορρόφηση (εκκένωση) των υπάρχοντων αερίων, σε βαθμό που καθορίζει η 

επιδιωκόμενη τιμή πίεσης. Η τελευταία ελέγχεται με χρήση ειδικών μανομέτρων ή 

αισθητήρων πίεσης τοποθετημένων σε προσιτά σημεία του συστήματος. Επιπλέον, 

η απαίτηση ελαττωμένης πίεσης αφορά συνήθως και άλλα τμήματα του όλου 

συστήματος πέραν του αντιδραστήρα και αυτό υλοποιείται με χρήση κατάλληλων 

αντλιών.   

       Τώρα, όσον αφορά τον δικό μας αντιδραστήρα, το σύστημα κενού αποτελείται 

από μια μηχανική αντλία και δυο στραγγαλιστικές βάνες (R10,R11). Η πρώτη 

συνδέει την αντλία με τον αντιδραστήρα ενώ η δεύτερη τον συνδέει με την 

απαγωγή των αερίων που γίνεται στην ατμόσφαιρα. 

       Η αντλία είναι συνδεδεμένη με τη σειρά της με τον αντιδραστήρα μέσω δυο 

στροφίγγων που της επιτρέπουν να αντλεί τον αέρα του αντιδραστήρα. Πρόκειται 

για μια απλή μηχανική αντλία που οδηγεί σε κενά της τάξης των 10-2bar, που είναι 

ικανοποιητικό για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. 

       Το κενό ελέγχεται από δυο μανόμετρα (Μ1,Μ2). Το Μ1 που είναι μικρής 

ακρίβειας και το Μ2 που είναι μεγαλύτερης ακρίβειας και χρησιμοποιείται για τη 

εξισορρόπιση της πίεσης του αντιδραστήρα με την ατμοσφαιρική. 

       Η χρήση αντλιών εξυπηρετεί επιπλέον σε μεγάλο βαθμό την επίλυση του 

προβλήματος καθαρισμού τόσο του αντιδραστήρα όσο και των υπολοίπων μερών 

του συστήματος. Ξένα σωμάτια, ατμοσφαιρικός αέρας κ.α., απομακρύνονται πριν 

την έναρξη της διαδικασίας εναπόθεσης ή όποτε άλλοτε αυτό απαιτηθεί, 

μειώνοντας τον κίνδυνο ανεπιθύμητου εμπλουτισμού του παραγόμενου υμενίου, 

καθώς και τις ανεπιθύμητες περιπτώσεις οξείδωσης ή αρνητικής εξέλιξης της 

αντίδρασης. Ο καθαρισμός αυτός διευκολύνεται και υποβοηθείται από ταυτόχρονη 

αύξηση της θερμοκρασίας που συντελεί στην αποκόλληση από τα εσωτερικά 

τοιχώματα του συστήματος, ξένων προς τη διαδικασία σωματιδίων. Ιδιαίτερα η 

ελάχιστη τιμή πίεσης εντός του αντιδραστήρα, ακριβώς πριν την έναρξη της 
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διαδικασίας εναπόθεσης, αποτελεί σημαντική παράμετρο όσον αφορά το ζήτημα 

καθαρότητας και ως εκ τούτου το ζήτημα της ποιότητας. 

 

Σύστημα Θέρμανσης  

       Το σύστημα θέρμανσης που χρησιμοποιείται στον εργαστηριακό 

αντιδραστήρα αποτελείται από έξι λάμπες αλογόνου ισχύος 1000 W η κάθεμια. Οι 

έξι αυτές λάμπες είναι τοποθετημένες περιμετρικά γύρω απο τον αντιδραστήρα και 

με την φωτεινή ενέργεια που εκπέμπουν ζεσταίνουν τον γραφίτη και κατ' 

επέκταση το δισκίο του πυριτίου σε θερμοκρασία από 2000C εως και 9000C. Κάθε 

λάμπα είναι τοποθετημένη μέσα σε ένα ανοξείδωτο σκαφάκι που αποτελεί τον 

ανακλαστήρα για καλύτερη εκμετάλλευση της φωτεινής ισχύος. 

       Η παροχή ισχύος στις λάμπες γίνεται μέσω του τριφασικού δικτύου της ΔΕΗ 

και έχουμε τη δυνατότητα παροχής ισχύος σε κάθε μια ξεχωριστά. Επίσης ένας 

δεύτερος τρόπος ελέγχου της ισχύος που παρέχεται σε μια λάμπα, είναι μέσω ενός 

αυτόματου ελεγκτή ο οποίος, μέσω της ανάδρασης που παίρνει από το 

θερμοζεύγος στον γραφίτη, ελέγχει αν θα δώσει το πλήρες ή το μισό της ισχύος σε 

κάθε λάμπα. 

 

Σύστημα σωληνώσεων διοχέτευσης αερίων 

       Το σύστημα σωληνώσεων αποτελείται από δύο γραμμές, που έχουν κοινή 

αφετηρία τη φιάλη αζώτου. Η παραπάνω φιάλη περιέχει Ν2 υψηλής καθαρότητας 

(99,999%). Η πρώτη γραμμή αφορά τη ροή του αζώτου που χρησιμεύει στον 

καθαρισμό του αντιδραστήρα από το Ο2 καθώς και την πλήρωσή του με Ν2 και 

ονομάζεται purge gas (αέριο καθαρισμού). Η ροή του αερίου καθαρισμού 

ελέγχεται μέσω ενός χειροκίνητου ροομέτρου D2 που μας επιτρέπει μέσω της 

σχετικής βαθμονόμησης και ανάλογων πινάκων να ξέρουμε ακριβώς τη ροή. 

       Η δεύτερη γραμμή αφορά το αέριο μεταφοράς. Το αέριο μεταφοράς όπως 

έχουμε αναφέρει είναι η ποσότητα του Ν2, προθερμασμένη στους 700C, που 

οδηγεί τους ατμούς W(CO)6 στον αντιδραστήρα. Πάλι και αυτή τη ροή την 

ελέγχουμε με ένα χειροκίνητο ροόμετρο D1 και το οδηγούμε μέσω μίας 

ηλεκτροβαλβίδας V1 στην πηγή. 

       Μετά την πηγή το παραπάνω αέριο μαζί με τους ατμούς W(CO)6 που 

συμπαρασύρει πάλι μέσω μίας ηλεκτροβαλβίδας V2 οδεύει προς τον 

αντιδραστήρα. Στο τελικό τμήμα μεταξύ της βαλβίδας V2 και του αντιδραστήρα τα 
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δύο αέρια (purge and carrier gas) ενώνονται. Αυτό το τμήμα είναι αποσπώμενο 

έτσι ώστε μετά την απόσπασή του να μένει χώρος ελεύθερος για να 

απομακρύνεται το καπάκι ώστε να έχουμε πρόσβαση στο γραφίτη και στο δείγμα. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το τμήμα από τη βαλβίδα V2 ως τον αντιδραστήρα 

αποτελείται από ανοξείδωτο σωλήνα 1/4'' που θερμαίνεται στους 900C ώστε να 

μην έχουμε επανακρυστάλωση των ατμών του W(CO)6 στους σωλήνεs και στην 

ηλεκτροβαλβίδα V2. Τα υπόλοιπα τμήματα του σωλήνα δεν θερμαίνονται και είναι 

από τεφλόν διάστασης πάλι 1/4΄΄. Ο χρόνος που παραμένουν ανοικτές οι βαλβίδες 

V1 και V2 καθορίζουν και το χρόνο εναπόθεσης, καθώς όταν οι V1 και V2 είναι 

ανοικτές τα αντιδρώντα αέρια περνούν στον αντιδραστήρα. Αυτός ο χρόνος, 

λοιπόν ελέγχεται ηλεκτρονικά όπως επίσης ελέγχεται και το σύστημα θέρμανσης 

του σωλήνα.  

 

Έλεγχος και αξιολόγηση της μεθόδου ΕΠΧΕΑ 

       Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο έλεγχος  σε κάθε μέθοδο εναπόθεσης. Με τον 

όρο αυτό εννοούμε τη δυνατότητα διαχείρισης του συστήματος από το χρήστη με 

τρόπο ομαλό, οικονομικό, ταχύ, ασφαλή και επαναλήψιμο, αποτελεί δε δείκτη 

αξιοπιστίας της διαδικασίας εναπόθεσης και της ποιότητας των υμενίων που 

παράγονται από αυτήν. Ο έλεγχος αυτός αφορά τη χημική αντίδραση, τις κρίσιμες 

παραμέτρους που την επηρεάζουν, τις συνθήκες υπο τις οποίες λαμβάνει χώρα και 

τα αποτελέσματά της. Η διαχείριση αυτών γίνεται ταυτόχρονα με στόχο την 

εξεύρεση των κατάλληλων τιμών κάθε παραμέτρου, ώστε ο τελικός συνδυασμός 

όλων να οδηγήσει στο βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για την ίδια τη διαδικασία και 

τα παραγόμενα υμένια. 

       Για τη δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας ΕΠΧΕΑ υπάρχουν 3 βασικές 

απαιτήσεις: 

-Γνώση των φαινομένων μεταφοράς, της ροής των αντιδρώντων αερίων στον 

αντιδραστήρα και του φαινομένου της διάχυσης αυτών γύρω από την επιφάνεια 

του υποστρώματος. 

-Κατάλληλη χημεία των αντιδρώντων αερίων και κυρίως όσον αφορά τα χημικά 

και τα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά των πτητικών υλικών, που ελέγχουν το 

εύρος των παραμέτρων της αντίδρασης, καθώς και την κινητική της τελευταίας. 

-Γνώση της χημικής συμπεριφοράς του υποστρώματος. Κυρίως σε περιπτώσεις 

μεταλλικών υποστρωμάτων, δευτερεύουσες χημικές αντιδράσεις με στερεά 
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προ'ι'όντα εναπόθεσης είναι δυνατόν να λάβουν  χώρα, δημιουργώντας με τη σειρά 

τους φαινόμενα διάχυσης.     

       Ο έλεγχος κατα τις διαδικασίες ΕΠΧΕΑ υλοποιείται στην πράξη και σε πρώτο 

επίπεδο οπτικά μέσω των διαφανών  τοιχωμάτων από χαλαζία του αντιδραστήρα 

και των ενδείξεων των ποικίλων οργάνων αίσθησης, μέτρησης και απεικόνισης 

του συστήματος. Σε δεύτερο επίπεδο και ιδιαίτερα σε χώρους μαζικής παραγωγής , 

πλήθος ελεγκτών  καθώς και ηλεκτρονικοί υπολογιστές εφοδιασμένοι με 

κατάλληλα προγράμματα εφαρμογών, χρησιμοποιούνται ευρέως. 

       Η μεθοδός ΕΠΧΕΑ για τη εναπόθεση λεπτών υμενίων βρίσκει ιδιαίτερη 

εφαρμογή στις μέρες μας. Πλήθος από τις εφαρμογές των λεπτών υμενίων 

υλοποιούνται με τρόπο οικονομικό και αξιόπιστο με χρήση αυτής. Η αξία της 

μεθόδου έγκειται σε ορισμένα βασικά πλεονεκτήματα της έναντι των υπολοιπών 

μεθόδων εναπόθεσης, όσον αφορά τόσο τη διαδικασία εναπόθεσης όσο και τα 

παραγόμενα υμένια και ιδιαίτερα τα μεταλλικά που μας ενδιαφέρουν. 

       Η μέθοδος ΕΠΧΕΑ πάντως δεν παύει να παρουσιάζει και καποια 

μειονεκτημάτα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι κατά τις εν λόγω διαδικασίες  

χρησιμοποιούνται κατα κανόνα αντιδραστήρες θερμών αδιαφανών τοιχωμάτων 

χωρίς δυνατότητα εποπτείας της διαδικασίας εναπόθεσης. Επίσης το γεγονός ότι η 

μέθοδος  ΕΠΧΕΑ παρουσιάζεται λιγότερο ευέλικτη σε σχέση με άλλες. Το 

χαρακτηριστικό αυτό στηρίζει η παρατήρηση ότι τυχόν μικρή απόκλιση από το 

'παράθυρο' λειτουργίας του αντιδραστήρα επι του διαγράμματος πίεσης-

θερμοκρασίας, αλλοιώνει αρκετά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

       Παρά τα παραπάνω η μέθοδος ΕΠΧΕΑ αποτελεί μία ιδιαίτερα αξιόπιστη 

μέθοδο ανάπτυξης λεπτών υμενίων υψηλής ποιότητας. Σε πολλές περιπτώσεις 

μάλιστα αποτελεί τη μοναδική επιλογή. 
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 7. Κατασκευαστικές Διαδικασίες 

 

7.1  Εισαγωγή 

       Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τις βασικές 

κατασκευάστικες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην  κατασκευή των 

μικροηλεκτρονικών συστημάτων και συγκεκριμένα αυτές που 

χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα για την ολοκλήρωση της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας. 

 

7.2 Καθαρός χώρος 
         Η συνεχής μείωση των χαρακτηριστικών διαστάσεων των ολοκληρωμένων 

κυκλωμάτων σε συνδιασμό με την αύξηση της πυκνότητας των διατάξεων ανα 

ψηφίδα, απαιτεί όλο και πιο αυστηρό έλεγχο του επιπέδου ρύπανσης κατα την 

εκτέλεση των τεχνολογικών διαδικασιών. Για την βελτιστοποίηση της απόδοσης 

στην κατασκευή των Ο.Κ. ο πιο σημαντικός παράγων είναι η μείωση της 

πυκνότητας ατελειών πάνω στο δισκίο. Η κύρια αιτία δημιουργίας ατελειών 

είναι η ρύπανση με σωματίδια τα οποία προκαλούν το 800/0 των ατελειών που 

εμφανίζονται κατά την κατασκευή των Ο.Κ. 

     Η κρίσιμη διάσταση σωματιδίων πάνω απο την οποία μπορούν να 

προκληθούν καταστροφικές ατέλειες στο κύκλωμα αλλάζει με την εξέλιξη της 

τεχνολογίας. Έτσι ενώ για τεχνολογία 0.8 μm η κρίσιμη διάσταση είναι 0.12 μm, 

για τεχνολογία 0.25 μm είναι 0.03 μm. 

     Είναι φανερό πλέον πόσο σημαντικός είναι ο αυστηρός έλεγχος του επιπέδου 

ρύπανσης του τεχνολογικού περιβάλλοντος για την επιτυχή ολοκλήρωση των 

διαδικασιών κατασκευής Ο.Κ. 

     Ο έλεγχος της ρύπανσης του περιβάλλοντος περιλαμβάνει έλεγχο του 

επιπέδου ρύπανσης με σωματίδια και χημικά, έλεγχο της θερμοκρασίας, της 

σχετικής υγρασίας, των ηλεκτρικών φορτίων, των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 

και του επιπέδου κραδασμών. 

     Το χαμηλό επίπεδο ρυπών στους καθαρούς χώρους επιτυγχάνεται με συνεχή, 

κατακόρυφη ή οριζόντια, στρωτή ροή αέρα, ο οποίος έχει περάσει απο ειδική 

επεξεργασία για τη ρύθμιση θερμοκρασίας και υγρασίας και απο ειδικά φίλτρα, 

τα λεγόμενα φίλτρα ΗΕΡΑ(High Efficiency Particulate Air Filter) για 
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κατακράτηση σωματιδίων. Η συνεχής στρωτή ροή αέρα παρασύρει τα 

σωματίδια και με αυτό τον τρόπο καθαρίζει το χώρο. 

     Η γενική ιδέα του Καθαρού Χώρου με στρωτή ροή αέρα έχει αναπτυχθεί στο 

Sandia National Laboratories, New Mexico το 1961 για ανάγκες ενός 

περιβάλλοντος χωρίς σωματίδια για εναπόθεση λεπτών υμενίων και 

συναρμολόγηση λεπτών μηχανισμών. Αυτή η γενική ιδέα υιοθετήθηκε απο τη 

βιομηχανία ημιαγωγών.    

     Ένας καθαρός χώρος για να παραμένει πραγματικά καθαρός και επομένως 

λειτουργικός πρέπει να διέπεται απο αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας και κάθε 

εισερχόμενος σε αυτόν πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τις υποχρεώσεις του και 

τη λειτουργία των μηχανημάτων.       

 

7.3 Καθαρισμός  γυάλινων επιφανειών 
         Η καθαρότητα των γυάλινων είναι πολύ κρίσιμη παράμετρος  για την 

επίτευξη μεγάλης απόδοσης της κατασκευαστικής διαδικασίας διατάξεων. Οι 

πηγές ρύπανσης της επιφάνειας των επιφανειών αυτών είναι αφ` ενος σωματίδια 

(σκόνη πυριτίου και οξειδίου, σωματίδια απο υπολείμματα ρητίνων, 

ατμοσφαιρική σκόνη και σωματίδια ανθρώπινης προέλευσης) που επικάθονται 

στην επιφάνεια και αφ` ετέρου λεπτά υμένια που συνήθως δεσμεύονται χημικά 

απο την επιφάνεια (υπολείμματα διαλυτών, εμφανιστών, μεταλλικών υμενίων 

απο υγρούς εγχαράκτες, υμένια λαδιού απο γραμμές αερίων). Εξ αιτίας της 

διαφορετικής προέλευσης των ρυπών έχουμε και διαφορετική τεχνική 

καθαρισμού που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση. 

 

7.3 Τεχνολογία υγρού καθαρισμού Piranha 

 Κατα τη διαδικασία αυτή τα δείγματα εισάγονται για 15` εως 20` σε διάλυμα 

Η2Ο2-Η2SΟ4. Οι πυκνότητες των διαλυμάτων είναι Η2Ο2 31% και Η2SΟ4 96%. 

Στη συνέχεια ακολουθεί ξέπλυμα με νερό και στέγνωμα με Ν2. 

 

     

  

   7.4   Λιθογραφία 

          Οι τεχνολογικές διαδικασίες στη μικροηλεκτρονική, γίνονται στη συνολική 

επιφάνεια του γυαλιού και στη συνέχεια τα υλικά απομακρύνονται από τις 
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περιοχές που δεν είναι επιθυμητό να υπάρχουν. Η διαδικασία με την οποία 

καθορίζουμε ποιές περιοχές θα απομακρυνθούν ή όχι, δηλαδή τη γεωμετρία, 

ονομάζεται λιθογραφία. 

       Λιθογραφία είναι λοιπόν η διαδικασία αποτύπωσης γεωμετρικών σχημάτων 

πάνω σε κάποια επιφάνεια. Τα γεωμετρικά αυτά σχήματα αποτελούν τμήματα του 

υπο κατασκευή Ο.Κ. (π.χ. ηλεκτρόδια πυλών απο ΜΟS, παράθυρα για ωμικές 

επαφές). Για  τη μεταφορά των λεπτομερειών της μάσκας πάνω στην επιφάνεια 

που μας ενδιαφέρει, χρησιμοποιούνται ποικίλοι τρόποι όπως υπεριώδης 

ακτινοβολία UV (περίπτωση φωτολιθογραφίας), ακτίνες Χ (για καλύτερη 

διακριτική ικανότητα), δέσμη ηλεκτρονίων (ηλεκτρονική λιθογραφία με άμεσο 

γράψιμο πάνω στο ευαίσθητο υλικό χωρίς χρήση μάσκας) ή ακόμα και δέσμη 

ιόντων.  

 

7.5  Οπτική Λιθογραφία:  

     Κατά την οπτική λιθογραφία η αποτύπωση γίνεται μέσω της διέλευσης φωτός 

απο τη μάσκα στην οποία έχουν αποτυπωθεί τα γεωμετρικά σχήματα, με σκοτεινές 

(μη διαπερατές στο φως) και φωτεινές (διαπερατές στο φως) περιοχές. Η φωτεινή 

ακτινοβολία διαπερνάει μόνο τις φωτεινές περιοχές και ενεργοποιεί αντίστοιχα μια 

φωτοευαίσθητη πολυμερική ρητίνη(resist), η οποία έχει εναποτεθεί επί του 

δισκιδίου. Ακολουθεί η επεξεργασία της γυάλινης επιφάνειας με την 

ενεργοποιημένη τοπικά ρητίνη στο τέλος της οποίας έχουν απομακρυνθεί 

(development) οι περιοχές της ρητίνης που επιθυμούμε. Υπάρχουν δυο γενικές 

κατηγορίες ρητινών η θετική ρητίνη, στην οποία μετά την εμφάνιση αφαιρείται η 

ρητίνη απο τις περιοχές που έχουν εκτεθεί στο φως, και η αρνητική ρητίνη κατα 

την επεξεργασία της οποίας απομένει ρητίνη μόνο στις περιοχές που αντιστοιχούν 

στις φωτεινές περιοχές της μάσκας. Η έκθεση της ρητίνης πραγματοποιείται με 

υπεριώδη ακτινοβολία (<400nm) ώστε να εκμεταλλευτούμε το μικρότερο μήκος 

κύματος και να γίνει εφικτή η εμφάνιση όσο το δυνατόν μικρότερων δομών. Στη 

σύγχρονη βιομηχανία χρησιμοποιείται έκθεση με μήκος κύματος 193nm, με το 

οποίο είναι δυνατή η επίτευξη δομών με μικρότερη διάσταση 0.15μm.Η 

αποτύπωση πραγματοποιείται με δυο τρόπους. Ο απλούστερος πραγματοποιείται 

φέροντας σε επαφή την μάσκα με την ρητίνη (contact printing). Αυτή η μέθοδος 

χρησιμοποιείται περισσότερο σε εργαστήρια με μικρό όγκο παραγωγής. Ο 
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δεύτερος γίνεται με προβολή του ειδώλου της μάσκας πάνω στο δισκίδιο και 

διαδοχική επανάληψη της έκθεσης (step and repeat).  

 

7.6  Εγχάραξη 

       Με την λιθογραφία, όπως έχουμε αναφέρει πιο πάνω, αποτυπώνεται το 

γεωμετρικό σχήμα της μάσκας. Μετά τη λιθογραφία ακολουθεί η αφαίρεση ή  

εγχάραξη (etching) του υμενίου που βρίσκεται κάτω απο τη ρητίνη. Οι περιοχές 

του υμενίου που έχουν ρητίνη προστατεύονται απο τη διαδικασία της εγχάραξης, 

ενώ οι περιοχές που είναι εκτεθειμένες(δεν έχουν ρητίνη) εγχαράσσονται. Το 

λιθογραφιμένο υμένιο της ρητίνης λειτουργεί ως μάσκα προστασίας των περιοχών 

εκείνων που δεν θέλουμε να υποστούν εγχάραξη. Ανάλογα με το υλικό που 

θέλουμε να εγχαράξουμε και τα ποιοτικά αποτελέσματα της εγχάραξης 

(στιλπνότητα της επιφάνειας μετά την εγχάραξη, ταχύτητα εγχάραξης, 

χρησιμοποιούμενες μάσκες) μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε ξηρή και υγρή 

εγχάραξη. 

 

7.6.1 Υγρή Εγχάραξη 

       Στην υγρή εγχάραξη το μέσο πραγματοποιήσης της εγχάραξης είναι ένα 

χημικό υγρό το οποίο δεν προσβάλει τη μάσκα της εγχάραξης (ρητίνη) αλλά 

εγχαράσσει το υμένιο που επιλεκτικά θέλουμε να αφαιρεθεί. Επομένως η υγρή 

εγχάραξη είναι στην ουσία χημική διαδικασία. Υπάρχουν ειδικοί εγχαρακτές για 

το αλουμίνιο που είναι συνήθως όξινα διαλύματα που περιέχουν φωσφορικό οξύ, 

για το οξείδιο του πυριτίου που είναι είτε αραιά διαλύματα ΗF είτε έτοιμο διάλυμα 

ΒΗF, για το βολφράμιο και για όλα σχεδόν τα υλικά. 

       Όταν θέλουμε να κάνουμε επιλεκτική εγχάραξη σε κάποια σημεία της 

επιφάνειας τότε προηγείται της εγχάραξης ένα στάδιο λιθογραφίας με εναπόθεση 

ρητίνης σε επιλεγμένα σημεία με χρήση των κατάλληλων μασκών. Ένα άλλο 

πρόβλημα που προκύπτει στην υγρή εγχάραξη, είναι η δυσκολία μας να 

διαπιστώσουμε πότε αυτή έχει τελειώσει. Ευτυχώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε 

τις ξεχωριστές ιδιότητες κάθε υλικού 
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8. Κατασκευή λωρίδων W03  πάνω σε SnO2  με υπόστρωμα από γυαλί  
 

8.1 Εισαγωγή 

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει την κατασκευή της διάταξης 

που δημιουργήθηκε κατά την εκπόνηση της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής 

παραθέτοντας ταυτόχρονα όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες που εφαρμόστηκαν.  

 

8.2 Η διάταξη 

Η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από μια μικρή γυάλινη επιφάνεια 

διαστάσεων 5X5 cm πάνω στην οποία βρίσκονται τέσσερις η πέντε λωρίδες από  

SnO2 και ακριβώς πάνω από κάθε μια τους , βρίσκεται μια λωρίδα από  W03. Κάθε 

λωρίδα έχει πάχος περίπου 4 mm, ενώ η απόσταση κάθε μιας είναι περίπου 5 mm. 

Αρχικά το υπόστρωμα από γυαλί, αφού κόπηκε στις επιθυμητές διαστάσεις με χρήση 

κόπτη αδάμαντος, καθαρίστηκε από τις διάφορες οργανικές και μη ουσίες που είχε 

στην επιφάνεια του, τοποθετούμενο σε διάλυμα ακετόνης μέσα σε συσκευή 

υπερήχων, για δέκα λεπτά, και εν συνεχεία σε διάλυμα προπανόλης για άλλα δέκα 

λεπτά, ενώ στο τέλος ακολούθησε πλύση του δείγματος με απιονισμένο νερό. 

Κατόπιν το δείγμα καθαρίστηκε με διάλυμα  Piranha, για δεκαπέντε λεπτά (στον 

καθαρό χώρο) και ακολούθησε ψήσιμο σε hot plate για 1 ώρα. Μετά 

πραγματοποιήθηκε θετική λιθογραφία τα βήματα της οποίας ήταν spinnig με ΑΖ 

ρητίνη στις 4000 στροφές/min (αφού πρώτα έγινε spinnig με προμοτέρ) και prebake  

για 15 λεπτά στους 95 oC σε φούρνο, ενώ τέλος έγινε εμφάνιση για 4 λεπτά με 

developer της ΑΖ ρητίνης, και post bake σε hot plate για 35 λεπτά στους 120 oC. 

Μετά το πέρας της λιθογραφίας έγινε έκπλυση της ρητίνης με ακετόνη και μετά με 

απιονισμένο νερό. Όλες οι παραπάνω διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν μέσα στον 

καθαρό χώρο του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” με στόχο να αποφύγουμε κυρίως την 

επίδραση του φυσικού φωτός στην αλλοίωση της ρητίνης, καθώς και να έχουμε τη 

μέγιστη δυνατή καθαρότητα των αποτελεσμάτων. Kατόπιν, το δείγμα μεταφέρθηκε 

στο εργαστήριο CVD προκειμένου να πραγματοποιηθεί υγρή εγχάραξη του SnO2. Το 

διάλυμα που χρησιμοποιήθηκε για την εν λόγω εγχάραξη, ήταν διάλυμα ΗCl, Cr και 

Zn, το οποίο παρασκευάστηκε ως εξής: Toποθετούμε σε bowl 250 ml απιονισμένο 

νερό και 250 ml διαλύματος ΗCl, και το βάζουμε πάνω σε θερμαινόμενο 

αναδευτήρα. Θερμαίνουμε στους 90 oC , αναδεύοντας συνεχώς, και κατόπιν ρίχνουμε 
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3,33 g Cr μέχρι να διαλυθεί πλήρως και τέλος 11g Zn. Mε το etching solution που 

φτιάχτηκε, πραγματοποιήθηκε η εγχάραξη του SnO2, η οποία διήρκεσε 4 λεπτά στους 

90 oC .  

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι αντιμετωπίσαμε αρκετές 

δυσκολίες προκειμένου να επιτύχουμε  τη διατήρηση της ρητίνης πάνω από το SnO2. 

Συγκεκριμένα, βρεθήκαμε στη δύσκολη θέση να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της 

διατήρησης της ρητίνης μετά από την εμβάπτιση της στο διάλυμα εγχάραξης του 

SnO2, μιας και η τελευταία επηρεαζόταν σημαντικά από την επίδραση του 

συγκεκριμένου διαλύματος. Δηλαδή, πολλά πειράματα απέτυχαν εξαιτίας του ότι 

μαζί με τη το SnO2 καταστρέφονταν και η ρητίνη με αποτέλεσμα να καταστρέφεται η 

ιδιότητα της ως μάσκα και ως εκ τούτου να εγχαράσσεται και το SnO2 που 

βρίσκονταν από κάτω της και έτσι να καταστρέφεται τελείως η διάταξη μας και να 

ήμαστε αναγκασμένοι να την ξαναφτιάξουμε από το μηδέν.  Αν,δηλαδή, αφήναμε τη 

διάταξη να εγχαραχθεί για χρόνο περισσότερο από 4 λεπτά, μαζί με το SnO2 

εγχαράσσονταν και  η ρητίνη. Αν ο χρόνος εγχάραξη ήταν σαφώς λιγότερος των 4 

λεπτών, τότε η ρητίνη διατηρούταν αλλά το SnO2 δεν εγχαράσσονταν πλήρως. 

Κατόπιν αρκετού προβληματισμού (και αρκετών ημερών αποτυχημένων 

προσπαθειών) εντοπίσαμε, πέρα από το χρονικό ζήτημα, και μια άλλη σημαντική 

παράμετρο του προβλήματος : Κατά τη διαδικασία της λιθογραφίας, είχαμε 

χρησιμοποιήσει τη γυάλινη επιφάνεια μας επιστρωμένη με SnO2 και ρητίνη, 

αυτούσια χωρίς αυτή να προστατεύεται από το ανακλώμενο φως στο κάτω μέρος του 

οργάνου. Το γεγονός αυτό επέτρεπε το ανακλώμενο φως της λάμπας λιθογραφίας, 

από τη λεία μεταλλική επιφάνεια του οργάνου να εισχωρήσει στη ρητίνη και να την 

καταστήσει εν μέρει αλλοιώσιμη από τον εμφανιστή.  Είχαμε, λοιπόν, φτιάξει μια 

εξαιρετικά αλλοιωμένη ρητίνη, η οποία με την επίδραση του πολύ ισχυρού 

διαλύματος εγχάραξης του SnO2 (στα επόμενα βήματα της διεργασίας μας) 

καταστρεφόταν πολύ εύκολα, ακόμα και για πολύ μικρούς χρόνους εγχάραξης.  

 Το παραπάνω πρόβλημα λύθηκε, όταν τοποθετήσαμε κάτω από τη 

διάταξη μας, την ώρα της ακτινοβόλησης με τη λάμπα λιθογραφίας, ένα κομμάτι από 

μαύρο χαρτί, το οποίο απορροφούσε το φως που διαπερνούσε τη γυάλινη διάταξη μας 

εμποδίζοντας το να ανακλαστεί και να δημιουργήσει όλα τα παραπάνω ανεπιθύμητα 

φαινόμενα. Με τον τρόπο αυτό βελτιώθηκε κατά πολύ η ποιότητα της μετέπειτα 

εγχάραξης του SnO2 και καταφέραμε να διατηρήσουμε την πολύ καλής ποιότητας 

ρητίνης ανεπηρέαστη από τα συστατικά του etching solution.  
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Σε περίπτωση που το διάλυμα δεν είναι πρόσφατα φτιαγμένο, θα πρέπει πριν 

την εγχάραξη να γίνεται ανανέωση του Ζn, τοποθετώντας σε αυτό μικρές ποσότητες 

του υλικού στους 90 oC . Μετά την εγχάραξη του SnO2 ακολούθησε πολύ καλή 

έκπλυση με απιονισμένο νερό. Τέλος έγινε καθαρισμός της εναπομένουσας ρητίνης 

με ακετόνη και πλύση με απιονισμένο νερό.  Τα παραπάνω βήματα φαίνονται στα 

παρακάτω σχήματα. 

 

 

 

 

 

 

Λιθογραφική εγχάραξη 
λωρίδων WO3

Glass 
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Glass 
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Glass Glass 

          Τελικό δείγμα 

 

Το τελικό δείγμα, εν συνεχεία, μεταφέρθηκε στο CVD αντιδραστήρα, προκειμένου να 

γίνει η εναπόθεση βολφραμίου σε αυτό. Η εναπόθεση διήρκεσε 45 λεπτά και έγινε 

στους 500 oC, σε πίεση της τάξεως των 10-2 Τοrr. Κατόπιν, έγινε δεύτερη λιθογραφία, 

στον καθαρό χώρο, ακριβώς με τα ίδια βήματα της πρώτης, με στόχο την εγχάραξη 

του βολφραμίου. Η τελευταία έγινε με χρήση etching solution το οποίο αποτελείται 

από 400 ml απιονισμένο νερό και 100 ml ΑΖ developer στους 90 oC. Διήρκεσε τόσο 

χρόνο, όσο απαιτείται για να εγχαραχθεί το μεγαλύτερο μέρος του βολφραμίου, ενώ 

το υπόλοιπο απομακρύνθηκε με έκπλυση με απιονισμένο νερό. Τέλος, η 

εναπομένουσα ρητίνη απομακρύνθηκε με τη χρήση ακετόνης. Το τελευταίο βήμα 

παρασκευής του δείγματος, ήταν η μεταφορά του στο CVD αντιδραστήρα, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η οξείδωση του βολφραμίου σε WO3. H oξείδωση 

διήρκεσε 45-60 λεπτά, στους 550 oC. Όλα τα προηγούμενα βήματα περιγράφονται  

στο επόμενο σχήμα. 
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Το τελευταίο , κάτω δεξιά, εικονίδιο παρουσιάζει την τελική μας δομή, η οποία και 

αποτέλεσε τον αρχικό μας στόχο. Μια τρισδιάστατη απεικόνιση της δομής αυτής 

φαίνεται στο επόμενο σχήμα. 
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8.2 Περιφερειακές διατάξεις 

 

 Η διάταξη που κατασκευάστηκε, που από εδώ και στο εξής θα καλείται ως 

“δείγμα”, προκειμένου να τεθεί πειραματικά λειτουργική, προσαρμόστηκε σε ένα 

σύνολο περιφερειακών διατάξεων, οι οποίες απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

Aqua solution of NaCl 

WO3 

SnO2 

V1 

V2 

 
 

Στο δεξιό μέρος του σχήματος, βλέπουμε το δείγμα έτσι ώστε κάθε λωρίδα του να 

εφάπτεται με ένα ηλεκτρόδιο, το οποίο έρχεται σε επαφή μόνο με το SnO2 (το οποίο 

βρίσκεται κάτω από το WO3). Αυτό επιτεύχθηκε όταν κατά τη λιθογραφία του WO3, 

φροντίσαμε έτσι ώστε η λωρίδα του, να αρχίζει όχι ακριβώς εκεί που αρχίζει εκείνη 

του το SnO2, αλλά μερικά χιλιοστά πιο κάτω, πράγμα άλλωστε που φαίνεται και στο 

παραπάνω σχήμα.  

 Η επαφή κάθε λωρίδας με ένα ηλεκτρόδιο επιτεύχθηκε με τη χρήση “κλίπ”, 

στο οποίο προσαρμόστηκε ολόκληρο το δείγμα. Εν συνεχεία κάθε ηλεκτρόδιο 
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καταλήγει σε ένα διαιρέτη τάσης, ο οποίος συνδέεται με το θετικό ή τον αρνητικό 

πόλο μιας πηγής τάσεως. Επίσης, η διάταξη, όπως φαίνεται στο αριστερό μέρος του 

σχήματος, περιλαμβάνει και ένα μεταλλικό ηλεκτρόδιο, από παχύ φύλλο μετάλλου, 

το οποίο συνδέεται με τον αντίθετης πολικότητας πόλο της πηγής, από την 

πολικότητα του δείγματος. Το όλο σύστημα (δείγμα –  μεταλλικό ηλεκτρόδιο) 

βυθίζεται μερικώς σε διάλυμα NaCl, ώστε να παρέχονται σε αυτό τα απαραίτητα 

κατιόντα που θα οδηγήσουν στο χρωματισμό ή αποχρωματισμό των μεμβρανών 

WO3. Οι τιμές της τάσης, της πηγής τάσεως, είναι μεταβαλλόμενες κατά βούληση, 

και με τη χρήση του διαιρέτη τάσεως είμαστε σε θέση να θέτουμε σε κάθε 

ηλεκτρόδιο την τιμή τάσης που επιθυμούμε, επιλέγοντας από ένα σχετικά ευρύ 

φάσμα τιμών.  
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9. Πειραματική διαδικασία 

 

9.1 Εισαγωγή 

 

 Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει λεπτομερώς τα πειράματα 

τα οποίο πραγματοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της εργασίας αυτής, καθώς και να 

παρουσιάσει κάθε τεχνική λεπτομέρεια που έλαβε χώρα. Θα αναφερθούν, επίσης, και 

όλα τα ποσοτικά δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε. Όλα τα πειράματα καθώς, επίσης 

και η παρούσα εργασία, είχαν ως στόχο τη μελέτη του τρόπου προσκόλλησης (ή μη), 

διαλύματος πρωτεϊνών, πάνω στις λωρίδες των δειγμάτων που αναφέρθηκαν. 

 

9.2 Υλικά – Πειράματα - Aποτελέσματα 

 Θα αναφέρουμε μια σειρά πειραμάτων που έλαβε χώρα κατά την παρούσα 

εργασία. 

 Πείραμα 1.  

 Στη διάθεση μας είχαμε δύο δείγματα. Το ένα από αυτά διαθέτει πέντε 

λωρίδες, ενώ το δεύτερο τέσσερις. Εκείνο με τις πέντε λωρίδες, χρησιμοποιήθηκε στο 

πείραμα αφόρτιστο. Στο πείραμα αυτό τα δείγματα προήλθαν από το τελευταίο 

στάδιο της επεξεργασίας τους, δηλαδή την οξείδωση. 

Αφόρτιστο : Το δείγμα με τις πέντε λωρίδες, δε φορτίστηκε. Το τελευταίο αρχικά 

επιστρώθηκε (coating) με διάλυμα γ-σφαιρίνων κουνελιού, συγκέντρωσης 10 μg/ml, 

σε ρυθμιστικό διάλυμα ανθρακικών, 0.05 Μ με pH 9.2. Στη συνέχεια το δείγμα το 

αφήσαμε να απορροφήσει τις πρωτεΐνες για μία ώρα (επώαση), ώστε εκείνες να 

επικαθίσουν στις επιφάνειες του. Στη συνέχεια ακολούθησε έκπλυση των πρωτεϊνών, 

που δεν απορροφήθηκαν από τις επιφάνειες του δείγματος, με ρυθμιστικό διάλυμα 

φωσφορικών, 0.05 M, pH 7.5 με 0.9% NaCl. Κατόπιν ακολούθησε κάλυψη των 

κενών θέσεων προσρόφησης του υλικού (blocking) με χρήση διαλύματος  0.1 Μ 

ΝaHCO3 , pH 8.5, με 1% βόειο οροαλβουμίνη (BSA). Το δείγμα το αφήσαμε να 

απορροφήσει τη BSA για μία ώρα (επώαση), ώστε εκείνη να επικαθίσει στις κενές 

θέσεις των επιφανειών του. Μετά θελήσαμε να απορροφηθούν από τις επικαθίμενες 

πρωτεΐνες, σωματίδια τα οποία όταν φωτιστούν να προκαλούν φθορισμό, ώστε να 

ήμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε τα μέρη στα οποία έχουν προσαρτηθεί οι γ-
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σφαιρίνες και εκείνα στα οποία όχι. Προκειμένου αυτού ακολούθησε επίστρωση με 

20 μgr/ml αντισώματος ανεπτυγμένου σε κατσίκα έναντι των γ σφαιρινών κουνελιού 

και επισημασμένο με φλουορεσκερίνη, αραιωμένο σε 0.15 Μ tris-HCl, pH 8.25, 0.5% 

ΒSA, 0.05% γ σφαιρίνες βοός και 0.2 ‰ thimerosal. Η φλουορεσκερίνη συνδέεται 

μόνο με τις γ-σφαιρίνες και όχι με την BSA, και άρα θα φθορίζει (όταν φωτιστεί) 

μόνο στις περιοχές όπου έχει επικαθίσει. Αφήσαμε να διαρκέσει η ανοσοαντίδραση 

αυτή δύο ώρες.  Ήμασταν, λοιπόν, με τον τρόπο αυτό σε θέση να γνωρίζουμε σε 

ποιες περιοχές είχαν επικαθίσει οι γ-σφαιρίνες κουνελιού και σε ποιες όχι. Τέλος 

προκειμένου να διώξουμε από τις επιφάνεες του δείγματος τις φθορίζουσες ουσίες 

που δεν είχαν επικαθίσει στις γ-σφαιρίνες, ακολούθησε έκπλυση με ρυθμιστικό 

διάλυμα φωσφορικών, 0.05 M, pH 7.5 με 0.9% NaCl και 0.05% tween 20.  

 Τοποθετώντας το δείγμα μας κάτω από μικροσκόπιο με προσαρτημένη 

φωτογραφική μηχανή, ήμασταν σε θέση να το φωτογραφίσουμε, φωτίζοντας το, έτσι 

ώστε να διακρίνουμε τις περιοχές στις οποίες έχουν επικαθίσει οι γ-σφαιρίνες 

(φωτεινές περιοχές) και αυτές όπου δεν έχουν επικαθίσει (σκοτεινές περιοχές). Η 

μεγέθυνση των φωτογραφιών που ελήφθησαν ήταν 10Χ και ήταν οι παρακάτω : 

 

Διαβάζοντας τον παρακάτω πίνακα αναγράφεται Ε (έξω από τη λωρίδα), Μ (μέσα 

στη λωρίδα), αριθμός λωρίδας 1, 2, κτλ, Πάνω (πιο απόμακρη περιοχή από το 

ηλεκτρόδιο) Μέση (στο μέσον της λωρίδας), Κάτω (πιο κοντά στο ηλεκτρόδιο) 
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 Λωρίδα 2 Λωρίδα 3 Λωρίδα 4 Λωρίδα 5 

Πάνω  

 
Μ-Ε  

 
Ε-Μ 

E-M 

 
E-M 

 
M-E 

 
M-E 

 
E-M 

Μέση 

 
M-Ε Ε-Μ 

 
Ε-Μ 

 
Μ-Ε 
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Ε-Μ 

Κάτω 

 
Μ-Ε Ε-Μ 

 
Μ-Ε 

 
Μ-Ε 

 
Ε-Μ 

 

(Παραλήφθηκαν οι φωτογραφίες της λωρίδας 1, μιας και αυτές ήταν πολύ κακής 

ποιότητας) 

 

 

 

Φορτισμένο: Αρχικά το δείγμα, μετά το πέρας και της τελευταίας διεργασίας 

δημιουργίας του (οξείδωση), συνδέθηκε με την υπόλοιπη διάταξη, που περιγράφεται 

στο κεφάλαιο 8.2. Aρχικά το δείγμα τοποθετήθηκε μέσα σε διάλυμα NaCl και στη 
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συνέχεια φορτίστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να χρωματιστεί μπλε κάθε λωρίδα του. 

Αφού το στεγνώσαμε, φυσώντας το με άζωτο, ακολουθήσαμε ακριβώς τα ίδια 

βήματα που κάναμε με το αφόρτιστο. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής : 

 

 Λωρίδα 2 Λωρίδα 3 Λωρίδα 4 Λωρίδα 5 

Πάνω  

 
Μ-Ε  

 

 

 
E-M 

 
Μ-Ε 

 
E-M 

 
M-E 

Ε-Μ 

M-Ε 

Μέση 

 
M-Ε 

 
Ε-Μ 

 
Ε-Μ Ε-Μ 
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Μ-Ε 

 
Μ-Ε Μ-Ε 

Κάτω 

 
Μ-Ε 

 
Ε-Μ 

 
Μ-Ε 

 
Ε-Μ 

 
Μ-Ε 

Ε-Μ 

 
 
Γραφικές παραστάσεις  
 
Στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 1)  παραθέτουμε τη συγκριτική γραφική παράσταση της 

φωταύγειας των πρωτεϊνών σε κάθε λωρίδα  συναρτήσει των λωρίδων  τόσο στο 

φορτισμένο δείγμα όσο και στο αφόρτιστο καθώς επίσης και τη φωταύγεια στα 

ενδιάμεσα τμήματα του δείγματος, από γυαλί.  
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Ενώ στο παρακάτω (σχήμα 2) παρατίθεται η ίδια γραφική παράσταση, στην οποία 

έχει  παραληφθεί η φωταύγεια των ενδιάμεσων γυάλινων τμημάτων, και 

παριστάνεται μόνο η φωταύγεια των πρωτεϊνών όπως αυτές έχουν επικαθίσει στις 

λωρίδες.  

 

 67



1 2 3 4 5 
0 

50 

100 

150 

200 

R 
F 
U 

  φορτ. RgG pH 9.2
  RgG pH 9.2

STRIP NUMBER
 

 

 

Πείραμα 2.  

 Στη διάθεση μας είχαμε δύο δείγματα. Το ένα από αυτά διαθέτει πέντε 

λωρίδες, ενώ το δεύτερο τέσσερις. Εκείνο με τις πέντε λωρίδες, χρησιμοποιήθηκε στο 

πείραμα αφόρτιστο. Στο πείραμα αυτό τα δείγματα προήλθαν από το τελευταίο 

στάδιο της επεξεργασίας τους, δηλαδή την οξείδωση. 

Αφόρτιστο : Το δείγμα με τις πέντε λωρίδες, δε φορτίστηκε. Το τελευταίο αρχικά 

επιστρώθηκε (coating) με διάλυμα γ-σφαιρίνων κουνελιού, συγκέντρωσης 5 μg/ml, 

σε ρυθμιστικό διάλυμα ανθρακικών, 0.05 Μ με pH 6. Στη συνέχεια το δείγμα το 

αφήσαμε να απορροφήσει τις πρωτεΐνες για μία ώρα (επώαση), ώστε εκείνες να 

επικαθίσουν στις επιφάνειες του. Στη συνέχεια ακολούθησε έκπλυση των πρωτεϊνών, 

που δεν απορροφήθηκαν από τις επιφάνειες του δείγματος, με ρυθμιστικό διάλυμα 

φωσφορικών, 0.05 M, pH 7.5 με 0.9% NaCl. Κατόπιν ακολούθησε κάλυψη των 

κενών θέσεων προσρόφησης του υλικού (blocking) με χρήση διαλύματος  0.1 Μ 

ΝaHCO3 , pH 8.5, με 1% βόειο οροαλβουμίνη (BSA). Το δείγμα το αφήσαμε να 

απορροφήσει τη BSA για μία ώρα (επώαση), ώστε εκείνη να επικαθίσει στις κενές 

θέσεις των επιφανειών του. Μετά θελήσαμε να απορροφηθούν από τις επικαθίμενες 

πρωτεΐνες, σωματίδια τα οποία όταν φωτιστούν να προκαλούν φθορισμό, ώστε να 
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ήμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε τα μέρη στα οποία έχουν προσαρτηθεί οι γ-

σφαιρίνες και εκείνα στα οποία όχι. Προκειμένου αυτού ακολούθησε επίστρωση με 

20 μgr/ml αντισώματος ανεπτυγμένου σε κατσίκα έναντι των γ σφαιρινών κουνελιού 

και επισημασμένο με φλουορεσκερίνη, αραιωμένο σε 0.15 Μ tris-HCl, pH 8.25, 0.5% 

ΒSA, 0.05% γ σφαιρίνες βοός και 0.2 ‰ thimerosal. Η φλουορεσκερίνη συνδέεται 

μόνο με τις γ-σφαιρίνες και όχι με την BSA, και άρα θα φθορίζει (όταν φωτιστεί) 

μόνο στις περιοχές όπου έχει επικαθίσει. Αφήσαμε να διαρκέσει η ανοσοαντίδραση 

αυτή δύο ώρες. Ήμασταν, λοιπόν, με τον τρόπο αυτό σε θέση να γνωρίζουμε σε ποιες 

περιοχές είχαν επικαθίσει οι γ-σφαιρίνες κουνελιού και σε ποιες όχι. Τέλος 

προκειμένου να διώξουμε από τις επιφάνεες του δείγματος τις φθορίζουσες ουσίες 

που δεν είχαν επικαθίσει στις γ-σφαιρίνες, ακολούθησε έκπλυση με ρυθμιστικό 

διάλυμα φωσφορικών, 0.05 M, pH 7.5 με 0.9% NaCl και 0.05% tween 20.  

 Τοποθετώντας το δείγμα μας κάτω από μικροσκόπιο με προσαρτημένη 

φωτογραφική μηχανή, ήμασταν σε θέση να το φωτογραφίσουμε, φωτίζοντας το, έτσι 

ώστε να διακρίνουμε τις περιοχές στις οποίες έχουν επικαθίσει οι γ-σφαιρίνες 

(φωτεινές περιοχές) και αυτές όπου δεν έχουν επικαθίσει (σκοτεινές περιοχές). Η 

μεγέθυνση των φωτογραφιών που ελήφθησαν ήταν 60Χ και ήταν οι παρακάτω : 

 

Διαβάζοντας τον παρακάτω πίνακα αναγράφεται Ε (έξω από τη λωρίδα), Μ (μέσα 

στη λωρίδα), αριθμός λωρίδας 1, 2, κτλ, Πάνω (πιο απόμακρη περιοχή από το 

ηλεκτρόδιο) Μέση (στο μέσον της λωρίδας), Κάτω (πιο κοντά στο ηλεκτρόδιο) 
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 Λωρίδα 2 Λωρίδα 3 Λωρίδα 4 Λωρίδα 5 

Πάνω  

 
Μ-Ε  

 

 

E-M 

Μ-Ε 

 
E-M 

 
M-E 

 
E-M 

 
Μ-Ε 

Μέση 

 
Ε-Μ 

 
Μ-Ε 

Μ-Ε 
 

Ε-Μ 

 
Μ-Ε 

 
Ε-Μ 

 
Μ-Ε 
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Κάτω 

 
Ε-Μ 

 
Μ-Ε 

Μ-Ε 
 

Μ-Ε 
 

Ε-Μ 

 
Μ-Ε 

 

(Παραλήφθηκαν οι φωτογραφίες της λωρίδας 1, μιας και αυτές ήταν πολύ κακής 

ποιότητας) 

 

Φορτισμένο: Αρχικά το δείγμα, μετά το πέρας και της τελευταίας διεργασίας 

δημιουργίας του (οξείδωση), συνδέθηκε με την υπόλοιπη διάταξη, που περιγράφεται 

στο κεφάλαιο 8.2. Aρχικά το δείγμα τοποθετήθηκε μέσα σε διάλυμα NaCl και στη 

συνέχεια φορτίστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χρωματιστεί καθόλου 

(αποχρωματισμός) κάθε λωρίδα του. Αφού το στεγνώσαμε, φυσώντας το με άζωτο, 

ακολουθήσαμε ακριβώς τα ίδια βήματα που κάναμε με το αφόρτιστο. Τα 

αποτελέσματα ήταν τα εξής : 
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 Λωρίδα 2 Λωρίδα 3 Λωρίδα 4 Λωρίδα 5 

Πάνω  

 
Μ-Ε  

 

 

 
E-M 

 
Μ-Ε 

 
E-M 

 
M-E 

 
Ε-Μ 

 
M-Ε 

Μέση 

 
Μ-Ε 

 
Ε-Μ 

 

 
Ε-Μ 

 

 
Ε-Μ 

 

Κάτω 
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Μ-Ε Ε-Μ 

Μ-Ε 

Ε-Μ 

 
Μ-Ε 

Ε-Μ 

 

 

 

Γραφικές παραστάσεις  
 
Στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 3)  παραθέτουμε τη συγκριτική γραφική παράσταση της 

φωταύγειας των πρωτεϊνών σε κάθε λωρίδα  συναρτήσει των λωρίδων  τόσο στο 

φορτισμένο δείγμα όσο και στο αφόρτιστο καθώς επίσης και τη φωταύγεια στα 

ενδιάμεσα τμήματα του δείγματος, από γυαλί.  
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Ενώ στο παρακάτω (σχήμα 4) παρατίθεται η ίδια γραφική παράσταση, στην οποία 

έχει  παραληφθεί η φωταύγεια των ενδιάμεσων γυάλινων τμημάτων, και 

παριστάνεται μόνο η φωταύγεια των πρωτεϊνών όπως αυτές έχουν επικαθίσει στις 

λωρίδες.  

Σχήμα 4 
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Πείραμα 3.  

 Στη διάθεση μας είχαμε δύο δείγματα. Το ένα από αυτά διαθέτει πέντε 

λωρίδες, ενώ το δεύτερο τέσσερις. Εκείνο με τις πέντε λωρίδες, χρησιμοποιήθηκε στο 

πείραμα αφόρτιστο. Στο πείραμα αυτό τα δείγματα προήλθαν από το τελευταίο 

στάδιο της επεξεργασίας τους, δηλαδή την οξείδωση. 

Αφόρτιστο : Το δείγμα με τις πέντε λωρίδες, δε φορτίστηκε. Το τελευταίο αρχικά 

επιστρώθηκε (coating) με διάλυμα γ-σφαιρίνων κουνελιού, συγκέντρωσης 5 μg/ml, 

σε ρυθμιστικό διάλυμα ανθρακικών, 0.05 Μ με pH 9.2. Στη συνέχεια το δείγμα το 

αφήσαμε να απορροφήσει τις πρωτεΐνες για μία ώρα (επώαση), ώστε εκείνες να 

επικαθίσουν στις επιφάνειες του. Στη συνέχεια ακολούθησε έκπλυση των πρωτεϊνών, 
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που δεν απορροφήθηκαν από τις επιφάνειες του δείγματος, με ρυθμιστικό διάλυμα 

φωσφορικών, 0.05 M, pH 7.5 με 0.9% NaCl. Κατόπιν ακολούθησε κάλυψη των 

κενών θέσεων προσρόφησης του υλικού (blocking) με χρήση διαλύματος  0.1 Μ 

ΝaHCO3 , pH 8.5, με 1% βόειο οροαλβουμίνη (BSA). Το δείγμα το αφήσαμε να 

απορροφήσει τη BSA για μία ώρα (επώαση), ώστε εκείνη να επικαθίσει στις κενές 

θέσεις των επιφανειών του. Μετά θελήσαμε να απορροφηθούν από τις επικαθίμενες 

πρωτεΐνες, σωματίδια τα οποία όταν φωτιστούν να προκαλούν φθορισμό, ώστε να 

ήμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε τα μέρη στα οποία έχουν προσαρτηθεί οι γ-

σφαιρίνες και εκείνα στα οποία όχι. Προκειμένου αυτού ακολούθησε επίστρωση με 

20 μgr/ml αντισώματος ανεπτυγμένου σε κατσίκα έναντι των γ σφαιρινών κουνελιού 

και επισημασμένο με φλουορεσκερίνη, αραιωμένο σε 0.15 Μ tris-HCl, pH 8.25, 0.5% 

ΒSA, 0.05% γ σφαιρίνες βοός και 0.2 ‰ thimerosal. Η φλουορεσκερίνη συνδέεται 

μόνο με τις γ-σφαιρίνες και όχι με την BSA, και άρα θα φθορίζει (όταν φωτιστεί) 

μόνο στις περιοχές όπου έχει επικαθίσει. Αφήσαμε να διαρκέσει η ανοσοαντίδραση 

αυτή δύο ώρες. Ήμασταν, λοιπόν, με τον τρόπο αυτό σε θέση να γνωρίζουμε σε ποιες 

περιοχές είχαν επικαθίσει οι γ-σφαιρίνες κουνελιού και σε ποιες όχι. Τέλος 

προκειμένου να διώξουμε από τις επιφάνεες του δείγματος τις φθορίζουσες ουσίες 

που δεν είχαν επικαθίσει στις γ-σφαιρίνες, ακολούθησε έκπλυση με ρυθμιστικό 

διάλυμα φωσφορικών, 0.05 M, pH 7.5 με 0.9% NaCl και 0.05% tween 20.  

 Τοποθετώντας το δείγμα μας κάτω από μικροσκόπιο με προσαρτημένη 

φωτογραφική μηχανή, ήμασταν σε θέση να το φωτογραφίσουμε, φωτίζοντας το, έτσι 

ώστε να διακρίνουμε τις περιοχές στις οποίες έχουν επικαθίσει οι γ-σφαιρίνες 

(φωτεινές περιοχές) και αυτές όπου δεν έχουν επικαθίσει (σκοτεινές περιοχές). Η 

μεγέθυνση των φωτογραφιών που ελήφθησαν ήταν 60Χ και ήταν οι παρακάτω : 

 

Διαβάζοντας τον παρακάτω πίνακα αναγράφεται Ε (έξω από τη λωρίδα), Μ (μέσα 

στη λωρίδα), αριθμός λωρίδας 1, 2, κτλ, Πάνω (πιο απόμακρη περιοχή από το 

ηλεκτρόδιο) Μέση (στο μέσον της λωρίδας), Κάτω (πιο κοντά στο ηλεκτρόδιο) 
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 Λωρίδα 2 Λωρίδα 3 Λωρίδα 4 Λωρίδα 5 

Πάνω  

 
Ε-Μ  

 
Μ-Ε 

E-M 

Μ-Ε 

 
E-M 

M-E 

 
E-M 

 
Μ-Ε 

Μέση 

 
Ε-Μ Ε-Μ Μ-Ε 

 
Ε-Μ 
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Μ-Ε Μ-Ε 

 
Μ-Ε 

Κάτω 

 
Ε-Μ 

 

Ε-Μ 

Μ-Ε 

Ε-Μ 

Μ-Ε 

 
Ε-Μ 

 
Μ-Ε 

 

(Παραλήφθηκαν οι φωτογραφίες της λωρίδας 1, μιας και αυτές ήταν πολύ κακής 

ποιότητας) 

 

Φορτισμένο: Αρχικά το δείγμα, μετά το πέρας και της τελευταίας διεργασίας 

δημιουργίας του (οξείδωση), συνδέθηκε με την υπόλοιπη διάταξη, που περιγράφεται 

στο κεφάλαιο 8.2. Aρχικά το δείγμα τοποθετήθηκε μέσα σε διάλυμα NaCl και στη 

συνέχεια φορτίστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χρωματιστεί καθόλου 

(αποχρωματισμός) κάθε λωρίδα του. Αφού το στεγνώσαμε, φυσώντας το με άζωτο, 
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ακολουθήσαμε ακριβώς τα ίδια βήματα που κάναμε με το αφόρτιστο. Τα 

αποτελέσματα ήταν τα εξής : 
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M-E Ε-Μ 
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Ε-Μ 
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Μ-Ε 

 

 
Μ-Ε 

Κάτω 

Μ-Ε Ε-Μ 

Μ-Ε 

 
Μ-Ε 

 

 

Ε-Μ 

 
Μ-Ε 

 

Γραφικές παραστάσεις  
 
Στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 5)  παραθέτουμε τη συγκριτική γραφική παράσταση της 

φωταύγειας των πρωτεϊνών σε κάθε λωρίδα  συναρτήσει των λωρίδων  τόσο στο 

φορτισμένο δείγμα όσο και στο αφόρτιστο καθώς επίσης και τη φωταύγεια στα 

ενδιάμεσα τμήματα του δείγματος, από γυαλί.  
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Ενώ στο παρακάτω (σχήμα 6) παρατίθεται η ίδια γραφική παράσταση, στην οποία 

έχει  παραληφθεί η φωταύγεια των ενδιάμεσων γυάλινων τμημάτων, και 

παριστάνεται μόνο η φωταύγεια των πρωτεϊνών όπως αυτές έχουν επικαθίσει στις 

λωρίδες.  
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Πείραμα 4.  

 Στη διάθεση μας είχαμε δύο δείγματα. Aυτή τη φορά και τα δύο δείγματα μας, 

έχουν 4 λωρίδες, μιας και από αυτό με τις 5 κόψαμε τη μία, προκειμένου να τα 

καταστήσουμε όμοια. Ο τρόπος διεξαγωγής των πειραμάτων ήταν διαφορετικός σε 

κάθε δείγμα : 

1ο δείγμα : Αρχικά το 1ο  δείγμα, μετά το πέρας και της τελευταίας διεργασίας 

δημιουργίας του (οξείδωση), συνδέθηκε με την υπόλοιπη διάταξη, που περιγράφεται 

στο κεφάλαιο 8.2. H φόρτιση στην 4η λωρίδα  ήταν τέτοια ώστε να μη χρωματιστεί το 

WO3. H φόρτιση στην 5η λωρίδα  ήταν τέτοια ώστε να χρωματιστεί το WO3.

 Το δείγμα αρχικά επιστρώθηκε (coating) με διάλυμα γ-σφαιρίνων κουνελιού, 

συγκέντρωσης 10 μg/ml, σε ρυθμιστικό διάλυμα ανθρακικών, 0.05 Μ με pH 6.0. Στη 

συνέχεια το δείγμα το αφήσαμε να απορροφήσει τις πρωτεΐνες για μία ώρα (επώαση), 

ώστε εκείνες να επικαθίσουν στις επιφάνειες του. Στη συνέχεια ακολούθησε έκπλυση 

των πρωτεϊνών, που δεν απορροφήθηκαν από τις επιφάνειες του δείγματος, με 

ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών, 0.05 M, pH 7.5 με 0.9% NaCl. Κατόπιν 
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ακολούθησε κάλυψη των κενών θέσεων προσρόφησης του υλικού (blocking) με 

χρήση διαλύματος  0.1 Μ ΝaHCO3 , pH 8.5, με 1% βόειο οροαλβουμίνη (BSA). Το 

δείγμα το αφήσαμε να απορροφήσει τη BSA για μία ώρα (επώαση), ώστε εκείνη να 

επικαθίσει στις κενές θέσεις των επιφανειών του. Μετά θελήσαμε να απορροφηθούν 

από τις επικαθίμενες πρωτεΐνες, σωματίδια τα οποία όταν φωτιστούν να προκαλούν 

φθορισμό, ώστε να ήμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε τα μέρη στα οποία έχουν 

προσαρτηθεί οι γ-σφαιρίνες και εκείνα στα οποία όχι. Προκειμένου αυτού 

ακολούθησε επίστρωση με 20 μgr/ml αντισώματο  ανεπτυγμένου σε κατσίκα έναντι 

των γ σφαιρινών κουνελιού και επισημασμένο με φλουορεσκερίνη, αραιωμένο σε 

0.15 Μ tris-HCl, pH 8.25, 0.5% ΒSA, 0.05% γ σφαιρίνες βοός και 0.2 ‰ thimerosal. 

Η φλουορεσκερίνη συνδέεται μόνο με τις γ-σφαιρίνες και όχι με την BSA, και άρα θα 

φθορίζει (όταν φωτιστεί) μόνο στις περιοχές όπου έχει επικαθίσει. Αφήσαμε να 

διαρκέσει η ανοσοαντίδραση αυτή δύο ώρες. Ήμασταν, λοιπόν, με τον τρόπο αυτό σε 

θέση να γνωρίζουμε σε ποιες περιοχές είχαν επικαθίσει οι γ-σφαιρίνες κουνελιού και 

σε ποιες όχι. Τέλος προκειμένου να διώξουμε από τις επιφάνεες του δείγματος τις 

φθορίζουσες ουσίες που δεν είχαν επικαθίσει στις γ-σφαιρίνες, ακολούθησε έκπλυση 

με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών, 0.05 M, pH 7.5 με 0.9% NaCl και 0.05% tween 

20.  

 

ς

Τοποθετώντας το δείγμα μας κάτω από μικροσκόπιο με προσαρτημένη 

ιαβάζοντας τον παρακάτω πίνακα αναγράφεται Ε (έξω από τη λωρίδα), Μ (μέσα 

φωτογραφική μηχανή, ήμασταν σε θέση να το φωτογραφίσουμε, φωτίζοντας το, έτσι 

ώστε να διακρίνουμε τις περιοχές στις οποίες έχουν επικαθίσει οι γ-σφαιρίνες 

(φωτεινές περιοχές) και αυτές όπου δεν έχουν επικαθίσει (σκοτεινές περιοχές). Η 

μεγέθυνση των φωτογραφιών που ελήφθησαν ήταν 40Χ και ήταν οι παρακάτω : 

 

Δ

στη λωρίδα), αριθμός λωρίδας 1, 2, κτλ, Πάνω (πιο απόμακρη περιοχή από το 

ηλεκτρόδιο) Μέση (στο μέσον της λωρίδας), Κάτω (πιο κοντά στο ηλεκτρόδιο) 
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Μ-Ε Μ-Ε 

 
Μ-Ε Μ-Ε 

Κάτω 

 
Μ 

 
Μ-Ε 

Μ 

Μ-Ε 

 
Μ 

 
Μ-Ε 

 
Μ 

 
Μ-Ε 

 

 

2ο Δείγμα: Τα βήματα που ακολουθήθηκαν ήταν ακριβώς τα ίδια με αυτά του 1ου 

δείγματος, με τη διαφορά του ότι το pH του διαλύματος των πρωτεινών που 

χρησιμοποιήσαμε είχε την τιμή 9.2.  Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής : 
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Μ-Ε Μ-Ε Μ-Ε Μ-Ε 

Κάτω 

 
Μ 

 
Μ-Ε 

 
Μ 

Μ-Ε 

 
Μ 

 
Μ-Ε 

 
Μ 

Μ-Ε 

 

Γραφικές παραστάσεις  
 
Στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 7)  παραθέτουμε τη συγκριτική γραφική παράσταση της 

φωταύγειας των πρωτεϊνών σε κάθε λωρίδα  συναρτήσει των λωρίδων  τόσο στο 

δείγμα επιστρωμένο με πρωτεΐνες με pH 6.0 τόσο  και σε αυτό με πρωτεΐνες με pH 

9.2  καθώς επίσης και τη φωταύγεια στα ενδιάμεσα τμήματα του δείγματος, από 

γυαλί.  
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 Ενώ στο παρακάτω (σχήμα 8) παρατίθεται η ίδια γραφική παράσταση, στην 

οποία έχει  παραληφθεί η φωταύγεια των ενδιάμεσων γυάλινων τμημάτων, και 

παριστάνεται μόνο η φωταύγεια των πρωτεϊνών όπως αυτές έχουν επικαθίσει στις 

λωρίδες.  
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Πείραμα 5.  

 Στη διάθεση μας είχαμε δύο δείγματα, αυτά του προηγούμενου πειράματος 

(4). Ο τρόπος διεξαγωγής των πειραμάτων ήταν διαφορετικός σε κάθε δείγμα : 

1ο δείγμα : Αρχικά το 1ο  δείγμα, μετά το πέρας και της τελευταίας διεργασίας 

δημιουργίας του (οξείδωση), συνδέθηκε με την υπόλοιπη διάταξη, που περιγράφεται 

στο κεφάλαιο 8.2. H φόρτιση στην 2η λωρίδα  ήταν τέτοια ώστε να χρωματιστεί το 

WO3, ενώ υπήρξε και ελαφρύς χρωματισμός της 3ης λωρίδας (πιθανόν εξαιτίας 

ελαφριάς αγωγιμότητας μεταξύ 2ης και 3ης).  H φόρτιση στην 5η λωρίδα  ήταν τέτοια 

ώστε να μη χρωματιστεί το WO3.

 Το δείγμα αρχικά επιστρώθηκε (coating) με διάλυμα γ-σφαιρίνων κουνελιού, 

συγκέντρωσης 10 μg/ml, σε ρυθμιστικό διάλυμα ανθρακικών, 0.05 Μ με pH 6.0. Στη 

συνέχεια το δείγμα το αφήσαμε να απορροφήσει τις πρωτεΐνες για μία ώρα (επώαση), 

ώστε εκείνες να επικαθίσουν στις επιφάνειες του. Στη συνέχεια ακολούθησε έκπλυση 

των πρωτεϊνών, που δεν απορροφήθηκαν από τις επιφάνειες του δείγματος, με 

ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών, 0.05 M, pH 7.5 με 0.9% NaCl. Κατόπιν 
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ακολούθησε κάλυψη των κενών θέσεων προσρόφησης του υλικού (blocking) με 

χρήση διαλύματος  0.1 Μ ΝaHCO3 , pH 8.5, με 1% βόειο οροαλβουμίνη (BSA). Το 

δείγμα το αφήσαμε να απορροφήσει τη BSA για μία ώρα (επώαση), ώστε εκείνη να 

επικαθίσει στις κενές θέσεις των επιφανειών του. Μετά θελήσαμε να απορροφηθούν 

από τις επικαθίμενες πρωτεΐνες, σωματίδια τα οποία όταν φωτιστούν να προκαλούν 

φθορισμό, ώστε να ήμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε τα μέρη στα οποία έχουν 

προσαρτηθεί οι γ-σφαιρίνες και εκείνα στα οποία όχι. Προκειμένου αυτού 

ακολούθησε επίστρωση με 20 μgr/ml αντισώματος ανεπτυγμένου σε κατσίκα έναντι 

των γ σφαιρινών κουνελιού και επισημασμένο με φλουορεσκερίνη, αραιωμένο σε 

0.15 Μ tris-HCl, pH 8.25, 0.5% ΒSA, 0.05% γ σφαιρίνες βοός και 0.2 ‰ thimerosal. 

Η φλουορεσκερίνη συνδέεται μόνο με τις γ-σφαιρίνες και όχι με την BSA, και άρα θα 

φθορίζει (όταν φωτιστεί) μόνο στις περιοχές όπου έχει επικαθίσει. Αφήσαμε να 

διαρκέσει η ανοσοαντίδραση αυτή δύο ώρες. Ήμασταν, λοιπόν, με τον τρόπο αυτό σε 

θέση να γνωρίζουμε σε ποιες περιοχές είχαν επικαθίσει οι γ-σφαιρίνες κουνελιού και 

σε ποιες όχι. Τέλος προκειμένου να διώξουμε από τις επιφάνεες του δείγματος τις 

φθορίζουσες ουσίες που δεν είχαν επικαθίσει στις γ-σφαιρίνες, ακολούθησε έκπλυση 

με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών, 0.05 M, pH 7.5 με 0.9% NaCl και 0.05% tween 

20.  

 Τοποθετώντας το δείγμα μας κάτω από μικροσκόπιο με προσαρτημένη 

φωτογραφική μηχανή, ήμασταν σε θέση να το φωτογραφίσουμε, φωτίζοντας το, έτσι 

ώστε να διακρίνουμε τις περιοχές στις οποίες έχουν επικαθίσει οι γ-σφαιρίνες 

(φωτεινές περιοχές) και αυτές όπου δεν έχουν επικαθίσει (σκοτεινές περιοχές). Η 

μεγέθυνση των φωτογραφιών που ελήφθησαν ήταν 40Χ και ήταν οι παρακάτω : 

 

Διαβάζοντας τον παρακάτω πίνακα αναγράφεται Ε (έξω από τη λωρίδα), Μ (μέσα 

στη λωρίδα), αριθμός λωρίδας 1, 2, κτλ, Πάνω (πιο απόμακρη περιοχή από το 

ηλεκτρόδιο) Μέση (στο μέσον της λωρίδας), Κάτω (πιο κοντά στο ηλεκτρόδιο) 
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 Λωρίδα 2 Λωρίδα 3 Λωρίδα 4 Λωρίδα 5 

Πάνω  

 
Μ-E 

 

M 

Μ-Ε 

 
M 

 
M-E 

 
M 

 
Μ-Ε 

Μέση 

 
Μ Μ 

 
Μ 

 
Μ 
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Μ-Ε Μ-Ε  

Μ-Ε 
 

Μ-Ε 

Κάτω 

 
Μ 

 
Μ-Ε 

Μ 

Μ-Ε 

 
Μ 

Μ-Ε 

 
Μ 

 
Μ-Ε 

 

 

2ο Δείγμα: Τα βήματα που ακολουθήθηκαν ήταν ακριβώς τα ίδια με αυτά του 1ου 

δείγματος, με τη διαφορά του ότι το pH του διαλύματος των πρωτεινών που 

χρησιμοποιήσαμε είχε την τιμή 9.2.  Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής : 
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Μέση 

 
Μ Μ 

 
Μ Μ 
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Μ-Ε 

Μ-Ε Μ-Ε Μ-Ε 
Κάτω 

 
Μ 

 
Μ-Ε 

Μ 

Μ-Ε 

Μ 

 
Μ-Ε 

Μ 

Μ-Ε 

 

Γραφικές παραστάσεις  
 
Στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 9)  παραθέτουμε τη συγκριτική γραφική παράσταση της 

φωταύγειας των πρωτεϊνών σε κάθε λωρίδα  συναρτήσει των λωρίδων  τόσο στο 

δείγμα επιστρωμένο με πρωτεΐνες με pH 6.0 τόσο  και σε αυτό με πρωτεΐνες με pH 

9.2  καθώς επίσης και τη φωταύγεια στα ενδιάμεσα τμήματα του δείγματος, από 

γυαλί.  
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Ενώ στο παρακάτω (σχήμα 10) παρατίθεται η ίδια γραφική παράσταση, στην οποία 

έχει  παραληφθεί η φωταύγεια των ενδιάμεσων γυάλινων τμημάτων, και 

παριστάνεται μόνο η φωταύγεια των πρωτεϊνών όπως αυτές έχουν επικαθίσει στις 

λωρίδες.  
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10. Συμπεράσματα – Συζήτηση  

 

10.1 Εισαγωγή 

 

 Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει λεπτομερώς τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων, καθώς και να παρουσιάσει τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από τα τελευταία. Θα αναφερθούν οι στόχοι που επιτεύχθηκαν καθώς 

και η θεωρητική και πειραματική συνέχεια που μπορεί να έχει η παρούσα εργασία.  

 

10.2 Συζήτηση αποτελεσμάτων  

 Αντλώντας πληροφορίες από το πείραμα 1, παρατηρούμε πως στα σχήματα 1 

και 2 οι πρωτεΐνες προτιμούν να επικάθονται περισσότερο στο αφόρτιστο δείγμα 

παρά στο φορτισμένο. Αυτό προκύπτει, παρατηρώντας κανείς τη διαφορά ύψους στις 

αντίστοιχες μπάρες των διαγραμμάτων.  Παρατηρούμε πως για pH πρωτεϊνών 9.2, 

αυτές επιλέγουν περισσότερος τις αφόρτιστες λωρίδες WO3 παρά τις φορτισμένες. 

Αξιοσημείωτο φαινόμενο, επίσης, είναι πως η επικόλληση των πρωτεϊνών  μειώνεται 

με την αύξηση της τάσεως. Παρατηρούμε πως το ύψος των μπάρων φωταύγειας 

μειώνεται με την αύξηση της τάσεως, κοιτάζοντας τα σχήματα 1 και 2. Λαμβάνοντας 

υπόψη πως ο μπλε χρωματισμός που έλαβε χώρα στο φορτισμένο δείγμα συνδέεται 

άμεσα με το doping των λωρίδων WO3 με πρωτόνια (θετικά φορτισμένα) μπορούμε 

να συμπεράνουμε πως μάλλον το φορτίο των πρωτεϊνών στο pH 9.2, είναι θετικό. Το 

γεγονός αυτό εξηγεί και τη μείωση της επικάθισης  τους σε λωρίδες με μεγαλύτερη 

τάση (περισσότερο θετικά φορτισμένες), μια και ηλεκτροστατικές απώσεις Coulomb 

λαμβάνουν χώρα. Αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό αποτέλεσμα, μιας και μας 

πληροφορεί πως ενδεχομένως σε μια άλλη διάταξη θα μπορούσαν  οι πρωτεΐνες να 

ακινητοποιηθούν σε περιοχές που υπάρχει αφόρτιστο WO3 σε σχέση με εκείνες τις 

περιοχές που το βολφράμιο έχει φορτιστεί και χρωματιστεί μπλε.   

 Στο πείραμα 2 αλλάξαμε δύο κρίσιμες παραμέτρους. Αυτές ήταν το pH 

πρωτεϊνών, το οποίο μειώθηκε στην τιμή 6.0 (από 9.2 του προηγούμενου πειράματος) 

καθώς και το είδος φόρτισης του δείγματος (αποχρωματισμός) το οποίο είχε ως 

συνέπεια την απομάκρυνση πρωτονίων από το εσωτερικό κάθε λωρίδας, με την 

επιβολή κατάλληλης τάσης. Παρατηρώντας τα διαγράμματα των σχημάτων 3 και 4, 

βλέπουμε πως ενώ οι πρωτεΐνες επιλέγουν δραματικά να επικαθίσουν στις λωρίδες 

παρά στις γυάλινες επιφάνειας στο ενδιάμεσο μέρος των λωρίδων, εντούτοις δεν 
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υπάρχει σαφής και μεγάλη διαφορά όσο αφορά την προτίμηση τους μεταξύ των 

αποχρωματισμένων και αφόρτιστων λωρίδων, παρά το γεγονός ότι επιλέγουν 

περισσότερο τις αποχρωματισμένες λωρίδες. Το τελευταίο γεγονός, βέβαια, έρχεται 

σε πλήρη συμφωνία με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το πείραμα 1, μιας και  

• το φορτίο των λωρίδων όταν αυτές αποχρωματίζονται δεν παραμένει τελείως 

ουδέτερο, μιας και κάποια φορτία αρνητικής φύσεως συνεχίζουν να 

παραμένουν μέσα σε αυτές, με αποτέλεσμα οι πρωτεΐνες να προτιμούν 

περισσότερο να επικάθονται σε αυτές, παρά στις τελείως αφόρτιστες.  

• το θετικό φορτίο των πρωτεϊνών συμβάλει στην επικάθιση τους σε  

αποχρωματισμένες λωρίδες περισσότερο από ότι σε εντελώς αφόρτιστες.  

Βέβαια, στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε πως το pH των πρωτεϊνών άλλαξε σε 

(6.0) σε σχέση με αυτό του προηγούμενου πειράματος (9.2), γεγονός που σε 

συνδυασμό με το ότι οι πρωτεΐνες δεν επέλεξαν περισσότερο τις αφόρτιστες λωρίδες 

από τις αποχρωματισμένες, μας οδηγεί στο να υποθέσουμε πως το φορτίο των 

πρωτεϊνών είναι μικρότερο από αυτό στο pH 9.2.  To τελευταίο συμβάλει στο ότι οι 

πρωτεΐνες δεν έχουν σαφή λόγο να επιλέξουν περισσότερο τις αποχρωματισμένες 

λωρίδες από τις εντελώς αφόρτιστες.  

Tα αποτελέσματα, όμως, αλλάζουν περισσότερο  στο πείραμα 3 κατά το οποίο το 

θετικό φορτίο των πρωτεϊνών , στο pH 9.2, γίνεται πιο ισχυρό από ότι αυτό στο pH 

6.0, και ως εκ τούτου περιμένουμε μεγαλύτερη επικάθιση τους στις 

αποχρωματισμένες λωρίδες, από ότι στις αφόρτιστες, γεγονός που επαληθεύεται, 

παρατηρώντας κανείς το σχήμα 5. Βλέπουμε πως οι πρωτεΐνες επιλεκτικά προτιμούν 

να επικάθονται περισσότερο στις αποχρωματισμένες λωρίδες, παρά στις εντελώς 

αφόρτιστες, σε σχέση με το προηγούμενο πείραμα, γεγονός που φαίνεται και από τις 

αντίστοιχες φωτογραφίες των πειραμάτων. Αυτό εξηγείται, πιθανόν, από το ότι το 

επίπεδο Fermi των πρωτεϊνών, απομακρύνεται περισσότερο από εκείνο των 

αποχρωματισμένων λωρίδων, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια τάση προσκόλλησης 

τους σε αυτές. Το φαινόμενο αυξάνεται σε ένταση όσο το pH των πρωτεϊνών αυξάνει, 

με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε μεγαλύτερες διαφορές επιπέδων Fermi. Στο 

σημείο αυτό πρέπει, επίσης, να επισημάνουμε πως από τα σχήματα 1 έως 5, 

παρατηρούμε πως τόσο η απομάκρυνση των πρωτεϊνών από τις λωρίδες σε 

χρωμισμό, όσο και η προσκόλληση τους σε αυτές σε αποχρωματισμό είναι φαινόμενα 

που ελαττώνονται με την αύξηση της τάσεως σε κάθε λωρίδα (κατά απόλυτη τιμή). 
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Τονίζουμε, πως η κάθε λωρίδα των πειραμάτων μας, βρίσκονταν σε διαφορετική 

τάση, η οποία βαθμιαία αυξάνονταν ισόποσα μεταξύ του 1 V και 3.5 V.   

 Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα επαληθεύονται στο πείραμα 4, κατά το 

οποία είχαμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε ταυτόχρονα τη συμπεριφορά των 

πρωτεϊνών τόσο στα διάφορα pH (6 και 9.2), όσο και απέναντι σε διαφορετικά φορτία 

λωρίδων (χρωματισμένες και αποχρωματισμένες) στο ίδιο δείγμα. Όπως φαίνεται και 

από τα σχήματα 7 και 8, η λωρίδα 5 που είναι χρωματισμένη, απωθεί τις πρωτεΐνες σε 

σχέση με τις υπόλοιπες, ενώ ταυτόχρονα η λωρίδα 4, που είναι αποχρωματισμένη, 

δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφορές με τις υπόλοιπες (2 και 3) που ήταν αφόρτιστες. 

Στο πείραμα αυτό, βέβαια, είχαμε το πρόβλημα του ότι οι λωρίδες 4 και 5 ήταν 

γειτονικές, με αποτέλεσμα η τάση της μιας να επηρεάζει την τάση της άλλης 

(μεταφορά ηλεκτρονίων μέσω του όχι τέλεια καθαρισμένου γυαλιού). Επαναλάβαμε, 

λοιπόν, το ίδιο πείραμα, φορτίζοντας αυτή τη φορά τις λωρίδες 2 και 5, οι οποίες 

βρίσκονταν σε σχετικά μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.  

 Στο πείραμα 5, λοιπόν, οι παράμετροι με το 4 παρέμειναν οι ίδες, και τα 

αποτελέσματα , όπως φαίνεται από τα σχήματα 9 και 10, ήταν ενθαρρυντικά 

προκειμένου να στηρίξουμε όλα τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα 

προηγούμενα πειράματα. Συγκεκριμένα οι πρωτεΐνες  στη λωρίδα 2 (που 

χρωματίστηκε) μας παρείχαν πολύ μικρή φωτοφωταύγεια, γεγονός που δείχνει ότι η 

τάση τις λωρίδας τις απώθησε,  ενώ στη λωρίδα 5 που αποχρωματίστηκε έδειξαν 

πολύ μεγαλύτερη φωταύγεια, συγκρίσιμη με αυτή των λωρίδων 3 και 4, όπως 

ακριβώς άλλωστε περιμέναμε.  

 

10.3 Συμπεράσματα 

 Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των πειραμάτων μας, οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι οι πρωτεΐνες απωθούνται από τις θετικά φορτισμένες λωρίδες και το 

φαινόμενο της απώθησης τους αυξάνεται με την αύξηση της τάσης της κάθε λωρίδας 

καθώς και με τη μείωση του pH του διαλύματος που αυτές βρίσκονται. Αυτό 

προφανώς σημαίνει ότι η διαφορά των επιπέδων Fermi της χρωματισμένης 

(ντοπαρισμένης με πρωτόνια) λωρίδας WO3 και των πρωτεϊνών μεγαλώνει καθώς 

αυξάνει η τάση κάθε χρωματισμένης λωρίδας και όσο μειώνεται το pH των 

πρωτεϊνών. Σε αντίθεση με τα παραπάνω αποτελέσματα έρχεται το αποτέλεσμα των 

πειραμάτων με αφόρτιστες λωρίδες ή λωρίδες ηλεκτρικώς αποποχρωματισμένες. 

Δηλαδή, παρατηρείται προσκόλληση των πρωτεϊνών σε τέτοιες λωρίδες, η οποία δεν 
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επηρεάζεται σημαντικά από το αν η λωρίδα είναι αποχρωματισμένη ή αφόρτιστη. 

Κάτι τέτοιο είναι λογικά αν σκεφτούμε ότι τα επίπεδα Fermi των πρωτεϊνών και των 

λωρίδων ευθυγραμμίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Οδηγούμαστε, λοιπόν, αβίαστα 

στο συμπέρασμα, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι οι πρωτεΐνες προτιμούν 

δραματικά να επικάθονται σε αποχρωματισμένες λωρίδες ή σε αφόρτιστες, ότι 

ήμαστε σε θέση να τις ακινητοποιούμε ηλεκτρικώς και επιλεκτικά κατά βούληση 

όταν τις φέρουμε σε επαφή με υποστρώματα WO3 που εν μέρει είναι ουδέτερα ή 

αποχρωματισμένα και εν μέρει ηλεκτρικώς χρωματισμένα.  

 Επίσης, ενθαρρυντικό των παραπάνω συμπερασμάτων είναι το γεγονός πως οι 

διατάξεις που φτιάξαμε είχαν αρκετά, σχετικώς, μεγάλες διαστάσεις γεγονός που 

σημαίνει ότι όλα τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν από ηλεκτρικά πεδία 

σχετικά μικρών τιμών (διαφορά δυναμικού/ μονάδα επιφάνειας). Στα πλαίσια, όμως, 

πειραμάτων ηλεκτρονικής, οι διαστάσεις μικραίνουν δραματικά (της τάξεως των μm 

ή nm) με αποτέλεσμα να περιμένουμε τα αποτελέσματα μας στην περίπτωση αυτή να 

είναι σαφώς πιο ξεκάθαρα και με πολύ πιο ισχυρές τιμές, μιας και η μονάδα 

επιφάνειας ελαττώνεται σημαντικά. Με άλλα λόγια, σε πιο μικρές διατάξεις 

περιμένουμε η προσκόληση-απώθηση των πρωτεϊνών να αυξάνεται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό, ώστε να ήμαστε σε θέση να πετύχουμε πλήρη ακινητοποίηση τους σε 

επιθυμητές περιοχές. Με τέτοια ιδέα, που υλοποιεί ένα αντίστοιχο πείραμα θα ήταν 

να κατασκευάσουμε μικρές κουκίδες από ηλεκτρικώς χρωματισμένο WO3 σε 

περιβάλλον αφόρτιστου (ή αποχρωματισμένου) WO3 ή το ανάστροφο. Θα ήμασταν 

με τον τρόπο αυτό σε θέση να πετυχαίνουμε την επιλεκτική ακινητοποίηση η 

απώθηση των πρωτεϊνών στις κουκίδες αυτές και έτσι να τις διαχωρίζουμε από το 

υπόλοιπο διάλυμα. Θα μπορούσαμε, επίσης μεταβάλλοντας την τάση κάθε κουκίδας, 

να μπορούμε να διακρίνουμε σε ποιες περιοχές επικάθισαν πρωτεΐνες συγκεκριμένου 

pH και σε ποιες όχι. Ένα τέτοιο πείραμα που υλοποιεί την παραπάνω ιδέα 

απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα: 

 

 99



 
 
 
 
 
 

WO3 ηλεκτρικώς 
χρωματισμένο 

WO3 αφόρτιστο (ή 
αποχρωματισμένο) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100



Αναφορές 

 

• Brian W. Faughnan, Richard S. Crandall and Philip M. Heyman, “ 

Electrochromism in WO3 amorphous films”, RCA  Review, vol 36, 1975 

• S. K. Deb, “Optical and photoelectric properties and colour centres in thin 

films of tungsten oxide”, 1972 

• “Principles in adsorption to polystyrene”, Bulletin no. 6, 1997 

• “Adsorpion of globular proteins on locally planar surfaces”, biophysical 

journal, vol. 71, 1996 

• P. S. Petrou, S. E. Kakabakos, I. Christofidis, P. Argitis, K. Misiakos, “Multi-

analyte capillary immunosensor for the determination of hormones in human 

serum samples”, Biosensors&Bioelectonics, vol. 17, 2002 

• V Assimakopoulos, C .Mastichiadis, S .Kakabakos and D .Davazoglou , 

“Doping dependence of the sticking of proteins on proton-doped WO3 films”, 

Imel “Demokritos”, 2005 

 

 

 101


