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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Αισθητήρες - Εισαγωγή

1.1 Ο Ρόλος των Αισθητήρων στην Ηλεκτρονική
Με την τεράστια ανάπτυξη των ηλεκτρονικών και ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
είναι εφικτή η υλοποίηση πολύπλοκων συστήματων ελέγχου και λήψεως αποφάσεων. Τέτοιου είδους
συστήματα είναι οι αυτοματισμοί που με αυξανόμενο ρυθμό παρουσιάζονται στην καθημερινή ζωή,
ενώ εδώ και πολλά χρόνια έχουν γίνει αναπόσπαστο τμήμα σε κάθε σύγχρονη βιομηχανία.
Για την υλοποίηση των αυτοματισμών απαιτείται ένα κύκλωμα ελέγχου (Control Unit) το οποίο
λαμβάνει δεδομένα από τον εξωτερικό χώρο (περιβάλλον), τα επεξεργάζεται και προβαίνει σε
κατάλληλες ενέργειες, ανάλογα με τον προγραμματισμό του. Τα δεδομένα αυτά εισάγονται στο
κύκλωμα ελέγχου σαν στοιχεία του προγραμματισμού του, είτε συλλέγονται αυτόνομα. Στην πρώτη
περίπτωση έχουμε απλά μια μηχανή η οποία εκτελεί μια αλληλουχία συγκεκριμένων βημάτων, ενώ
στη δεύτερη έχουμε ένα Αυτόματο Σύστημα, ένα σύστημα ικανό να δράσει αυτόνομα, σύμφωνα με τα
δεδομένα που επικρατούν στο περιβάλλον του. Ο αυτοματισμός θα πρέπει να κατασκευαστεί με όσο
το δυνατόν μικρότερες ανοχές ώστε να μην παρεκκλίνει από την αλληλουχία των βημάτων του, ενώ
το αυτόματο σύστημα έχει την ικανότητα να ελέγχει και να προβαίνει σε διορθώσεις.
Απαραίτητη προυπόθεση για τη συλλογή δεδομένων από το περιβάλλον ενός αυτόματου
συστήματος είναι ο εφοδιασμός του με ένα αριθμό Αισθητήρων (Sensors). Αισθητήρας [1] είναι μια
συσκευή η οποία ανιχνεύει ένα μακροσκοπικό φυσικό μέγεθος και το μετατρέπει σε ένα ηλεκτρικά
μετρήσιμο μέγεθος συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Είναι η συσκευή που συνδέει τον κόσμο των
ηλεκτρονικών με το φυσικό περιβάλλον.
Η συσκευή εκείνη η οποία θα αλληλεπιδράσει στο περιβάλλον, ώστε να το τροποποιήσει
ονομάζεται Ενεργοποιητής (Actuator). Στην ουσία, είναι μία διάταξη που τροφοδοτείται συνήθως
από ένα ηλεκτρικό σήμα και το μετατρέπει σε μία άλλη μορφή ενέργειας, εκτελώντας παράλληλα μία
συγκεκριμένη ενέργεια. Ενεργοποιητής μπορεί να είναι ένας ηλεκτροκινητήρας, ένας κινούμενος
βραχίονας ή οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει μια ενέργεια.

2

Σύστημα

Σχήμα1.1 Γενικό διάγραμμα λειτουργίας ενός αυτόματου συστήματος.

1.2 Τα Μέρη ενός Αισθητήρα
Ένας αισθητήρας είναι μια συσκευή η οποία θα μετατρέψει ένα μακροσκοπικό μέγεθος (φως,
δύναμη, πίεση, θερμοκρασία κ.λ.π.) σε κάποιο ηλεκτρικά μετρήσιμο μέγεθος και στη συνέχεια αφού
επεξεργαστεί αυτό το ηλεκτρικό σήμα θα το μετατρέψει σε κάποιο τυποποιημένο σήμα με ορισμένα
χαρακτηριστικά. Το πρώτο τμήμα, αυτό που μετατρέπει το μακροσκοπικό μέγεθος σε ηλεκτρικά
μετρήσιμο σήμα ονομάζεται Μετατροπέας (Transducer), ενώ το ηλεκτρονικό τμήμα που μετατρέπει το
σήμα του μετατροπέα σε κάποιο τυποποιημένης μορφής σήμα ονομάζεται Κύκλωμα Οδήγησης
(Driving Circuit) [1, 2]. Το σύνολο του μετατροπέα και του κυκλώματος οδήγησης ονομάζεται
Αισθητήρας.
Ο μετατροπέας είναι το δυσκολότερο και πιο κρίσιμο μέρος ενός αισθητήρα. Από την ποιότητα
καθώς και από την αρχή κατασκευής του θα καθοριστούν και τα χαρακτηριστικά του αισθητήρα
(περιοχή λειτουργίας, ακρίβεια). Για να γίνει δυνατή η κατασκευή ενός μετατροπέα κάποιου
μακροσκοπικού μεγέθους, θα πρέπει να υλοποιηθεί μια δομή σύμφωνα με την οποία είναι δυνατόν
μεταβολές του μακροσκοπικού μεγέθους να επιφέρουν μεταβολή σε ένα ηλεκτρικά μετρήσιμο
μέγεθος.
Οι αισθητήρες κατασκευάζονται για να συλλέγουν πληροφορίες από απομακρυσμένα και πολλές
φορές επικίνδυνα σημεία του περιβάλλοντος χώρου. Πρόκειται συνήθως για συμπαγείς μονάδες, οι
οποίες θα τοποθετηθούν τις περισσότερες φορές μακριά από τη μονάδα ελέγχου-συλλογής δεδομένων
(π.χ. κινητήρας μηχανής οχήματος, βιομηχανία). Θα πρέπει λοιπόν το σήμα να μπορεί να διανύσει
όσο το δυνατόν μεγαλύτερες αποστάσεις με την ελάχιστη δυνατή παραμόρφωση. Το κύκλωμα
οδήγησης ενός μετατροπέα επιβάλλεται αρχικά να μετατρέψει το συνήθως ευαίσθητο σήμα του (μια
χωρητικότητα ή μια μικρή τάση) σε κάποιο ηλεκτρικό σήμα πιο σταθερής μορφής, πρόκειται λοιπόν
για ένα μεταλλάκτη σε συνδυασμό ίσως με κάποια ενισχυτική διάταξη.
Ένας μετατροπέας από μόνος του δεν αποτελεί μια ιδιαίτερα αξιόπιστη λύση σαν αισθητήρας. Τα
ηλεκτρικά σήματα τα οποία συνήθως δίνει είναι πολύ μικρής έντασης και τις περισσότερες φορές
δύσκολα μετρήσιμα. Σαν μια ελάχιστη διαμόρφωση θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ένα μετατροπέα
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μαζί με ένα μεταλλάκτη, ώστε να έχουμε ένα πιο σταθερό σήμα, αλλά εάν λάβουμε υπόψη μας τις
διακυμάνσεις της τάσης ή την μεταβολή της θερμοκρασίας θα δούμε ότι ούτε αυτό είναι αρκετό.
Συνεπώς σαν ελάχιστη διαμόρφωση θα πρέπει να θεωρηθεί ο μετατροπέας και το κύκλωμα οδήγησης
το οποίο πρέπει να συμπεριλαμβάνει κάποια υποκυκλώματα σταθεροποίησης, έτσι ώστε ο αισθητήρας
τελικά να μπορεί να εργαστεί με προβλεπόμενο τρόπο και χαρακτηριστικά μέσα στην περιοχή
λειτουργίας του.
Το τελευταίο χαρακτηριστικό ενός αισθητήρα είναι το περίβλημα μέσα στο οποίο θα
συναρμολογηθεί (package). Το περίβλημα ενός αισθητήρα καθορίζεται από τις απαιτήσεις του
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα τοποθετηθεί. Τις περισσότερες φορές συνιστά όχι μόνο το φορέα
του αισθητήρα αλλά και το μέσο προστασίας του από το περιβάλλον (υψηλή θερμοκρασία,
διαβρωτική ατμόσφαιρα, ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές). Κατά συνέπεια, τα χαρακτηριστικά του
περιβλήματος ενός αισθητήρα δύναται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην απόδοση του ίδιου του
αισθητήρα, ιδίως στον χρόνο απόκρισής του. Τελικό κριτήριο για την τελική διαμόρφωση του
αισθητήρα είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα τοποθετηθεί και η κρισιμότητα των μετρήσεων που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν.

1.3 Χαρακτηριστικά Αισθητήρων
Η σχέση μεταξύ μιας μετρήσιμης φυσικής ποσότητας Χ και της μεταβλητής Υ του σήματος
εξόδου του αισθητήρα είναι θεμελιώδης για τη λειτουργία του. Βάση αυτής της σχέσης καθορίζονται
τα χαρακτηριστικά και γίνεται η βαθμονόμηση του αισθητήρα. Οι αισθητήρες βαθμονομούνται με
εφαρμογή γνωστών φυσικών μεγεθών και καταγραφή της απόκρισης του συστήματος. Τα
χαρακτηριστικά ενός αισθητήρα καθορίζουν την απόδοση του, τη σταθερότητα της λειτουργίας του
και την ταχύτητα της απόκρισης του στα ερεθίσματα που δέχεται. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να
είναι είτε στατικά, είτε δυναμικά. [3, 4]
Ι. Στατικά χαρακτηριστικά
Τα στατικά χαρακτηριστικά ενός αισθητήρα καθορίζουν την απόδοσή του σε μια σταθερή
κατάσταση και είναι τα ακόλουθα:
Ακρίβεια
Η ακρίβεια είναι η ικανότητα ενός συστήματος να δίνει αποτελέσματα ταυτόσημα με την πραγματική
τιμή της μετρήσιμης ποσότητας. Ως ανακρίβεια ορίζεται η απόκλιση της μέτρησης του αισθητήρα από
την πραγματική τιμή του εξωτερικού ερεθίσματος. Είναι το αθροιστικό αποτέλεσμα άλλων
χαρακτηριστικών όπως της υστέρησης και των σφαλμάτων βαθμονόμησης. Μπορεί να εκφρασθεί σαν
απόλυτη τιμή του σφάλματος μέτρησης, ποσοστό της κλίμακας εισόδου ή ποσοστό της κλίμακας
εξόδου.
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Διακριτική Ικανότητα
Ορίζεται ως η ελάχιστη μεταβολή της μετρήσιμης φυσικής ποσότητας που χρειάζεται για να
παρατηρηθεί ανιχνεύσιμη μεταβολή στο σήμα εξόδου. Η ελάχιστη μεταβολή της μετρήσιμης
ποσότητας από το μηδέν ορίζεται ως όριο της διακριτικής ικανότητας.
Επαναληψιμότητα
Είναι η ικανότητα ενός μετρητικού συστήματος να δίνει το ίδιο αποτέλεσμα όταν μετρά την ίδια
φυσική ποσότητα υπό τις ίδιες συνθήκες. Σχετίζεται με τη στατιστική διακύμανση των μετρήσεων. Η
πιστότητα είναι απαραίτητη αλλά όχι αρκετή συνθήκη για την ακρίβεια.
Ικανότητα αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων
Είναι η πιστότητα των μετρήσεων σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ή σε διαφορετικά εργαστήρια, ή
χρησιμοποιώντας διαφορετικό εξοπλισμό.
Ευαισθησία
Η ευαισθησία ενός αισθητήρα είναι η παράγωγος της συνάρτησης μεταφοράς ως προς τη μετρήσιμη
φυσική ποσότητα για μια ορισμένη τιμή της ποσότητας αυτής. Για μια γραμμική συνάρτηση
μεταφοράς, η ευαισθησία του αισθητήρα είναι γραμμική. Ένας αισθητήρας με ιδανικά
χαρακτηριστικά έχει μεγάλη και σταθερή ευαισθησία.
Μονοτονικότητα
Η μονοτονικότητα της συνάρτησης μεταφοράς ενός αισθητήρα σημαίνει ότι η καμπύλη της
συνάρτησης μεταφοράς είναι πάντα αύξουσα ή πάντα φθίνουσα ως προς την αύξηση της μετρήσιμης
ποσότητας.
Πλήρης κλίμακα εισόδου
Ορίζεται ως η μέγιστη μεταβολή της μετρήσιμης φυσικής ποσότητας την οποία μπορεί να μετρήσει ο
αισθητήρας με σχετική ακρίβεια.
Πλήρης κλίμακα εξόδου
Ορίζεται ως η αλγεβρική διαφορά μεταξύ των τιμών εξόδου ενός αισθητήρα που αντιστοιχούν στην
μέγιστη και την ελάχιστη ανιχνεύσιμη τιμή της μετρήσιμης φυσικής ποσότητας.
Υστέρηση
Είναι η απόκλιση μεταξύ των μετρήσεων του αισθητήρα, όταν η μετρήσιμη φυσική ποσότητα
προσεγγίζεται από αντίθετες κατευθύνσεις.
Σφάλμα μη γραμμικότητας
Ορίζεται μόνο για αισθητήρες με γραμμική συνάρτηση μεταφοράς, η οποία στην πράξη δεν είναι
τελείως γραμμική. Για να έχει νόημα το σφάλμα αυτό, πρέπει να ορίσουμε την ευθεία γραμμή σε
σχέση με την οποία θα το μετρήσουμε. Μια συνήθης επιλογή είναι η ευθεία που προκύπτει την
ανάλυση των τιμών των μετρήσεων με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων. Το σφάλμα μη
γραμμικότητας υπολογίζεται ως ποσοστό της μέγιστης τιμής εισόδου.
Σφάλματα βαθμονόμησης
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Τα σφάλματα βαθμονόμησης οφείλονται στην κακή βαθμονόμηση του αισθητήρα. Έτσι αν η
βαθμονόμηση δεν γίνει αναλυτικά (για κάθε σημείο της συνάρτησης μεταφοράς) αλλά για λίγα μόνο
αντιπροσωπευτικά σημεία, προκύπτει ένα συστηματικό σφάλμα. Τα σφάλματα βαθμονόμησης μπορεί
επίσης να σχετίζονται με την ανακρίβεια στη γνώση της μετρήσιμης φυσικής ποσότητας κατά τη
βαθμονόμηση ή την λανθασμένη καταγραφή της απόκρισης του αισθητήρα στην αλλαγή αυτής της
ποσότητας.
Συστηματικά σφάλματα
Τα συστηματικά σφάλματα είναι αποτέλεσμα διάφορων παραγόντων όπως:
Μεταβλητές που επηρεάζουν τη λειτουργία του αισθητήρα (π.χ. θερμοκρασία)
Αλλαγές στη χημική σύνθεση ή μηχανική τάση εξαρτημάτων του αισθητήρα
Επίδραση της μετρητικής διαδικασίας στη μετρήσιμη φυσική ποσότητα
Φαινόμενα εξασθένησης του σήματος
Τα συστηματικά σφάλματα μπορούν να διορθωθούν με τεχνικές αντιστάθμισης όπως η
ανάδραση και το φιλτράρισμα.
Τυχαία σφάλματα
Τα τυχαία σφάλματα, γνωστά και ως "θόρυβος" είναι ένα σήμα που δε μεταφέρει δεδομένα.
Πραγματικά τυχαία σφάλματα όπως ο "λευκός θόρυβος" περιγράφονται από μια γκαουσιανή
κατανομή. Μπορεί να οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες ή να σχετίζονται με τη μετρητική
διαδικασία και τη μετάδοση του σήματος. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους, θα
πρέπει ο λόγος του σήματος προς το θόρυβο να είναι πολύ μεγαλύτερος της μονάδας.
ΙΙ. Δυναμικά χαρακτηριστικά
Η απόκριση ενός αισθητήρα σε ένα μεταβλητό σήμα εισόδου είναι διαφορετική από την
απόκριση σε ένα σταθερό σήμα εισόδου. Η απόκριση χαρακτηρίζεται από μια δυναμική συμπεριφορά
που δε μπορεί να περιγραφεί ικανοποιητικά από τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο
λόγος για αυτή τη δυναμική συμπεριφορά είναι η παρουσία εξαρτημάτων που συσσωρεύουν ενέργεια
όπως μάζες, πυκνωτές, επαγωγικά η θερμικά στοιχεία κ.α. Τα δυναμικά χαρακτηριστικά ενός
αισθητήρα προσδιορίζονται εξετάζοντας την απόκριση του σε διάφορες κυματομορφές του σήματος
εισόδου. Αυτές μπορεί να είναι κυματομορφές ώθησης, βήματος, γραμμικές, ημιτονοειδείς ή θορύβου
(σχήμα1.2) [4].

Σχήμα 1.2 Κυματομορφές σήματος εισόδου.
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Σε ένα πραγματικό αισθητήρα η συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά του πάντα αποκλίνουν από
τον ιδανικό (πίνακας 1.1). Οι αιτίες είναι τόσο τα κατασκευαστικά προβλήματα που προκύπτουν όσο
και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του. Το ηλεκτρονικό κύκλωμα που
συνοδεύει έναν αισθητήρα μπορεί επίσης να επιβάλλει περιορισμούς στη λειτουργία του.

Χαρακτηριστικά

Ιδανική τιμή

Απόκριση

Γραμμική και χωρίς "θόρυβο".

Αρχική τιμή εξόδου

Μηδέν.

Χρόνος απόκρισης

Μηδέν.

Εύρος συχνοτήτων

Άπειρο.

Χρόνος ως το 90 % της μέγιστης τιμής

Μηδέν.

Ένδειξη πλήρους κλίμακας

Βαθμονομημένη μέγιστη έξοδος.

Περιοχή λειτουργίας

Άπειρη.

Ευαισθησία

Υψηλή και σταθερή.

Διακριτική ικανότητα

Άπειρη.

Πίνακας 1.1 Επιθυμητά χαρακτηριστικά αισθητήρα.

1.4 Πεδίο Εφαρμογών Αισθητήρων
Οι μικροαισθητήρες έχουν ποικίλες εφαρμογές. Μερικά παραδείγματα συσκευών και
συστημάτων περιλαμβάνουν εκτυπωτές μελάνης, φορητούς αναλυτές αίματος, συστήματα lab-on-achip και μικρο-ολοκληρωμένα συστήματα ανάλυσης. Οι εφαρμογές δεν περιορίζονται μόνο στη
διαγνωστική, τη φαρμακευτική, τη βιοτεχνολογία και την περιβαλλοντολογική τεχνολογία, αλλά και
σε εμπορικά ηλεκτρονικά, χημικές βιομηχανίες και βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων.
Συνοπτικά οι εφαρμογές των μικροαισθητήρων κατηγοριοποιούνται ως εξής:
Διαγνωστική
- ολοκληρωμένα συστήματα ανάλυσης
Φαρμακευτική
- ανίχνευση και έλεγχος φαρμάκων
Ιατρική
- παροχή φαρμάκων, διαγνωστική in vivo
Βιομηχανία τροφίμων και αγροτική οικονομία
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- διαγνωστική τροφίμων
Βιοτεχνολογία
- ψηφίδες DNA, ψηφίδες πρωτεϊνών, ψηφίδες κυττάρων
Χημεία
- lab-on-a-chip, μικροαντιδράσεις
Τεχνολογία περιβάλλοντος
- μετρήσεις αποβλήτων, ποιότητας του νερού και του αέρα
Αυτοκινητοβιομηχανία
- έλεγχος της ποιότητας των καυσίμων, ανάλυση αερίων, αερόσακοι
Εμπορικά ηλεκτρονικά
- εκτυπωτές μελάνης, συστήματα ισχύος ρευστών
Στο σχήμα 1.3 καταγράφεται η ανάπτυξη στην παγκόσμια αγορά αισθητήρων, για τους
κυριότερους τομείς εφαρμογών, η οποία αναμένεται το 2008 σε σχέση με το 1998 [5]. Ο μέσος
ετήσιος ρυθμός αύξησης της παγκόσμιας αγοράς αισθητήρων για το διάστημα 1998-2008
υπολογίζεται περίπου 4.5%.

Μηχανήματα

Βιομηχανίες Αυτοκινητοεπεξαργαστών βιομηχανίες

Αεροσκάφη
& ναυπηγική

Κατασκευή
κτιρίων

Καταναλωτές
& ηλεκτρονικά
γραφείου

Άλλες
βιομηχανίες

Σχήμα 1.3 Τάση της παγκόσμιας αγοράς των αισθητήρων μέχρι το 2008.
Στους αισθητήρες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως για το 1998 συγκαταλέγονται οι
αισθητήρες θερμοκρασίας, πίεσης, ροής, θέσης, ταχύτητας και οι χημικοί αισθητήρες αερίων και
υγρών.
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1.5 Πλεονεκτήματα Μικροαισθητήρων
Βελτίωση των τρεχόντων αισθητήρων αναμένεται να οδηγήσει σε καλύτερη απόδοση,
μεγαλύτερη αξιοπιστία και μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών. Επίσης, αναμένεται βελτίωση της
ακρίβειας και της ανθεκτικότητας λόγω της μελέτης νέων υλικών. Τέλος, νέοι σχεδιασμοί
συνδυασμένοι με την υπάρχουσα τεχνολογία (lab-on-a-chip, συστοιχίες αισθητήρων), θα
προκαλέσουν την αύξηση του ενδιαφέροντος και τη διεύρυνση της αγοράς των αισθητήρων.
Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση των μικροαισθητήρων συνοπτικά είναι:
Μικρότερο μέγεθος, χαρακτηριστικό κρίσιμο σε αρκετές εφαρμογές (εμφυτεύματα).
Μειωμένο κόστος κατασκευής (εξαρτώμενο από τον όγκο της παραγωγής).
Ελαττωμένη κατανάλωση ενέργειας, χαρακτηριστικό κρίσιμης σημασίας για εφαρμογές όπου η
διάρκεια λειτουργίας περιορίζεται από τη διάρκεια ζωής της ενεργειακής πηγής.
Μικρότερες ποσότητες ακριβών χημικών αντιδραστηρίων όπως επίσης και σε περιπτώσεις στις
οποίες το δείγμα δεν είναι διαθέσιμο σε αρκετά μεγάλες ποσότητες.
Βελτιωμένη απόδοση.
Μεγαλύτερη παραγωγή λόγω παράλληλων και ταχύτερων διαδικασιών.
Ολοκλήρωση και πολυλειτουργικότητα.
Αυτοματοποιημένη προετοιμασία δείγματος, σύνθεση σε ψηφίδα.
Ένας μεγάλος αριθμός παραμέτρων ελέγχεται από συστήματα παρακολούθησης.
Νέες λειτουργίες εξαιτίας νέων φαινομένων που προκύπτουν από τον παράγοντα σμίκρυνσης.
Αυξημένη ασφάλεια.

1.6 Ταξινόμηση των Αισθητήρων
Οι αισθητήρες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με τη λειτουργία που επιτελούν (όπως
για παράδειγμα τη μέτρηση της πιέσης, θερμοκρασίας κλπ) ή τη φυσική αρχή στην οποία στηρίζεται η
λειτουργία τους (όπως για παράδειγμα η μαγνητική αντίσταση, τα οπτικά ηλεκτρονικά κλπ). Συνήθως
οι αισθητήρες ταξινομούνται, με βάση την κύρια μορφή ενέργειας που μεταφέρει το σήμα τους, στους
παρακάτω τύπους [3, 6]:
Μηχανικοί
Θερμικοί
Ηλεκτρικοί
Μαγνητικοί
Ακτινοβολίας
(Βιο)χημικοί
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Μηχανικοί αισθητήρες
Οι μηχανικοί αισθητήρες αποτελούν ίσως τη μεγαλύτερη τάξη αισθητήρων εξαιτίας της
ευρύτητας των εφαρμογών τους. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μηχανικών μετρήσιμων ποσοτήτων
προς εξέταση, εκ των οποίων οι κυριότερες είναι οι εξής: μετατόπιση, ταχύτητα, επιτάχυνση, δύναμη,
ροπή στρέψης, τάση, πίεση, ροή, πυκνότητα, συχνότητα, ελαστικότητα, παραμόρφωση, τραχύτητα. Η
εξέλιξη τους υπήρξε ραγδαία λόγω της ήδη υπάρχουσας τεχνολογίας επεξεργασίας ημιαγωγών.
Το πυρίτιο είναι το κύριο τρέχον υλικό κατασκευής μικροδομών εξαιτίας της ανθεκτικότητας και
των καλών ηλεκτρικών ιδιοτήτων του. Επίσης μπορεί εύκολα να επικαλυφθεί με άλλα υλικά που του
επιτρέπουν να χρησιμοποιηθεί σε οξειδωτικά περιβάλλοντα. Τέλος η παράλληλη διαδικασία
κατασκευής και η υπάρχουσα υποδομή έχουν ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κόστους και
την προώθηση του πυριτίου για μικρομηχανικές εφαρμογές.
Οι μικρομηχανικοί αισθητήρες περιλαμβάνουν κάποια μηχανική δομή της οποίας οι ιδιότητες
εξαρτώνται από συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Γενικά η μηχανική δομή αυτή
παραμορφώνεται με κάποιο τρόπο και είναι αυτή η παραμόρφωση που μας επιτρέπει να μετρήσουμε
το φυσικό μέγεθος που την προκαλεί. Ο τρόπος που παραμορφώνονται οι μηχανικές δομές, εξαρτάται
όχι μόνο από την μορφή αλλά και από τις μηχανικές ιδιότητες, την συνδεσμολογία και κάποια
περιβαλλοντική παράμετρο. Παραδείγματα τέτοιων δομών είναι οι δοκοί, τα διαφράγματα, οι
μεμβράνες κ.α. [7]
Το φυσικό μέγεθος που παραμορφώνει αυτές τις δομές μπορεί να είναι μηχανική τάση, στατικός
ηλεκτρισμός, θερμοκρασία, πίεση και πλήθος άλλων αιτιών. Μερικά παραδείγματα μηχανικών
αισθητήρων είναι: ταχύμετρα, επιταχυνσιόμετρα, δυναμόμετρα, μετρητές ροής, γυροσκόπια,
αισθητήρες τύπου πιεζοαντίστασης, αισθητήρες τύπου χωρητικότητας.
Θερμικοί αισθητήρες
Η λειτουργία των θερμικών αισθητήρων βασίζεται στο μετασχηματισμό της θερμικής ενέργειας
(ή των αποτελεσμάτων της θερμικής ενέργειας) σε μια αντίστοιχη ηλεκτρική ποσότητα που μπορεί να
επεξεργασθεί περαιτέρω. Γενικά, ένα μη θερμικό σήμα μετατρέπεται σε μια ροή θερμότητας. Η ροή
θερμότητας μεταφράζεται σε αλλαγή της θερμοκρασίας και τελικά μετατρέπεται σε ένα ηλεκτρικό
σήμα.
Οι θερμικοί αισθητήρες ταξινομούνται σε ηλεκτρικούς και μη ηλεκτρικούς ανάλογα με το σήμα
εξόδου. Ηλεκτρικοί είναι τα θερμοζεύγη, τα θερμίστορ, οι θερμοδιακόπτες, οι θερμοδίοδοι, τα
θερμοtransistor και τα θερμιδόμετρα. Μη ηλεκτρικοί αισθητήρες είναι τα θερμόμετρα, οι
θερμοδείκτες οργανικών κρυστάλλων που αλλάζουν χρώμα ανάλογα με την αλλαγή θερμοκρασίας, οι
θερμικοί αισθητήρες οπτικών ινών και οι αισθητήρες επιφανειακών ακουστικών κυμάτων.
Η εφαρμογή τους εστιάζεται κυρίως στη μέτρηση της θερμοκρασίας. Έτσι έχουν αξιοποιηθεί στη
βιομηχανία, την ιατρική, την επιστήμη του περιβάλλοντος και σε πολλούς τομείς της καθημερινής μας
ζωής. Οι θερμικοί αισθητήρες χρησιμοποιούνται επίσης στη μέτρηση ροής βάση της αρχής της ψύξης
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των θερμών αντικειμένων από τη ροή ενός ρευστού. Μπορούν επίσης να εφαρμοστούν στη θερμική
αποτύπωση και σε μετρήσεις θερμοχωρητικότητας στα ρευστά.
Ηλεκτρικοί αισθητήρες
Η ιδιαιτερότητα των ηλεκτρικών αισθητήρων είναι ότι δεν υπάρχει μετατροπή της ενεργειακής
μορφής του σήματος, για το λόγο αυτό ταξινομούνται μάλλον ως ηλεκτρικοί μεταλλάκτες ή
επεξεργαστές. Οι ηλεκτρικοί αισθητήρες χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν ποσότητες όπως
φορτίο, ένταση, τάση, αντίσταση, αγωγιμότητα, χωρητικότητα, επαγωγή, διηλεκτρική σταθερά,
πόλωση, συχνότητα. Η μέτρηση ισχύος, ένα σημαντικό μέτρο της συμπεριφοράς πολλών διαδικασιών
κατασκευής, συμπεριλαμβάνεται επίσης εδώ.
Μαγνητικοί αισθητήρες
Ένας μαγνητικός αισθητήρας μετατρέπει τη μεταβολή της έντασης ενός μαγνητικού πεδίου σε
ηλεκτρικό σήμα. Εφαρμόζονται άμεσα ως μαγνητόμετρα και στην ανάγνωση δεδομένων (κεφαλές για
τις μαγνητικές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων) ή έμμεσα σαν μέσο ανίχνευσης μη μαγνητικών
σημάτων (π.χ. μέτρηση γωνιακής ορμής ή μέτρηση ταχύτητας) ή ως αισθητήρες εγγύτητας. Οι
περισσότεροι μαγνητικοί αισθητήρες χρησιμοποιούν τη δύναμη Lorentz παράγοντας μια συνιστώσα
ρεύματος κάθετη στο διάνυσμα της μαγνητικής επαγωγής για να ανιχνεύσουν το μαγνητικό πεδίο.
Οι μαγνητικοί αισθητήρες ταξινομούνται ανάλογα με την αρχή λειτουργίας τους σε
μαγνητογαλβανικούς, ακουστικούς και κβαντικούς. Οι μαγνητογαλβανικοί περιλαμβάνουν τις
μαγνητοαντιστάσεις, τις μαγνητοδιόδους, τα μαγνητικά transistor (διπολικά, CMOS) και τις συσκευές
που βασίζονται στο φαινόμενο Hall. Στους ακουστικούς μαγνητικούς αισθητήρες, η εφαρμογή
εξωτερικού μαγνητικού πεδίου μπορεί να τροποποιήσει τα ακουστικά χαρακτηριστικά ενός
μαγνητοελαστικού υλικού. Τέλος, στους κβαντικούς μαγνητικούς αισθητήρες περιλαμβάνεται η
υπεραγώγιμη συσκευή κβαντικής συμβολής (SQUID) η οποία είναι το πιο ευαίσθητο μαγνητόμετρο
ικανό να μετρήσει εξαιρετικά ασθενή μαγνητικά πεδία.
Αισθητήρες ακτινοβολίας
Οι αισθητήρες ακτινοβολίας μετατρέπουν την προσπίπτουσα ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια.
Η χρησιμότητα τους είναι προφανής αφού τα πάντα γύρω μας εκπέμπουν κάποια μορφή ακτινοβολίας.
Οι αισθητήρες ακτινοβολίας βοηθούν στην ανίχνευση και την καταγραφή ακτινοβολίας που δε γίνεται
αντιληπτή δια γυμνού οφθαλμού. Ταξινομούνται συνήθως σε αισθητήρες πυρηνικών σωματιδίων και
αισθητήρες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Οι ανιχνευτές σωματιδίων α και β, και ακτίνων γ και Χ
ανήκουν στην πρώτη κατηγορία ενώ οι φωτοαγώγιμοι, φωτοβολταϊκοί και πυροηλεκτρικοί ανιχνευτές
στη δεύτερη. Τέλος, οι φωτοδίοδοι, οι κάμερες CCD και τα φωτοtransistor είναι χαρακτηριστικοί
αισθητήρες ακτινοβολίας πυριτίου επί μονωτικού που βασίζονται στη λειτουργία κρυσταλλολυχνιών.
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* Οι χημικοί αισθητήρες περιγράφονται αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο, καθώς αποτελούν το
αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας.

1.7 Χημικοί Αισθητήρες
Ο χημικός ή βιοχημικός αισθητήρας είναι μια συσκευή, η οποία είναι ικανή να μετατρέψει μία
χημική ή βιολογική ποσότητα σε ηλεκτρικό σήμα. Η αρχιτεκτονική ενός τυπικού χημικού αισθητήρα
αποτελείται από μια θέση επιλεκτικής αναγνώρισης μιας ατομικής, μοριακής ή ιοντικής ουσίας
συνδυαζόμενη με έναν τύπο μετατροπέα (transducer). Ο σκοπός του είναι η αναγνώριση και η επιλογή
μιας αναλυόμενης ουσίας η οποία είναι παρούσα είτε μέσα στην αέρια είτε μέσα στην υγρή φάση
πιθανότατα συνδυασμένημε μεγάλη ποικιλία άλλων ουσιών. Η ίδια η παρουσία της αναλυόμενης
ουσίας στην επιφάνεια της συσκευής θα μεταφέρει ποιοτική αναλυτική πληροφορία, ενώ ο αριθμός
των θέσεων που καταλαμβάνονται από μια τέτοια ουσία θα αποδώσει ένα ποσοτικό αποτέλεσμα. Ο
ρόλος του μετατροπέα είναι η μετάφραση της παρουσίας της επιλεγμένης αναλυόμενης ουσίας σε ένα
ανιχνεύσιμο φυσικό σήμα το οποίο θα μπορεί με τη σειρά του να συλλεχθεί και να ερμηνευθεί. Η
δομή μιας τέτοιας συσκευής μπορεί να περιλαμβάνει ευθεία αλληλεπίδραση τμήματος της
αναλυόμενης ουσίας με ένα πραγματικό συστατικό του ίδιου του μετατροπέα ή σύνθεση μιας ειδικής
μεμβράνης ή υμενίου για σκοπούς αναγνώρισης που δεν είναι απαραίτητο να συνεισφέρει στο
μετατρεπόμενο σήμα. Οι πιθανές εφαρμογές της τεχνολογίας του χημικού αισθητήρα καλύπτουν
τεράστιο εύρος. Παραδείγματα αποτελούν η μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος όσον αφορά την
ανίχνευση δηλητηριωδών αερίων, η ανάλυση αερίων καυσίμων, ο καθορισμός των ιόντων στο πόσιμο
νερό, κ.α.
Μια συγκεκριμένη μορφή του χημικού αισθητήρα, ο βιοαισθητήρας, αποτελεί ένα ξεχωριστό
ερευνητικό πεδίο λόγω της σημαντικότητας και του εύρους των εφαρμογών όσον αφορά την ανάλυση
των βιοχημικών δειγμάτων. Παρά το ότι η γενική αρχιτεκτονική της συσκευής είναι ίδια με αυτή που
περιγράφηκε παραπάνω, το μοριακά επιλεκτικό συστατικό είναι ένα βιομόριο, όπως ένα αντίσωμα,
ένα ένζυμο, ένας κλώνος νουκλεϊκού οξέος, ή ένας μοριακός αποδέκτης.
1.7.1 "Ηλεκτρονικές μύτες"
Οι χημικοί αισθητήρες έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για την ανάλυση οργανικών πτητικών
ουσιών. Η διάκριση των χημικών ουσιών με τη χρήση συστοιχιών χημικών αισθητήρων βασίζεται στο
βαθμό της ευαισθησίας και της επιλεκτικότητας κάθε στοιχείου της συστοιχίας. Αυτά τα συστήματα
είναι γνωστά ως "ηλεκτρονικές μύτες" (electronic noses) (σχήμα 1.4) [3, 8-10]. Μερικές από τις
εφαρμογές των ηλεκτρονικών μυτών περιλαμβάνουν, τη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και αρωμάτων,
την ιατρική βιομηχανία και τον έλεγχο του περιβάλλοντος. Σε όλες αυτές τις βιομηχανίες η χρήση
αισθητήρων αερίων θα μπορούσε να φέρει σημαντικά οφέλη στη βελτίωση του ελέγχου ποιότητας,
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του ελέγχου της διεργασίας και του σχεδιασμού των προϊόντων. Τεχνικές ανίχνευσης ουσιών, όπως η
χρωματογραφία αερίου και η φασματοσκοπία μάζας, είναι δαπανηρές, πολύπλοκες και συχνά
στερούνται της απαιτούμενης ευαισθησίας, κατά συνέπεια η ιδέα της ηλεκτρονικής μύτης
χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά ελκυστική.

Σχήμα 1.4 Χαρακτηριστική εικόνα της λειτουργίας μιας ηλεκτρονικής μύτης για την αναγνώριση
ποικιλίας καφέ.
Οι Persaud και Dodd [11] ήταν οι πρώτοι στη βιβλιογραφία που σχεδίασαν μια ηλεκτρονική μύτη
το 1982, χρησιμοποιώντας χημικούς αισθητήρες και αναγνώριση προτύπων. Χρησιμοποίησαν μια
συστοιχία αντιστρεπτών αλλά ημι-επιλεκτικών στρωμάτων με διαφορετικές χημικές ιδιότητες. Η
επιλεκτικότητα επιτεύχθηκε μέσω της εφαρμογής τεχνικών αναγνώρισης προτύπων στις αποκρίσεις
της συστοιχίας. Από τότε που προτάθηκε αρχικά η ιδέα της ηλεκτρονικής μύτης, έχει δημοσιευθεί
πλειάδα σχετικών άρθρων.
1.7.2 Κατηγορίες Χημικών Αισθητήρων
Πλήθος τεχνικών αισθητήρων αερίων έχουν χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές των ηλεκτρονικών
μυτών. Το σχήμα 1.5 συνοψίζει τις αρχές ανίχνευσης και τους τύπους αισθητήρων που εφαρμόζονται
πιο εκτεταμένα. Oι χημικοί αισθητήρες κατατάσσονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες [3, 8, 10, 12]:
1. Μάζας
2. Θερμικοί
3. Οπτικοί
4. Ηλεκτροχημικοί
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Σχήμα 1.5 Χημικοί αισθητήρες που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές μύτες.
1.7.2.1 Αισθητήρες Μάζας
Οι αισθητήρες μάζας [13, 14] χωρίζονται στους αισθητήρες α) διατμητικού τρόπου πάχους, β)
επιφανειακών ακουστικών κυμάτων, γ) κυμάτων καμπτικής πλάκας. Οι αισθητήρες διατμητικού
τρόπου πάχους (Thickness Shear Model, TSM) ονομάζονται επίσης και αισθητήρες ακουστικών
κυμάτων κύριας μάζας (Bulk Acoustic Waves, BAW) ή μικροζυγαριές χαλαζία (Quartz Crystal
Microbalances, QMB ή QCM) [15]. Οι συσκευές αυτές ήταν οι πρώτες που παρουσιάστηκαν. Η
συσκευή ενός συνηθισμένου τύπου TSM φαίνεται στο σχήμα 1.6. Το πιεζοηλεκτρικό υπόστρωμα
είναι ένας λεπτός δίσκος χαλαζία και το ταλαντούμενο ηλεκτρικό πεδίο εφαρμόζεται με την χρήση
δυο μεταλλικών μετατροπέων (ηλεκτρόδια) σε αντίθετες πλευρές του υποστρώματος. Τα ηλεκτρόδια
συνήθως τοποθετούνται πάνω στον χαλαζία με τη μέθοδο της ιοντοβολής και κονιορτοποίησης
στόχου (sputtering) και μπορεί να συντίθενται από χρυσό, άργυρο, αλουμίνιο, παλλάδιο ή άλλα
μέταλλα. Από ηλεκτρικής απόψεως, η δομή αποτελεί μια συσκευή μονής πύλης. Η επιλεκτικότητα και
η ευαισθησία προς ένα ορισμένο αέριο επιτυγχάνονται μέσω των επιστρώσεων με διαφορετικά
πολυμερικά υλικά τα οποία επιλέγονται σύμφωνα με την αλληλεπίδρασή τους με το προς ανίχνευση
αέριο.

Σχήμα 1.6 Τυπικός αισθητήρας TSM με συνδέσεις ηλακτροδίων.
Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κίνηση των σωματιδίων στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου
είναι παράλληλη με το επίπεδο των πρόσθετων χημικώς επιλεκτικών στρωμάτων. Η κίνηση της
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συσκευής είναι ένα εξασθενημένο κύμα καθώς διαδίδεται στο ενδιάμεσο. Συνεπώς οι φυσικοχημικές
αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στη διεπιφάνεια μπορεί να διαταράξουν τη μετάδοση της
ακουστικής ενέργειας η οποία μεταφέρεται στο υγρό και διαδοχικά χάνεται λόγω δυνάμεων ιξώδους.
Στους αισθητήρες επιφανειακών ακουστικών κυμάτων (Surface Acoustic Waves, SAW) ή
Rayleigh κυμάτων, ένας μετατροπέας αλληλοεπικαλυπτόμενων ηλεκτροδίων (interdigital transducer,
IDT) ο οποίος κατασκευάζεται από ένα μέταλλο, εναποτίθεται πάνω σε ένα πλακίδιο χαλαζία (ή
άλλων κατάλληλων υλικών) πολύ μεγαλύτερου πάχους από το ακουστικό μήκος κύματος (της τάξης
των δεκάδων μm) [16].

Σχήμα 1.7 Τυπική συσκευή κύματος Rayleigh με «δακτυλοειδή» ηλεκτρόδια τα οποία δημιουργούν και
λαμβάνουν τα ακουστικά κύματα.
Το σχήμα 1.7 απεικονίζει ένα σχεδιάγραμμα των «δακτύλων» που χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή κυμάτων Rayleigh στην δομή SAW. Τα κύματα διαδίδονται και στις δυο κατευθύνσεις από
τον μετατροπέα και περιορίζονται σε ένα ακουστικό μήκος κύματος από την πιεζοηλεκτρική
επιφάνεια του υποστρώματος. Υπάρχουν δύο είδη ακουστικών διατμητικών δονήσεων το κάθετο
διατμητικό (SV) και το οριζόντιο διατμητικό (SH) κύμα. Οι όροι οριζόντιο και κάθετο καθορίζονται
σε σχέση με ένα συγκεκριμένο συνοριακό πλακίδιο.
Τέλος, στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι κυματικές συσκευές πλάκας, οι οποίες
δημιουργήθηκαν με τη μείωση του πάχους της συσκευής κυμάτων Rayleigh σε μέγεθος ανάλογης
τάξης με το μήκος κύματος των ακουστικών κυμάτων. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται ως κύματα
καμπτικής πλάκας (Flexural Plate Waves, FPW) [17] και αισθητήρες διατμητικής κατάστασης
οριζόντιας πλάκας (SH – APM) [18]. Αυτοί θεωρούνται ως συσκευές επιφανειακών ακουστικών
κυμάτων καθώς η ακουστική ενέργεια ερευνάται με τρόπο ανάλογο με ένα κύμα Rayleigh. Θα πρέπει
να σημειωθεί όμως ότι τα κύματα αυτά διαδίδονται μέσω της κύριας μάζας του αισθητήρα. Η
συσκευή FPW αρχικά εισήχθηκε από τον White και στους συνεργάτες του τη δεκαετία του ΄80. Μια
συνήθης δομή (σχήμα 1.8) κατασκευάζεται με διεργασίες μικροηλεκτρονικής. Ένας εγχαράκτης
ελεγχόμενου προσανατολισμού χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση Si από την πίσω πλευρά του
υποστρώματος. Έπειτα γίνεται η εναπόθεση λεπτών μεταλλικών υμενίων (Au, Cr) για την καλύτερη
πρόσφυση, ακολουθούμενη από RF επίπεδο μαγνητρονικό sputtering για το σχηματισμό ενός
στρώματος από πιεζοηλεκτρικό υλικό (ZnO). Τα IDTs σχηματίζονται πάνω σε αυτό το στρώμα με
συμβατική οπτική λιθογραφία.
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Σχήμα 1.8 Αισθητήρας κύματος καμπτικής πλάκας και διατομή που δείχνει την κίνηση της πλάκας.
1.7.2.2 Θερμικοί Αισθητήρες
Στους θερμικούς χημικούς αισθητήρες ο μηχανισμός ανίχνευσης αερίου έχει ως εξής: το υπό
ανίχνευση αέριο αντιδρά στην επιφάνεια του καταλυτικού υλικού του αισθητήρα με το Ο2 του
περιβάλλοντος [19]. Η θερμότητα που παράγεται κατά την αντίδραση καύσης προκαλεί μεταβολή της
θερμοκρασίας. Η μεταβολή της θερμοκρασίας μετράται με ένα θερμικό στοιχείο (π.χ. αντίσταση Pt ή
πολυκρυσταλλικού πυριτίου) Για την επίτευξη της μέγιστης καταλυτικής αντίδρασης ο αισθητήρας
0

λειτουργεί σε υψηλή θερμοκρασία (350-450 C). Υπάρχουν τρία κύρια είδη θερμικών χημικών
αισθητήρων: το θερμίστορ, το pellistor και η θερμοστήλη [3]. Ο όρος θερμίστορ (thermistor)
χρησιμοποιείται γενικά για την ταξινόμηση των ημιαγωγών θερμοαντιστάσεων που κατασκευάζονται
από κεραμικά υλικά. Το pellistor είναι ένα μικροσκοπικό θερμιδόμετρο που χρησιμοποιείται για τη
μέτρηση της θερμότητας, που απελευθερώνεται κατά την οξείδωση καυσίμων αερίων. Επίσης,
μικροεπεξεργασμένα μικροθερμιδόμετρα έχουν αναπτυχθεί με χρήση θερμοστήλης για τη μέτρηση σε
υγρό ή αέριο περιβάλλον.
1.7.2.3 Οπτικοί Αισθητήρες
Οι οπτικοί αισθητήρες έχουν πολλαπλές χρήσεις καθώς επιτρέπουν ταυτόχρονη συλλογή
πληροφοριών της έντασης και του μήκους κύματος και περιλαμβάνουν μια πλειάδα οπτικών
χαρακτηριστικών σχετικών με ιδιότητες όπως η απορρόφηση, η ανάκλαση, ο φθορισμός, η μεταβολή
του δείκτη διάθλαση [20, 21]. Οι τεχνικές φθορισμού γενικώς χρησιμοποιούν οπτικές ινές για να
κατευθύνουν την πηγή του φωτός στο στοιχείο του αισθητήρα [22]. Ο ολικός εσωτερικός φθορισμός
ανάκλασης και οι αισθητήρες οπτικών ινών κύματος διαφυγής (fibre optic evanescent wave)
βασίζονται στη διέγερση του πεδίου διαφυγής, η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα γυμνό περιφερειακά
επιστρωμένο τοίχο της ίνας. Η περισσότερη έρευνα γύρω από συστοιχίες οπτικών αισθητήρων χωρίς
τη χρήση φθορισμού αφορούν την απορρόφηση ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί κι άλλες τεχνικές, όπως η
ανακλαστική συμβολομετρική φασματοσκοπία για ανίχνευση αερίων [23]. Γενικώς οι εφαρμογές των
οπτικών αισθητήρων είναι σε πρώιμο στάδιο και η έρευνα σε αυτό το πεδίο προς το παρόν κινείται
προς την κατεύθυνση της βελτιστοποίησης των υπαρχουσών συστημάτων.
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1.7.2.4 Ηλεκτρικοί Αισθητήρες
Οι ηλεκτροχημικοί αισθητήρες διακρίνονται σε: α) αμπερομετρικούς, β) ποτενσιομετρικούς, γ)
χημειοαντίστασης και δ) χημειοπυκνωτών. Οι αμπερομετρικοί αισθητήρες αερίων συνδέουν τη
μέτρηση ρεύματος δια μέσου ενός ηλεκτροδίου εργασίας και ενός αντισταθμιστικού ηλεκτροδίου ως
μια συνάρτηση της συγκέντρωσης προς ανάλυση σε ένα ηλεκτροχημικό κελί. Το ηλεκτρόδιο εργασίας
είναι συνήθως από χρυσό ή λευκόχρυσο με μια επίστρωση με πόρους στην πλευρά ανίχνευσης
επιτρέποντας το αέριο να διαχυθεί μέσω της επιφάνειας του ηλεκτροδίου, η οποία δρα ως ένας
καταλύτης για ηλεκτροχημικές αντιδράσεις οξειδοαναγωγής [24]. Είναι ευαίσθητοι σε μια μικρή
περιοχή συστατικών ενεργών για οξειδοαναγωγή. Αλλάζοντας τον καταλύτη του ηλεκτροδίου ή το
δυναμικό μεταβάλλεται και η ευαισθησία.
Στους ποτενσιομετρικούς αισθητήρες περιλαμβάνονται τα transistor τύπου ΜΟSFET (Metal
Oxide Semiconductor Field Effect transistor), δηλαδή ημιαγωγοί μετάλλου-οξειδίου επίδρασης πεδίου
και τα transistor τύπου ISFET (Ion Selective FET) [3, 8, 24]. Οι αισθητήρες αερίων τύπου MOSFET
έχουν τη δομή ενός ημιαγωγού μεταλλικού μονωτή (σχήμα 1.9).

Σχήμα1.9 Σχηματική αναπαράσταση ενός αισθητήρα αερίων τύπου MOSFET.
Ο αισθητήρας είναι MOSFET εάν ο μονωτής είναι ένα οξείδιο, συνήθως διοξείδιο του πυριτίου
(SiO2). Το MOS transistor λειτουργεί ως διακόπτης, καθώς το ρεύμα διέρχεται μέσω του ηλεκτροδίου
«πηγή» (source) στο ηλεκτρόδιο «απαγωγός» (drain). H ένταση του ρεύματος εξαρτάται από την τάση
που εφαρμόζεται ανάμεσα στα δύο ηλεκτρόδια και των φορέων του ρεύματος που υπάρχουν στη
μεταξύ τους περιοχή. Για την περίπτωση του ΜΟS transistor, όπου οι φορείς του ρεύματος είναι
ηλεκτρόνια χαρακτηρίζεται ως NΜΟS. Ο αριθμός των ηλεκτρονίων καθορίζεται από την τάση ενός
τρίτου ηλεκτροδίου που ονομάζεται πύλη (gate).
Ο αισθητήρας ISFET είναι δομικά σαν ένα FET, στο οποίο το ηλεκτρόδιο πύλης διαχωρίζεται
από το υπόστρωμα με ένα ηλεκτρολύτη (σχήμα 1.10). το ηλεκτρόδιο πύλης γίνεται το ηλεκτρόδιο
αναφοράς σε ένα ηλεκτροχημικό κελί. Μία επίστρωση SiO2 συχνά καλύπτεται με μεμβράνη
εκλεκτική σε ιόντα για να αυξήσει την εκλεκτικότητα του ISFET. Η μετατόπιση της τάσης κατωφλίου
εξαρτάται από τη συγκέντρωση των ιόντων στον ηλεκτρολύτη.
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Σχήμα 1.10 Σχηματικό διάγραμμα ενός ISFET.
Οι αισθητήρες χημειοαντίστασης περιλαμβάνουν τους αισθητήρες τύπου ημιαγωγού μετάλλουοξειδίου (MOS) και τους αισθητήρες αγώγιμων πολυμερών. Οι MOS αποτελούν μια από τις κοινώς
χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ηλεκτρονικής μύτης [25]. Οι εμπορικοί αισθητήρες Taguchi της
κατηγορίας αυτής, αποτελούνται από ένα κεραμικό κύλινδρο που περιέχει ένα θερμαινόμενο πηνίο
[26]. Εξωτερικά ο σωλήνας είναι επιστρωμένος με οξείδιο μετάλλου, συνήθως οξείδιο του
κασσιτέρου (SnO2) εμπλουτισμένο με μια μικρή ποσότητα παλλαδίου. Επίσης μπορούν να
εφαρμοστούν και άλλα οξείδια όπως ZnO, WO3 και TiO2. Παρουσία πτητικών οργανικών ουσιών
μεταβάλλεται η αντίσταση λόγω αντιδράσεων οξειδοαναγωγής στην επιφάνεια του MOS. Στο στάδιο
της οξείδωσης, οξυγόνο από την ατμόσφαιρα προσροφάται, παγιδεύοντας ελεύθερα ηλεκτρόνια από
τη ζώνη αγωγιμότητας του ημιαγωγού και αυξάνοντας την αντίσταση του αισθητήρα. Στο στάδιο της
αναγωγής το οξυγόνο αντιδρά με με τις πτητικές ουσίες, μειώνοντας την πυκνότητα της επιφάνειας,
κατά συνέπεια μειώνεται το φαινόμενο της παγίδευσης των ηλεκτρονίων και τα ηλεκτρόνια
επιστρέφουν στη ζώνη αγωγιμότητας.
Οι αισθητήρες αερίων βασισμένοι στις μετρήσεις των αλλαγών της ειδικής αντίστασης των
αγώγιμων πολυμερών όταν εκθέτονται σε ορισμένα αέρια είναι ήδη αρκετά διαδεδομένοι σε σχετικές
εφαρμογές [27]. Η πολυπυρρόλη και η πολυανιλίνη είναι τα πιο εκτενώς μελετημένα πολυμερή. Τα
αγώγιμα πολυμερή περιγράφονται τυπικά ως ημιαγωγοί δεδομένου ότι παρουσιάζουν ενεργειακό
χάσμα ζωνών στην ηλεκτρονική δομή τους σε θερμοκρασία δωματίου. Η αγωγιμότητα του
πολυμερούς μετράται σε σταθερό ρεύμα ή τάση μέσα από έναν αντιστάτη. Η προσρόφηση των αερίων
στην πολυμερή μήτρα και η αλληλεπίδραση με τη μήτρα προκαλεί μια αλλαγή στην αγωγιμότητα του
πολυμερούς σώματος. Η απόκριση των αισθητήρων είναι συνήθως, αλλά όχι απαραιτήτως, μια
γραμμική σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης του αερίου και της αγωγιμότητας. Επίσης η αγωγιμότητα
συμβατικών μονωτικών πολυμερών μπορεί να αυξηθεί, συνδυάζοντάς τα με αγώγιμα πολυμερή ή με
άλλες αγώγιμες διασπορές (σκόνη μετάλλων, άμορφου άνθρακα ή γραφίτη) [28].
Οι χημειοπυκνωτές ανήκουν στην κατηγορία των ηλεκτρικών χημικών αισθητήρων, όπου η
μετρούμενη ποσότητα μπορεί να προκαλέσει μία μεταβολή στη χωρητικότητα της συσκευής
μέτρησης. Οι μεταβολές της χωρητικότητας είναι τυπικά στην περιοχή των pF και εξαρτώνται από τη
συχνότητα λειτουργίας και τις συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία και η υγρασία.
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Σήμερα υπάρχουν πολλά εμπορικά υγρόμετρα, τα οποία χρησιμοποιούν λεπτή επικάλυψη πολυμερούς
σε πυκνωτή. Στο σχήμα 1.11 παρουσιάζεται η δομή ενός εμπορικού πολυμερικού αισθητήρα [3].

Σχήμα 1.11 Σχηματική αναπαράσταση ενός χωρητικού αισθητήρα.
Η αρχή λειτουργίας των αισθητήρων τύπου χωρητικότητας έχει ως εξής: η χωρητικότητα C της
συσκευής μέτρησης αποτελεί μέτρο της ποσότητας του αποθηκευμένου φορτίου q για δεδομένη τάση
V, όπου C = q/V. Η χωρητικότητα μιας συσκευής εξαρτάται από τη γεωμετρική διάταξη των
ηλεκτροδίων της και από το διηλεκτρικό υλικό που υπάρχει μεταξύ τους. Για ένα επίπεδο πυκνωτή,
παράλληλων οπλισμών, η χωρητικότητα C δίνεται από τη σχέση:

C = ε 0ε r

A
d

όπου ε0 είναι η διηλεκτρική σταθερά του κενού (8.85 pF/m), εr η σχετική διηλεκτρική σταθερά του
υλικού μεταξύ των οπλισμών, Α το εμβαδόν των οπλισμών και d η απόστασή τους. Κατά συνέπεια,
κάθε φαινόμενο που μεταβάλλει τη διηλεκτρική σταθερά, το εμβαδόν ή την απόσταση των οπλισμών
του πυκνωτή θα προκαλέσει μια μεταβολή στη χωρητικότητα δC.

1.7.3 Πυκνωτές τύπου Αλληλοεπικαλυπτόμενων Κτενιών - Interdigital Capacitors (IDCs)
Οι πυκνωτές με δομή αλληλοεπικαλυπτόμενων κτενιών (IDCs) (σχήμα 1.12) έχουν μελετηθεί από
αρκετούς συγγραφείς από τη δεκαετία του ’70. Μερικές από τις εφαρμογές των δομών τύπου IDC
περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα κυκλώματα μικροκυμάτων [29, 30], διατάξεις επιφανειακών
ακουστικών κυμάτων [31] και διηλεκτρικές μελέτες λεπτών υμενίων [32]. Πιο πρόσφατα, έχουν γίνει
μελέτες για τη χρήση των IDCs σε χημικούς αισθητήρες [33-38].

Σχήμα 1.12 Σχηματική αναπαράσταση δομής
αλληλοεπικλυπτόμενων ηλεκτροδίων τύπου κτενιών

Οι δομές των αλληλοεπικαλυπτόμενων κτενιών προτιμώνται στους χημικούς αισθητήρες καθώς η
διαμόρφωση των ηλεκτροδίων είναι επίπεδη και τα ηλεκτρόδια δεν εμποδίζουν τη διάχυση των
αναλυτών με αποτέλεσμα τη γρήγορη απόκριση της διάταξης. Τυπικοί αισθητήρες χωρητικότητας
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τέτοιου τύπου κατασκευάζονται σε αδρανές υπόστρωμα, πάνω στο οποίο σχηματίζονται τα δύο
ηλεκτρόδια σχήματος κτενιών. Στη συνέχεια ένα χημικά ευαίσθητο στρώμα (συνήθως πολυμερές)
εναποτίθεται πάνω στα ηλεκτρόδια. Τα πολυμερή χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση οργανικών
ατμών καθώς παρουσιάζουν ταχεία και αντιστρεπτή ρόφηση ατμών και η εναπόθεσή τους μπορεί να
πραγματοποιηθεί με αρκετές τεχνικές (κεφάλαιο 2).

1.8 Αντικείμενο Παρούσας Εργασίας
Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή και ο χαρακτηρισμός συστοιχίας αισθητήρων τύπου
χωρητικότητας, βασισμένη σε πολυμερικά υμένια, για την ανίχνευση ατμών οργανικών ενώσεων και
υγρασίας. Συγκεκριμένα η διόγκωση που υφίστανται τα πολυμερικά υμένια παρουσία αναλυτών σε
συνδυασμό με τη μεταβολή της διηλεκτρικής σταθεράς τους οδηγεί σε μεταβολή της χωρητικότητας
των πυκνωτών.
Αρχικά κατασκευάζεται η συστοιχία των πολυμερικών υμενίων με συνδυασμό της τεχνικής της
επίστρωσης δια περιστροφής και της φωτολιθογραφίας. Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας εστιάζεται
στη μελέτη της πολυμερικής συστοιχίας ως προς τη μεταβολή του πάχους των συστατικών της λόγω
διόγκωσης παρουσία διάφορων αναλυτών. Η μεταβολή του πάχους προσδιορίζεται με την εφαρμογή
της οπτικής συμβολομετρίας λευκού φωτός. Πρόκειται για μια οπτική μέθοδο ανάλυσης που
υπολογίζει μέσω κατάλληλου αλγορίθμου το πάχος του υμενίου συναρτήσει του χρόνου, από το
φάσμα ανάκλασης στην περιοχή του ορατού-εγγύς υπεριώδους (UV-NIR) μήκους κύματος. Στη
συνέχεια ακολουθεί η κατασκευή της συστοιχίας των αισθητήρων με βάση τη δομή των
αλληλοεπικαλυπτόμενων ηλεκτροδίων (IDEs) και ο χαρακτηρισμός της με μετρήσεις χωρητικότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Τεχνικές Εναπόθεσης Πολυμερικών Υμενίων

Ένα από τα πιο κρίσιμα βήματα στην τεχνολογία κατασκευής των χημικών αισθητήρων είναι η
εναπόθεση των χημικά ευαίσθητων υλικών στο υπόστρωμα [39]. Το πρόβλημα αυτό γίνεται πιο
έντονο στην περίπτωση εναπόθεσης υλικών διαφορετικής ευαισθησίας σε συστοιχίες αισθητήρων.
Συστοιχίες χημικών αισθητήρων αερίων με μερική επικαλυπτόμενη ευαισθησία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως μια ηλεκτρονική υπογραφή για το χαρακτηρισμό μιας πλειάδας πτητικών ουσιών
με μέσα αναγνώρισης προτύπων [40]. Η πλειοψηφία των υλικών που χρησιμοποιούνται στις
εφαρμογές χημικών αισθητήρων είναι πολυμερικά υλικά τα οποία επιλέγονται κυρίως με βάση τη
διαλυτότητα της αναλυόμενης ουσίας [12, 41-45]. Η επιλογή της μεθόδου δημιουργίας της
επίστρωσης θα υποδειχθεί κυρίως από το υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί.
Στις βασικότερες μεθόδους εναπόθεσης συγκαταλέγονται οι εξής: 1) τεχνικές εξάτμισης του

διαλύτη 2) φυσική εναπόθεση ατμών, 3) υμένια Langmuir-Blodgett, 4) αυτοοργάνωση (selfassembly), 5) μικροεκτύπωση επαφής (microcontact printing), 6) δημιουργία ομοιοπολικών

συνδέσεων, 7) ηλεκτροχημική εναπόθεση και 8) φυσική παγίδευση μορίων ή ατόμων στην
επιφάνεια.

2.1 Εξάτμιση Διαλύτη
Οι τεχνικές εξάτμισης του διαλύτη χρησιμοποιούνται συχνά στα πολυμερικά υλικά και
περιλαμβάνουν κυρίως την χύτευση (κατ’ αναλογία με τη χύτευση μετάλλου), την επίστρωση με
εμβάπτιση, την επίστρωση με ψεκασμό κάνοντας χρήση κατάλληλου «πιστολιού–αερόβουρτσας», την
εκτύπωση με ψεκασμό μελάνηςκαι την επίστρωση δια περιστροφής.
Η χύτευση (drop casting) βασίζεται στην έγχυση διαλύματος πολυμερούς με μικροπιπέτα σε
κατάλληλα διαμορφωμένο καλούπι [46]. Η τεχνική είναι σειριακή και κατάλληλη για το σχηματισμό
συστοιχιών, καθώς είναι δυνατός ο έλεγχος των πλευρικών διαστάσεων κάθε στοιχείου της συστοιχίας
με τον καθορισμό του μεγέθους των τοιχωμάτων. Παρ' όλα αυτά, η περαιτέρω σμίκρυνση και
βελτίωση της διαδικασίας είναι περιορισμένη εξαιτίας της σειριακής έγχυσης.
Κατά την επίστρωση με εμβάπτιση (dip coating), το υπόστρωμα βυθίζεται με σταθερή ταχύτητα
σε δεξαμενή με το επιθυμητό διάλυμα [47]. Στη συνέχεια το δείγμα απομακρύνεται από τη δεξαμενή
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με σχετικά αργό ρυθμό και ακολουθεί η εξάτμιση του διαλύτη έτσι ώστε να προκύψει το επιθυμητό
υμένιο. Με την τεχνική αυτή το δείγμα επιστρώνεται και από τις δύο πλευρές.
Η επίστρωση με ψεκασμό (spray coating) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μια
μάσκα για τον προσδιορισμό της χημικά επιλεκτικής περιοχής της συσκευής [48-51]. Αραιά
διαλύματα της επίστρωσης προετοιμάζονται σε πτητικούς διαλύτες και επιστρώνονται πάνω στην
επιφάνεια της συσκευής. Συνήθως η συχνότητα της συσκευής παρακολουθείται μέσω αυτής της
διαδικασίας και η επίστρωση συνεχίζεται μέχρις ότου να επιτευχθεί μια συγκεκριμένη μεταβολή στη
συχνότητα (Δfs). Εάν η πυκνότητα του υλικού επίστρωσης είναι γνωστή, τότε το απαιτούμενο πάχος
του υμενίου μπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση μέσω της μεταβολής της συχνότητας κάνοντας
τις υποθέσεις που περιγράφησαν πρωτύτερα.
Η εκτύπωση ψεκασμού μελάνης (ink-jet printing) είναι μια σχετικά νέα τεχνική ελεγχόμενης
εναπόθεσης πολυμερικών στρωμάτων [52]. Η εκτύπωση πραγματοποιείται με τη χρήση ενός
εκτυπωτή αυτόματης απόσταξης. Ως κεφαλή εκτύπωσης χρησιμοποιείται μια μικροπιπέτα η οποία
συλλέγει το διαλύμα και το διανέμει στο εκάστοτε επιθυμητό υπόστρωμα. Ώστοσο, διάφοροι
παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψιν για την επιτυχημένη εφαρμογή της τεχνικής, όπως ο
σχηματισμός και η ποιότητα του διαλύματος, ο σχεδιασμός του συστήματος εκτύπωσης και ο έλεγχος
στην εξάτμιση του διαλύτη.
Η επίστρωση δια περιστροφής (spin coating) αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική
[50, 51, 53]. Το επιθυμητό υλικό επίστρωσης διαλύεται σε κατάλληλο διαλύτη και στη συνέχεια το
διάλυμα περιστρέφεται σε ταχύτητες που κυμαίνονται από 500 – 10.000 rpm (κύκλους ανά λεπτό) για
την εφάπλωση του πολυμερούς στην επιφάνεια της συσκευής. Η επιτυχία της τεχνικής εξαρτάται από
το ιξώδες του διαλύματος επίστρωσης και την πτητικότητα του διαλύτη. Το τελικό πάχος του υμενίου
h εξαρτάται από την ταχύτητα περιστροφής του δίσκου f και την αρχική συγκέντρωση των στερεών
co, σύμφωνα με τη σχέση [54]:

h = k co2/ f1/2
Η σταθερά k, η οποία είναι συνάρτηση του συστήματος πολυμερούς-διαλύτη, εξαρτάται από τον
πειραματικό εξοπλισμό.

2.2 Φυσική Εναπόθεση Ατμών
Η φυσική εναπόθεση από ατμό βασίζεται στη μηχανική ή τη θερμοδυναμική για την παραγωγή
λεπτών υμενίων και περιλαμβάνει τεχνικές όπως: ο θερμικός ψεκασμός με πλάσμα (thermal plasma
spraying), ο πολυμερισμός με πλάσμα, η ιοντοβολή (sputtering) και η εναπόθεση με παλμικό laser.
Σύμφωνα με τη μέθοδο του θερμικού ψεκασμού, το πολυμερές σε μορφή σκόνης εγχέεται σε μια
πηγή θερμότητας (φλόγα ή πλάσμα) και μεταφέρεται προθερμασμένο στο υπόστρωμα, όπου τα
λιωμένα σταγονίδια απλώνονται, στερεοποιούνται και σχηματίζουν ένα στρώμα. Το πάχος της
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επίστρωσης εξαρτάται από τον αριθμό επαναλαμβανόμενων περασμάτων. Δυστυχώς, η μέθοδος αυτή
δεν επιτρέπει το σχηματισμό πολύ λεπτών υμενίων.
Κατά τον πολυμερισμό με πλάσμα οι συνθήκες αντίδρασης που επικρατούν, δημιουργούν
προδρόμους αέριας φάσης οι οποίοι ενσωματώνονται στην επιφάνεια του υμενίου που αναπτύσσεται
[55-57]. Ως πρώτη ύλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν υλικά, όπως μοριακοί πρόδρομοι, αμινοξέα και
προϊόντα ιοντοβολής. Εξαιτίας της χημικής δραστικότητας και της πιθανής ποικιλίας των ενδιάμεσων
προϊόντων, είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι φυσικές και χημικές ιδιότητες του προκύπτοντος
υμενίου.
H μέθοδος της ιοντοβολής και κονιορτοποίησης στόχου βασίζεται στην εξαναγκασμένη
απόσπαση ατόμων από την επιφάνεια στερεού (στόχου) με μεταφορά ορμής κατά τον βομβαρδισμό
της με ιόντα ενέργειας στην περιοχή 10 eV-10 ΚeV [57, 58]. Τα άτομα διαφεύγουν από την επιφάνεια
προς την αέρια φάση με ενέργειες 10-40 eV και προσπίπτουν στο υπόστρωμα όπου και
συμπυκνώνονται σχηματίζοντας λεπτά υμένια. Η συνήθης διάταξη που χρησιμοποιείται στα
συστήματα εναπόθεσης με ιοντοβολή είναι η διάταξη διόδου, όπου ο στόχος αποτελεί την κάθοδο που
βάλλεται από ιόντα της εκκένωσης πλάσματος Ar που συντηρείται μεταξύ ανόδου και καθόδου
(σχήμα 2.1).
Υπόστρωμα και ανάπτυξη υμενίου
Αέριο
ιοντοβολής

Σχήμα 2.1 Σχηματική αναπάρασταση
της διάταξης ιοντοβολής.
Στόχος ιοντοβολής

Η εναπόθεση με παλμικό laser είναι μία νέα τεχνική και βασίζεται στην αφαίρεση υλικού και
την εναπόθεση του στο υπόστρωμα [59-60]. Παλμοί από εστιασμένο φως laser ατμοποιούν την
επιφάνεια του υλικού-στόχου και τη μετατρέπουν σε πλάσμα. Το πλάσμα αυτό συνήθως γίνεται αέριο
πριν φθάσει στο υπόστρωμα. Με την τεχνική αυτή είναι δυνατή η εναπόθεση ομοιόμορφων υμενίων
ελεγχόμενου πάχους.

2.3 Υμένια Langmuir – Blodgett
Η τεχνολογία Langmuir – Blodgett (L-B) υμενίων επιτρέπει την ελεγχόμενη εναπόθεση μοριακών
δομών πάνω σε επίπεδες επιφάνειες [61-64]. Αξιοποιεί την οργάνωση μορίων όπως είναι τα λιπίδια σε
διεπιφάνειες αερίου – υγρού και έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή οργανωμένων λεπτών
υμενίων σε πλειάδα υποστρωμάτων. Υλικά τα οποία είναι ικανά να σχηματίσουν υμένια –
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μονοστρώματα φέρουν υδρόφοβες και υδρόφιλες περιοχές οι οποίες αναφέρονται ως ομάδα κεφαλής
και ουράς αντίστοιχα. Συνήθως μια μικρή ποσότητα του υλικού διαλύεται σε ένα μη πολικό διαλύτη
και αφήνεται να διασπαρθεί κατά μήκος μιας υδάτινης επιφάνειας (που αποτελεί την «υπό»
επιφάνεια). Η εξάτμιση του διαλύτη έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός μονοστρώματος στο
οποίο οι ομάδες «κεφαλές» εμβαπτίζονται στην υδάτινη φάση και οι «ουρές» προσανατολίζονται έξω
από αυτή. Ένας μετακινούμενος φραγμός μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί για τη συμπίεση του
υμενίου ως το σημείο της επίτευξης μιας πυκνής μονοστοιβάδας μορίων. Οι ισόθερμες επιφανειακής
πίεσης – επιφάνειας που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας αποκαλύπτουν
διακριτές περιοχές που συνδέονται με τις μεταβολές που πραγματοποιούνται στην μετάβαση από μια
εκτεταμένη σε μια συμπιεσμένη κατάσταση. Πέρα από αυτό το σημείο, περαιτέρω συμπίεση του
υμενίου έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευση του μονοστρώματος (σχήμα 2.2).
Η μεταφορά του υμενίου σε υπόστρωμα επιτυγχάνεται με τη μετάβαση του τελευταίου κάθετα
δια μέσω του υποστρώματος (πυρίτιο, ύαλος). Ο φραγμός κανονικά μετακινείται ταυτοχρόνως κατά
τη μεταφορά για να διασφαλιστεί σταθερή πίεση στο υμένιο. Πολυεπίπεδες δομές κατασκευάζονται
με διαδοχικές μεταβάσεις δια μέσω της διεπιφάνειας σε εναπόθεση και στους τρεις άξονες. Τα υλικά
που είναι ικανά για το σχηματισμό αυτού του είδους των υμενίων συμπεριλαμβάνουν λιπαρά οξέα,
φωσφολιπίδια, πορφυρίνες, φθαλοκυανίνες, πολυκυκλικά αρωματικά συστατικά, πρωτείνες, δραστικά
μονομερή και τέλος πολυμερή [65, 66].

Σχήμα 2.2. α) Σχηματισμός υμενίου αμφιφιλικών
μορίων μιας μονοστοιβάδας το οποίο απλώνεται
πάνω σε κατάλληλο υπόστρωμα.

Τα βασικά μειονέκτηματα της μεθόδου είναι η αδυναμία δημιουργίας αποθέσεων μεγάλου
o

πάχους (πρακτικό άνω όριο: 500 A ) καθώς είναι δυνατός ο σχηματισμός μέχρι 100 μοριακών
στοιβάδων και σημαντικοί περιορισμοί όσον αφορά το είδος των προς εναπόθεση πολυμερών.
Παράδειγμα αποτελεί το PDMS, το οποίο δεν αποτίθεται πέραν της μίας στοιβάδας. Επιπλέον,
προβλήματα όπως η χαμηλή θερμική σταθερότητα και τα πιθανά ελαττώματα των υμενίων λόγω
ασυνεχειών πρέπει να επιλυθούν.
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2.4 Αυτοοργανωμένες Μονοστοιβάδες
Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις όσον αφορά την παραγωγή οργανωμένων λεπτών υμενίων
οργανικών υλικών σε επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των αυτοοργανωμένων
μονοστοιβάδων (Self-Assembled Monolayers, SAMs) [62, 67-70]. Μερικά παραδείγματα SAM
συμπεριλαμβάνουν λιπαρά οξέα, μακράς αλυσίδας αλκυλοθειόλες και δισουλφίδες και ενεργά
σιλάνια. Παρά το ότι τα περισσότερα από αυτά τα υλικά μπορούν να εναποτεθούν σε μονοστοιβάδα
με τη χρήση της τεχνικής Langmuir-Blodgett, η βασική διαφορά έγκειται στο ότι αυτά σχηματίζονται
αυθόρμητα σε διεπιφάνεια υγρού – στερεού μέσω συνδυασμού συγκεκριμένων αλληλεπιδράσεων
ομάδων «κεφαλών» - επιφάνειας, αλυσίδας – αλυσίδας κ.α. Οι προκύπτουσες μονοστοιβάδες μπορούν
να χρησιμοποιηθούν είτε για την άμεσα επίστρωση του αισθητήρα, είτε σαν βάση για επιφανειακές
αντιδράσεις.

2.5 Μικροεκτύπωση με Επαφή
Η μέθοδος μικροεκτύπωσης με επαφή χρησιμοποιεί μια σφραγίδα από PDMS για να
σχηματοποιήσει μια επιφάνεια στην οποία έχουν αναπτυχθεί αυτοδομημένα μονοστρωματικά υλικά
(σχήμα 2.3) [71]. Ένα "μελάνι" από αλκανοθειόλες διαχέεται σε μια διαμορφωμένη σφραγίδα PDMS.
Η σφραγίδα στη συνέχεια έρχεται σε επαφή με το υπόστρωμα, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από
μέταλλα κατασκευής νομισμάτων ως και στρώματα οξειδίων. Το μελάνι θειόλης μεταφέρεται στο
υπόστρωμα όπου μορφοποιεί μια αυτο-οργανωμένη μονοστοιβάδα η οποία μπορεί να δράσει ως
επικαλυπτική ουσία ενάντια στην εγχάραξη. Χαρακτηριστικά στα 300 nm μπορούν να
κατασκευαστούν με αυτό τον τρόπο. Αυτή η τεχνική έχει αρκετές εφαρμογές στην έρευνα βιοϋλικών
και σε μελέτες της κυτταρικής λειτουργίας.

Σχήμα 2.3 Σχηματική αναπαράσταση μικροεκτύπωσης επαφής.
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2.6 Ομοιοπολική Σύνδεση
Υπάρχει μια πλειάδα μεθόδων ομοιοπολικής τροποποίησης επιφανειών, συμπεριλαμβανομένου
μεγάλου αριθμού διαφορετικών χλωρο– και αλκοξυ-σιλανίων. Ο βασικός διαχωρισμός μεταξύ αυτών
και των SAM οφείλεται στην πυκνότητα οργάνωσης και στοίβαξης [72]. Δυο από τα πιο ευρέως
χρησιμοποιούμενα υλικά είναι τα αμινοπροπυλ-τριαιθοξυσιλάνια (aminopropyl-triethoxysilane,
APTES) και το γλυκιδοξυπροπυλ-τριμεθοξυσιλάνιο (glycidoxypropyl–trimethoxysilane, GOPMS).
Τέτοιου είδους υλικά έχουν εξεταστεί εκτεταμένα ως προς τη χρήση τους για τροποποιητές
επιφάνειας πυρίτιου – οξείδιου πυριτίου, πυριτικών υάλων, οξείδιων μετάλλων και επίσης μερικών
πολυμερικών υποστρωμάτων ειδικά για την ακινητοποίηση των πρωτεϊνών όπως τα ένζυμα και τα
αντισώματα και για την παραγωγή των χρωματογραφικά σταθερών φάσεων. Τα προκύπτοντα
πολυμερικά υμένια τα οποία περιέχουν γνωστές ενεργές ομάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν
αυτούσια ως επιστρώσεις αισθητήρων ή ως ένα μέσο για περαιτέρω ακινητοποίηση άλλων ειδών.

2.7 Ηλεκτροχημική Εναπόθεση
Η τεχνική της ηλεκτροχημικής εναπόθεσης χρησιμοποιείται κυρίως για το σχηματισμό υμενίων
αγώγιμων πολυμερών [73-75]. Τα πολυμερή μπορούν να εναποτεθούν χρησιμοποιώντας
ηλεκτροχημικές κυματομορφές, όπως ποτενσιοστατικά, γαλβανοστατικά ή με παλμικό ποτενσιόμετρο.
Ο πολυμερισμός συνήθως πραγματοποιείται σε μια διαμόρφωση τριών ηλεκτροδίων εκ των οποίων το
ηλεκτρόδιο εργασίας είναι το υπόστρωμα του αισθητήρα. Ένα θετικό δυναμικό οξείδωσης
εφαρμόζεται στο ηλεκτρόδιο εργασίας το οποίο είναι αρκετό για να οξειδώσει το μονομερές από τη
στιγμή που αυτό ολιγομερίζεται έως ότου τα ολιγομερή επικαθίσουν στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου.
Καθώς το υλικό αναπτύσσεται, γεφυρώνει το κενό μεταξύ των αλληλοεμπλεκόμενων ηλεκτροδίων,
σχηματίζοντας μια αντίσταση (resistor). Η μέτρηση του ολικού διερχόμενου φορτίου τον
προσεγγιστικό υπολογισμό του πάχους του υμενίου.

2.8 Φυσική Παγίδευση
Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται συνήθως στους βιοαισθητήρες και στους βιοαντιδραστήρες για
ακινητοποίηση δειγμάτων όπως τα αντισώματα και τα ένζυμα [76]. Κατ’ ουσίαν το μοριακά
αναγνωρίσιμο συστατικό παγιδεύεται μέσα σε ένα διασταυρωμένο ενδιάμεσο το οποίο είναι
διαπερατό για την αναλυόμενη ουσία που μας ενδιαφέρει. Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι
ότι τα είδη επιλεκτικών δεσμών, ειδικά τα βιομόρια μπορούν να ακινητοποιηθούν χωρίς την απώλεια
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της ικανότητας δημιουργίας δεσμών η οποία συχνά παρατηρείται σε ομοιοπολικές και φυσικής
απορρόφησης διεργασίες. Ένα άλλο πλεονέκτημα το οποίο συχνά παρατηρείται είναι ότι η
προκύπτουσα μήτρα είναι περισσότερο σταθερή και άκαμπτη από τα υμένια τα οποία είναι
ομοιοπολικά συνδεδεμένα ή δημιουργημένα με διεργασία φυσικής απορρόφησης. Πειραματικά όμως
παρατηρείται το μειονέκτημα του χαμηλού χρόνου απόκρισης και ανάκτησης. Επίσης, το μέγεθος των
πόρων πρέπει να είναι αρκετά μικρό ώστε να αποτρέπει τη διύλιση του συστατικού σύνδεσης, γεγονός
που μειώνει το ρυθμό της διάχυσης της αναλυόμενης ουσίας μέσα και έξω από τη μήτρα.

Από την παρουσίαση των παραπάνω τεχνικών γίνεται σαφές ότι όλες οι τεχνικές δεν είναι εφικτό
να εφαρμοστούν σε κάθε περίπτωση. Κύριος ανασταλτικός παράγοντας είναι τα ίδια τα πολυμερή και
οι ιδιότητες τους που ίσως να μην πληρούν τις απαιτήσεις του εκάστοτε αισθητήρα. Επιπρόσθετα,
ορισμένες από αυτές τις τεχνολογίες χρειάζονται μεγάλο χρόνο ανάπτυξης και είναι δαπανηρές. Σε
κάθε περίπτωση, η εύρεση μιας νέας τεχνικής εναπόθεσης ή η βελτιστοποίηση της υπάρχουσας
κρίνεται αναγκαία για την κατασκευή αξιόπιστων και αποτελεσματικών αισθητήρων. Στην παρούσα
εργασία, η δημιουργία των πολυμερικών συστοιχιών πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της
επίστρωσης δια περιστροφής σε συνδυασμό με τη λιθογραφική μέθοδο η οποία θα περιγραφεί στο
επόμενο κεφάλαιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Λιθογραφία & Φωτοπολυμερικά Υλικά
3.1 Διεργασίες Αποτύπωσης Σχήματος
Η αποτύπωση του επιθυμητού σχήματος [77-80] πάνω σε δισκίο πυριτίου χωρίζεται σε δύο
στάδια:

I. Αποτύπωση του γεωμετρικού σχεδιασμού (layout) του ολοκληρωμένου κυκλώματος σε μάσκα, με τη
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στον οποίο εισάγεται σε ψηφιακή μορφή το επιθυμητό διάγραμμα. Η
αποτύπωση του γεωμετρικού σχεδιασμού πάνω στη μάσκα γίνεται με συστήματα ηλεκτρονικής
δέσμης ή με laser. Ο σχεδιασμός της μάσκας γίνεται με κλασικά προγράμματα σχεδίασης (Autocad)
για τις απλές διατάξεις, ενώ στην περίπτωση πολύπλοκων διατάξεων με πολύ μικρή κρίσιμη διάσταση
χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα προγράμματα (Cadence, Mentor).

II. Μεταφορά του διαγράμματος από τη μάσκα σε δισκίο πυριτίου, όπου θα κατασκευαστεί το
ολοκληρωμένο κύκλωμα. Η μεταφορά του σχήματος της μάσκας γίνεται με τη διεργασία της
λιθογραφίας και τη διεργασία της εγχάραξης με υγρά χημικά μέσα ή με ηλεκτρικές εκκενώσεις
πλάσματος.
Στο σχήμα 3.1 παριστάνεται η αποτύπωση ενός σχήματος πάνω σε λεπτό στρώμα οξειδίου του
πυριτίου που έχει εναποτεθεί σε δισκίο πυριτίου.
Λεπτό στρώμα φωτοευαίσθητου πολυμερούς (photoresist), εφαπλώνεται στο οξείδιο μετά από
περιστροφή του διαλύματος του (βήμα 1). Ακολουθεί θέρμανση για την πλήρη απομάκρυνση του
διαλύτη (Post Applied Bake, PAB).
Το φωτοευαίσθητο πολυμερές φωτίζεται μέσα από μάσκα με διαφανείς και αδιαφανείς περιοχές, η
οποία περιέχει το επιθυμητό σχήμα αποτύπωσης στο οξείδιο (βήμα 2). Το φως που περνά από τις
διαφανείς περιοχές προκαλεί χημικές αλλαγές στο φωτοευαίσθητο πολυμερές οι οποίες
λαμβάνουν χώρα με τη θέρμανση του δείγματος (Post Exposure Bake, PEB).
Ακολουθεί η εμφάνιση του πολυμερούς σε κατάλληλο εμφανιστή που απομακρύνει είτε τις
φωτισμένες περιοχές αφήνοντας άθικτες τις σκοτεινές (διεργασία θετικού τόνου), είτε τις
σκοτεινές αφήνοντας άθικτες τις φωτισμένες (διεργασία αρνητικού τόνου). Με το τέλος της
εμφάνισης στο πολυμερές έχει εναποτεθεί είτε το σχήμα της μάσκας είτε το αρνητικό του (βήμα
3). Όλα τα παραπάνω βήματα συνιστούν τη διεργασία της κλασικής λιθογραφίας.
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Κατόπιν ακολουθεί η διεργασία της εγχάραξης του οξειδίου με υγρά αντιδραστήρια (wet chemical
etching), ή χημικά αέρια που δημιουργούνται σε ηλεκτρικές εκκενώσεις πλάσματος (plasma
etching) (βήμα 4).
Τέλος ακολουθεί η αφαίρεση του πολυμερούς με υγρούς διαλύτες ή με πλάσμα πλούσιο σε
οξυγόνο που «καίει» το πολυμερές (βήμα 5).
πολυμερές
φιλμ SiO2

1. επίστρωση πολυμερούς

Δισκίο Si

σε φιλμ οξειδίου του πυριτίου

2. έκθεση σε ακτινοβολία
μέσω μάσκας
3. εμφάνιση
4. εγχάραξη
του οξειδίου

5. αφαίρεση
του πολυμερούς
Λιθογραφία θετικού τόνου

Λιθογραφία αρνητικού τόνου

Σχήμα 3.1 Αποτύπωση σχήματος σε λεπτό στρώμα οξειδίου με λιθογραφία και εγχάραξη.

3.2 Λιθογραφία
Η λιθογραφία μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των διεργασιών οι οποίες χρησιμοποιούνται για
την παραγωγή των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων κατά τις οποίες γίνεται η αποτύπωση σε λεπτό
στρώμα φωτοευαίσθητου ή ακτινοευαίσθητου πολυμερικού υλικού ενός επιθυμητού σχήματος. Με
την αποτύπωση το φωτοπολυμερικό υλικό αφαιρείται επιλεκτικά από ορισμένες περιοχές. Το
εναπομείναν πολυμερές, προστατεύει τις περιοχές του υποστρώματος που δεν πρέπει να εκτεθούν στις
μετέπειτα διεργασίες (π.χ. εγχάραξη, επιμετάλλωση). Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως από πάνω
προς τα κάτω προσέγγιση (top-down).
3.2.1 Οπτική Λιθογραφία
Ανάλογα με το είδος της ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται για την έκθεση του φωτοευαίσθητου
πολυμερικού υλικού, η λιθογραφία διακρίνεται σε α) οπτική λιθογραφία, β) λιθογραφία με ακτίνες

Χ, γ) λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης και δ) λιθογραφία δέσμης ιόντων. Μια εναλλακτική ομάδα
τεχνολογιών για την επεξεργασία και την κατασκευή νανοδομών ποτελεί και η λεγόμενη «soft»

λιθογραφία. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η οπτική λιθογραφία η οποία περιγράφεται
στην επόμενη παράγραφο.
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Οπτική λιθογραφία [81] είναι η μέθοδος με την οποία εκτυπώνεται το υπόδειγμα (pattern), που
έχει αποτυπωθεί σε μία μάσκα, πάνω στη φωτοευαίσθητη ουσία που καλύπτει την επιφάνεια του
δείγματος. Το υπόδειγμα αποτελείται από ένα σύνολο λιθογραφικών επιπέδων τα οποία
δημιουργούνται από την εναπόθεση χρωμίου ή αλουμινίου σε μορφή γεωμετρικών σχημάτων πάνω
στη μία από τις επιφάνειες του δισκίου πυριτίου.
Συστήματα Οπτικής Λιθογραφίας
Τα κύρια μέρη από τα οποία αποτελείται ένα σύστημα οπτικής λιθογραφίας είναι:
i) Κυλινδρική μεταλλική βάση για την τοποθέτηση του δείγματος η οποία συνδέεται με αντλία
δημιουργίας κενού. Η βάση διαθέτει μηχανισμό ευθύγραμμης κίνησης στο οριζόντιο επίπεδο ΧΥ και
στην κατακόρυφη διεύθυνση Ζ και μηχανισμό περιστροφής (γωνία θ) του επιπέδου ΧΥ.
ii) Μηχανισμός στήριξης της μάσκας.
iii) Πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας.
Ως πηγές ακτινοβολίας χρησιμοποιούνται λυχνίες εκκένωσης Hg ή Hg-Xe ( για μήκη κύματος
στα 436 και 365nm) και τελευταία τα excimer laser (KrF στα 248nm και ArF στα 193nm). Η
λειτουργία των τελευταίων στηρίζεται στην εκπομπή ακτινοβολίας από μίγματα ευγενών αερίων με
αλογόνα.
Στην οπτική λιθογραφία διακρίνονται τα παρακάτω συστήματα ανάλογα με τον τρόπο έκθεσης
του δισκίου με το φωτοευαίσθητο πολυμερές μέσω της μάσκας: εκτύπωση με επαφή (contact
printing), εκτύπωση με γειτνίαση (proximity printing) και εκτύπωση με προβολή (projection printing).
Η σχηματική αναπαράσταση των τριών συστημάτων εκτύπωσης φαίνεται στο σχήμα 3.2.
Εκτύπωση γειτνίασης

Εκτύπωση επαφής

Εκτύπωση προβολής

λάμπα
υπεριώδους
φακοί
μάσκα

υπόστρωμα

Σχήμα 3.2 Συστήματα οπτικής λιθογραφίας.
Ι. Συστήματα εκτύπωσης με επαφή
Το δείγμα το οποίο καλύπτεται από την φωτοευαίσθητη ουσία φέρεται σε φυσική επαφή με τη
μάσκα και η εκτύπωση γίνεται στις διαστάσεις της μάσκας. Ανάλογα με το πρότυπο του γεωμετρικού
σχεδιασμού είναι δυνατή η εκτύπωση σχημάτων με πολύ μικρές διαστάσεις (έως και ~ 670 nm). Όμως
προκαλούνται σημαντικές φθορές στη μάσκα και ο ρυθμός εκτύπωσης είναι μικρός. Παράγοντες που
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μειώνουν την ακρίβεια της μεθόδου είναι η πιθανή διόγκωση της φωτοευαίσθητης ουσίας, η δυσκολία
στην ευθυγράμμιση και τα υπολείμματα ανάμεσα στις επιφάνειες που εφάπτονται που δημιουργούνται
λόγω τριβής της μάσκας με το επιστρωμένο δισκίο.

ΙΙ. Συστήματα εκτύπωσης με γειτνίαση
Στα συστήματα εκτύπωσης με γειτνίαση υπάρχει ένα μικρό διάκενο μεταξύ της μάσκας και της
φωτοευαίσθητης ουσίας της τάξεως των 10-50μm. Αυτό το μικρό διάκενο περιορίζει την καταστροφή
της μάσκας χωρίς να την αποτρέπει πλήρως. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν ευθυγραμμισμένη
ακτινοβολία, υστερούν όμως σε σχέση με τα συστήματα επαφής σε διακριτική ικανότητα, η οποία
φθάνει έως 2 με 4 μm.

ΙΙΙ. Συστήματα εκτύπωσης με προβολή
Τα προβλήματα που προκύπτουν από την εκτύπωση επαφής και γειτνίασης αντιμετωπίζονται με
τη χρήση των συστημάτων εκτύπωσης με προβολή της μάσκας πάνω στο δισκίο, καθώς αποφεύγεται
η επαφή της μάσκας με την φωτοευαίσθητη ουσία. Το φως από μία λάμπα υδραργύρου ή ένα laser
υπόκειται σε ανάκλαση, διάθλαση ή συνδυασμό τους. Η μάσκα προβάλλεται στο δισκίο σε διαστάσεις
4:1 ή 5:1 και κατά συνέπεια οι απαιτήσεις στην κατασκευή των μασκών δεν είναι τόσο υψηλές όσο
για την κατασκευή των κυκλωμάτων.
Με το σύστημα βηματικής έκθεσης (stepper) το οποίο βασίζεται σε φακούς, η μάσκα
προβάλλεται υπό σμίκρυνση στο δισκίο το οποίο βρίσκεται πάνω σε μια μετακινούμενη βάση κατά
τους άξονες Χ-Y, γίνεται η έκθεση σε μία θέση για μια ψηφίδα, μετακινείται η βάση και γίνεται
έκθεση για μια άλλη ψηφίδα, κ.ο.κ. Στη βηματική έκθεση η μάσκα είναι ακίνητη και το οπτικό
σύστημα έχει μόνο φακούς. Αν το οπτικό σύστημα έχει κάτοπτρα και η μάσκα μετακινείται, τότε
γίνεται σάρωση (scanning).

3.3 Φωτοπολυμερικά Υλικά
3.3.1 Σύσταση Φωτοπολυμερικών Υλικών
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη Μικροηλεκτρονική για την αποτύπωση σχήματος είναι
φωτοευαίσθητα πολυμερικά συστήματα [82]. Αποτελούνται από ένα, δύο, τρία ή και περισσότερα
συστατικά, που βρίσκονται διαλυμένα σε κατάλληλο διαλύτη. Συγκεκριμένα, τα συστατικά ενός
φωτοπολυμερικού υλικού μπορεί να είναι τα ακόλουθα:

Πολυμερές: παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ομοιόμορφης επίστρωσης και αλλαγής
διαλυτότητας με μικρής έκτασης χημικές αλλαγές και την αντίσταση στο μέσο εγχάραξης.

Φωτοευαισθητοποιητής: απορροφά στην περιοχή έκθεσης και οδηγεί μέσω κατάλληλων
φωτοχημικών αντιδράσεων στην ενεργοποίηση της χημικά δραστικής ομάδας.
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Χημικά δραστική ομάδα: ανήκει στο φωτοευαισθητοποιητή ή ενεργοποιείται από αυτόν. Η
δράση της επιφέρει αλλαγή διαλυτότητας του υλικού.

Ειδικά πρόσθετα: ελέγχουν συγκεκριμένη ιδιότητα.

3.3.2 Χαρακτηριστικά Φωτοπολυμερικών Υλικών
Με βάση τα κύρια στάδια της διεργασίας διαμόρφωσης σχήματος (λιθογραφία και εγχάραξη με
πλάσμα, σχήμα 3.1) ένα φωτοπολυμερές πρέπει να συνδυάζει τα εξής χαρακτηριστικά :
Δυνατότητα ομοιόμορφης και ομογενούς επίστρωσης με περιστροφή, ώστε να είναι δυνατή η
κατασκευή υμενίου από το διάλυμα του πολυμερούς.
Κατάλληλη απορρόφηση ακτινοβολίας στο μήκος κύματος έκθεσης.
Φωτοχημεία που οδηγεί σε αλλαγή διαλυτότητας, για να είναι δυνατή η εμφάνιση του σχήματος
που αποτυπώθηκε με την έκθεση. Η αλλαγή διαλυτότητας λαμβάνει χώρα με ένα από τους
παρακάτω τρόπους:

α. Δημιουργία σταυροδεσμών ανάμεσα στις πολυμερικές αλυσίδες (λιθογραφία αρνητικού
τόνου).

β. Φωτοδιάσπαση δεσμών της βασικής αλυσίδας του πολυμερούς (λιθογραφία θετικού τόνου).
γ. Χημική αλλαγή της υδροφιλικότητας συνήθως μιας πλευρικής ομάδας του πολυμερούς ή
ενός κατάλληλου προσθέτου.
Μεγάλη ευαισθησία. Η ευαισθησία του φωτοπολυμερικού υλικού είναι ουσιαστικά ένα μέτρο της
«ταχύτητας» με την οποία αποκρίνεται το φωτοπολυμερικό υλικό σε δεδομένη ενέργεια
ακτινοβολίας. Είναι αντιστρόφως ανάλογη της κρίσιμης δόσης ακτινοβολίας που οδηγεί στην
αλλαγή διαλυτότητας, επομένως μικρή δόση έκθεσης σημαίνει μεγάλη ευαισθησία του υλικού. Η
δόση ακτινοβολίας μετράται σε μονάδες ενέργειας ανά μονάδες επιφάνειας (mJ/cm2).
Διακριτική ικανότητα, δηλ. ικανότητα αποτύπωσης μικρών διαστάσεων χωρίς παραμόρφωση.
Αντίσταση στο μέσο εγχάραξης.
Κατάλληλες θερμικές ιδιότητες (π.χ. Τg).

3.3.3 Είδη Φωτοπολυμερικών Υλικών
Ανάλογα με τα βήματα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διεργασία της λιθογραφίας τα
φωτοπολυμερή διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στα συμβατικά φωτοπολυμερή (φωτοπολυμερικά
υλικά παλαιότερης γενιάς) και στα φωτοπολυμερή χημικής ενίσχυσης.
3.3.3.1 Συμβατικά Φωτοπολυμερή (Conventional Resists)
Πρόκειται για φωτοπολυμερικά υλικά αρνητικού ή θετικού τόνου τα οποία μέχρι και την
τεχνολογία κατασκευής κυκλωμάτων με χαρακτηριστική διάσταση έως 350 nm, αντιπροσώπευαν τους
κύριους τύπους υλικών που χρησιμοποιούσε η βιομηχανία. Στα συμβατικά φωτοπολυμερή τα
προϊόντα της αντίδρασης μετά την έκθεση στην ακτινοβολία επιδρούν άμεσα στη διαλυτότητα του
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φωτοπολυμερούς. Έτσι, το σχήμα αποτυπώνεται στο φωτοπολυμερές ουσιαστικά μετά από δύο μόνο
βήματα: την έκθεση και την εμφάνιση. Στον πίνακα 3.1 καταγράφονται μερικά παραδείγματα
συμβατικών φωτοπολυμερών καθώς και η φωτοχημεία τους.

Χημεία αλλαγής
διαλυτότητας

Φωτοπολυμερές
Μεθακρυλικός μεθυλεστέρας

Χρήση

Φωτοδιάσπαση δεσμών της
βασικής αλυσίδας

Θετικού τόνου

Πολυμερικά υλικά που περιέχουν αζίδια ως φωτοχημικά
ενεργούς διασταυρωτές (σύστημα 2 συστατικών)

Δημιουργία σταυροδεσμών

Αρνητικού
τόνου

Πολυμερικά υλικά που περιέχουν νεολάκκες (κρεσόλης–
φορμαλδεΰδης) και παράγωγα διαζωναφθοκινόνης
(DNQ) ως φωτοευ/τές (σύστημα 2 συστατικών)

Αλλαγή της υδροφιλικότητας
του παραγώγου της DNQ

Θετικού τόνου

(σύστημα ενός συστατικού)

Πίνακας 3.1 Παραδείγματα συμβατικών πολυμερών.
3.3.3.2 Φωτοπολυμερή Χημικής Ενίσχυσης (Chemically Amplified Resists, CAR’s)
Τα

υλικά

που

βασίζονται

σε

πολυμερή

κρεσόλης-φορμαλδεΰδης

και

παράγωγα

διαζωναφθοκινόνης ως φωτοευαισθητοποιητές εκτίθενται συνήθως με ακτινοβολία που εκπέμπουν
λυχνίες υδραργύρου σε μήκος κύματος 436nm (G-line), 405 m (H-line) και 365nm (I-line). Η
απαίτηση για σμίκρυνση των διαστάσεων οδήγησε στην ανάγκη βελτίωσης της διακριτικής
ικανότητας της λιθογραφίας και συνεπώς στη χρήση πηγών ακτινοβολίας που εκπέμπουν σε
μικρότερα μήκη κύματος γύρω από τα 250nm. Όμως, η λυχνία εκκένωσης υδραργύρου παρουσιάζει
εξαιρετικά μικρή ένταση ακτινοβολίας στα 254nm, συνεπώς τα φωτοπολυμερή που θα
χρησιμοποιούνταν σε αυτό το μήκος κύματος έπρεπε να παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία. Η
απαίτηση για μεγάλη ευαισθησία εξακολούθησε να υπάρχει ακόμα και μετά την είσοδο του λέιζερ
ΚrF (248nm) στην τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, λόγω της εισαγωγής
πολλών οπτικών κατασκευών ανάμεσα στην πηγή της ακτινοβολίας και του δισκίου πυριτίου, που
μείωσε αισθητά την ένταση της ακτινοβολίας [83]. Συνεπώς, στο νέο μήκος κύματος που επέβαλε η
εξέλιξη των οπτικών συστημάτων, οι ήδη χρησιμοποιούμενες νεολάκκες παρουσιάζουν τα εξής
προβλήματα:
1. μικρή ευαισθησία, που οδηγεί σε μεγάλους χρόνους έκθεσης και αυξημένο κόστος για τη
βιομηχανία
2. σημαντική απορρόφηση της ακτινοβολίας, που σημαίνει ότι το φως διαπερνά μόνο τα
επιφανειακά στρώματα (μερικές δεκάδες ή τις πρώτες εκατοντάδες nm) του υλικού.
Για τους λόγους αυτούς ήταν επιτακτική η ανάγκη σχεδιασμού υλικών με χαμηλή απορρόφηση και
μεγάλη ευαισθησία. Έτσι προέκυψε η ιδέα της χημικής ενίσχυσης (chemical amplification).
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Στα φωτοπολυμερή χημικής ενίσχυσης περιέχονται φωτοευαισθητοποιητές οι οποίοι με την
έκθεση στην ακτινοβολία παράγουν φωτοπροϊόντα (Η+), τα οποία καταλύουν ή εκκινούν την
αντίδραση αλλαγής διαλυτότητας του υλικού καθιστώντας δυνατή την εμφάνιση του φιλμ μετά τη
θέρμανση που ακολουθεί την έκθεση. Έτσι, τα κύρια στάδια της λιθογραφίας είναι τρία: η έκθεση, η
θέρμανση μετά την έκθεση και η εμφάνιση (σχήμα 3.3).

1. επίστρωση φωτοπολυμερικού
υλικού σε φιλμ οξειδίου

SiO2

Δισκίο Si
hv
Η+

2. έκθεση σε ακτινοβολία
μέσω μάσκας →
φωτοχημική παραγωγή οξέος

Δισκίο Si

3. Θέρμανση: χημική ενίσχυση

Δισκίο Si

Δισκίο Si

Δισκίο Si

4. εμφάνιση

Λιθογραφία θετικού τόνου

Λιθογραφία αρνητικού τόνου

Σχήμα 3.3 Βήματα λιθογραφίας για ένα φωτοπολυμερικό υλικό χημικής ενίσχυσης.
Οι φωτοευαισθητοποιητές που συνήθως χρησιμοποιούνται στα περισσότερα φωτοπολυμερικά
υλικά είναι άλατα ωνίου που παράγουν φωτοχημικά ισχυρό οξύ κατά την έκθεση. Στα φωτοπολυμερή
χημικής ενίσχυσης αρκεί ένα υδρογονοκατιόν (άρα θεωρητικά ένα φωτόνιο), για να δράσει
καταλυτικά και να ξεκινήσει πλήθος αλυσωτών αντιδράσεων. Λόγω της ειδικής χημικής δράσης του,
ο φωτοευαισθητοποιητής καλείται φωτοπαραγωγός οξέος (Photochemical Acid Generator, PΑG.). Το
σχήμα της χημικής ενίσχυσης περιλαμβάνει κυρίως τρεις μηχανισμούς [83-86]:

Ι. Μηχανισμός διαδικτύωσης
ΙΙ. Μηχανισμός αποπολυμερισμού
ΙΙΙ. Μηχανισμός αποπροστασίας
Ι. Μηχανισμός διαδικτύωσης
Η χημική ενίσχυση με όξινα καταλυόμενο σχηματισμό χημικών σταυροδεσμών

για αρνητικού

τόνου φωτοπολυμερή έχει γίνει εφικτή με διάφορους μηχανισμούς, όπως για παράδειγμα ο
κατιοντικός πολυμερισμός και οι αντιδράσεις συμπύκνωσης.
Μια συνηθισμένη κατηγορία φωτοπολυμερικών υλικών μηχανισμού χημικής ενίσχυσης,
βασίζεται στον κατιοντικό πολυμερισμό των εποξειδικών υλικών. Παράδειγμα αυτής της κατηγορίας
είναι το αρωματικό πολυμερές κρεσόλης-φορμαλδεΰδης, το οποίο είναι μερικά εποξειδωμένο στο
φαινολικό υδροξύλιο και περιέχει ως φωτοευαισθητοποιητή ένα άλας τριαρυλοσουλφωνίου. Η χημεία
αλλαγής διαλυτότητας βασίζεται στην οξεοκαταλυόμενη δημιουργία σταυροδεσμών μεταξύ των
εποξειδικών δακτυλίων (σχήμα 3.4).
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Σχήμα 3.4 Χημεία αρνητικού τόνου με οξεοκαταλυόμενη αντίδραση κατιοντικού πολυμερισμού μεταξύ
των εποξειδικών δακτυλίων του εποξειδωμένου πολυμερούς κρεσόλης-φορμαλδεΰδης.
Με τα εποξειδικά υλικά επιτυγχάνεται καλή πρόσφυση, μείωση της συρρίκνωσης του υμενίου και
της διόγκωσης κατά την εμφάνιση με διαλύτες, εξαιρετική θερμική σταθερότητα και καλή
ευαισθησία. Τα εποξειδικά πολυμερή, αλειφατικά ή αρωματικά λειτουργούν ως συστήματα αρνητικού
τόνου. Τα αλειφατικά υλικά μειονεκτούν, λόγω της μη επαρκούς θερμικής τους σταθερότητας.
Επιπλέον τα αρωματικά παρουσιάζουν ισχυρή αντίσταση στην εγχάραξη με πλάσμα, λόγω των
αρωματικών δακτυλίων του πολυμερούς. Σημειώνεται ότι, γενικά η αντίσταση στην εγχάραξη αυξάνει
με την αύξηση της περιεκτικότητας σε άνθρακα και την μείωση της περιεκτικότητας σε οξυγόνο [8790].

ΙΙ. Μηχανισμός αποπολυμερισμού
Τα φωτοπολυμερικά υλικά χημικής ενίσχυσης που αντιδρούν μέσω του μηχανισμού
αποπολυμερισμού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτά που βασίζονται σε θερμοδυναμική έναρξη
του μηχανισμού και σε αυτά που απαιτούν καταλυτικό σπάσιμο της πολυμερικής αλυσίδας. Η
τελευταία διεργασία βασίζεται στη χρήση πολυμερών που έχουν μικρό ανώτερο όριο θέρμανσης και
έχουν σταθεροποιηθεί με κατάλληλες τελικές ομάδες. Με την εισαγωγή μιας ομάδας -είτε σε άκρο της
κύριας αλυσίδας είτε κατά μήκος αυτής- που διασπάται εύκολα με ακτινοβολία, επιτρέπει τον
αποπολυμερισμό μετά την έκθεση και με ήπια θέρμανση του υμενίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
τέτοιου λιθογραφικού συστήματος είναι η πολυφθαλική αλδεΰδη (σχήμα 3.5). Στο συγκεκριμένο
λιθογραφικό σύστημα η διάσπαση της αλυσίδας της πολυφθαλικής αλδεΰδης καταλύεται από το οξύ
που παράγεται από το φωτοευαισθητοποιητή, όπως και στην περίπτωση του εποξειδωμένου
πολυμερούς κρεσόλης-φορμαλδεΰδης.
H O H
C C

O

H+

O
H
HC C

O

Σχήμα 3.5 Χημεία θετικού τόνου με οξεοκαταλυόμενη διάσπαση της κύριας αλυσίδας της πολυφθαλικής
αλδεΰδης.
ΙΙΙ. Μηχανισμός αποπροστασίας
Σύμφωνα με το μηχανισμό αυτό η ακτινοβόληση του υμενίου έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή
οξέος, το οποίο με θέρμανση καταλύει το σπάσιμο της προστατευτικής ομάδας του πολυμερούς. Η
απομάκρυνση της προστατευτικής ομάδας συνεπάγεται μεγάλη αλλαγή στην πολικότητα της αλυσίδας
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στις εκτεθειμένες περιοχές του υλικού. Η αλλαγή πολικότητας επιτρέπει το σχηματισμό θετικού ή
αρνητικού τόνου απεικονίσεων ανάλογα με το διαλύτη εμφάνισης.
Παλαιότερα είχε ευρεία χρήση το φωτοπολυμερές χημικής ενίσχυσης γνωστό ως “tBOC υλικό”
[91]. Το υλικό αυτό ήταν θετικού τόνου, αποτελούμενο από το ομοπολυμερές – και αργότερα
συμπολυμερές – του πολυ(t-βουτοξυκαρβονυλοξυστυρολίου), (tBOCST) και ένα φωτοπαραγωγό
οξέος ως φωτοευαισθητοποιητή. Η χημεία αλλαγής διαλυτότητας του υλικού βασίζεται στην
οξεοκαταλυόμενη αντίδραση αποπροστασίας του προστατευμένου με την tBOC ομάδα υδροξυλίου
του πολυμερούς. Το πολυ(υδροξυστυρόλιο) που παράγεται είναι υδρόφιλο και άρα διαλυτό σε
υδατικά διαλύματα βάσης (σχήμα 3.6). Τα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος έναντι των
υπολοίπων συστημάτων χημικής ενίσχυσης είναι η ευκολία αλλαγής της υδροφιλικότητας του υλικού
με την απομάκρυνση της υδρόφοβης προστατευτικής ομάδας, χωρίς να χρειάζεται να διασπασθεί η
κύρια αλυσίδα του πολυμερούς, καθώς και η δυνατότητα χρήσεως υδατικών διαλυμάτων βάσεως στην
εμφάνιση, που γενικώς προτιμώνται από τους οργανικούς διαλύτες για περιβαλλοντικούς λόγους,
αλλά και λόγω περισσότερο ελεγχόμενης λιθογραφικής συμπεριφοράς.
R
CH2
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Σχήμα 3.6 Χημεία θετικού τόνου με οξεοκαταλυόμενη αντίδραση αποπροστασίας του υδροξυλίου του
πολυμερούς tBOCST (tBOC υλικό).

3.4 Καμπύλη Ευαισθησίας Φωτοπολυμερικών Υλικών
Η καμπύλη αντίθεσης ή ευαισθησίας [82] καθορίζει τη λιθογραφική συμπεριφορά των
φωτοπολυμερικών υλικών. Ορίζεται ως η καμπύλη του κανονικοποιημένου πάχους του υμενίου
συναρτήσει της δόσης έκθεσης, ο άξονας της οποίας βρίσκεται στη λογαριθμική κλίμακα (σχήμα 3.7).
Το κανονικοποιημένο πάχος λαμβάνεται αν το πάχος του υμενίου σε διάφορες δόσης έκθεσης μετά
την εμφάνιση διαιρεθεί με το αρχικό πάχος αυτού πριν την έκθεση.
Με την καμπύλη ευαισθησίας γίνεται η διάκριση των φωτοπολυμερικών υλικών σε αρνητικού και
θετικού τόνου και επιπλέον, εξάγονται οι δόσεις που χαρακτηρίζουν την ευαισθησία των υλικών και η
αντίθεσή τους. Η κρίσιμη δόση που περιγράφει την ευαισθησία των υλικών θετικού τόνου, είναι η
δόση που απαιτείται για την πλήρη διάλυση αυτών (Δο). Σε ένα υλικό αρνητικού τόνου ως κρίσιμη
δόση λαμβάνεται συνήθως η ενέργεια ακτινοβολίας που απαιτείται για τη μερική αδιαλυτοποίηση του
υλικού αυτού (Δ0), ενώ η δόση στην οποία το υλικό έχει ποσοστό αδιαλυτοποίησης κατά 70-90 %,
είναι η λιθογραφικά χρήσιμη δόση (Δχ).
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Σχήμα 3.7 Καμπύλη ευαισθησίας φωτοπολυμερικού υλικού θετικού και αρνητικού τόνου.
Επιπλέον, από την κλίση της γραμμικής περιοχής της καμπύλης ευαισθησίας εξάγεται η τιμή
της αντίθεσης γ, η οποία συνδέεται με τη διακριτική ικανότητα των υλικών. Η αντίθεση για τα
φωτοπολυμερικά υλικά θετικού και αρνητικού τόνου, δίνεται αντίστοιχα από τους παρακάτω τύπους:
γ =

x
⎛ Δ0
log⎜⎜
⎝ Δx

γ =

⎞
⎟⎟
⎠

x
⎛ Δx
log⎜⎜
⎝ Δ0

⎞
⎟⎟
⎠

Μεγάλη τιμή αντίθεσης σημαίνει π.χ. για ένα υλικό θετικού τόνου, ότι μια μικρή διαφορά στην
ενέργεια έκθεσης δυο γειτονικών περιοχών προκαλεί απότομη αλλαγή στη διαλυτότητα του υλικού με
αποτέλεσμα την αποτύπωση δομών μικρών διαστάσεων, αύξηση δηλαδή της διακριτικής ικανότητας.
Γενικά, στη λιθογραφία προτιμώνται τα λιθογραφικά υλικά που επιδεικνύουν μεγάλες τιμές
αντίθεσης, οι οποίες συνήθως είναι ενδείξεις υψηλής διακριτικής ικανότητας. Στην περίπτωση αυτή το
ζητούμενο είναι η ύπαρξη πλήρως διαλυτοποιημένων ή πλήρως αδιάλυτων περιοχών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Αλληλεπιδράσεις Πολυμερών - Διαλυτών

4.1 Εισαγωγή
Οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την απόκριση ενός αισθητήρα είναι κατ’ ουσίαν
κινητικής φύσεως. Κατά τη διάρκεια μιας τυπικής μέτρησης σε ένα χημικό αισθητήρα, η αναλυόμενη
ουσία αρχικά μεταφέρεται στην επιφάνεια μέσω του φαινομένου της διάχυσης, και στη συνέχεια
μπορεί να υπάρχει μια ανταποκρινόμενη μεταφορά από την επιφάνεια στο εσωτερικό του υλικού.
Όποτε, για την ερμηνεία της συμπεριφοράς των πολυμερών κατά τη διόγκωση τους παρουσία αερίων,
πρέπει να είναι κατανοητές οι διεργασίες της προσρόφησης, ρόφησης και διάχυσης.
Οι συνθήκες μέτρησης διαχωρίζονται σε δυο κύριες κατηγορίες: τη στατική, όπου η έκθεση
στην αναλυόμενη ουσία – στόχο λαμβάνει χώρα για μια σταθερή ποσότητα ουσίας σε συγκεκριμένο
όγκο αερίων και τη δυναμική, όπου η αρχική φάση μεταφέρεται συνεχώς δια μέσω της επιφάνειας του
αισθητήρα. Περαιτέρω η δυναμική περίπτωση μπορεί να διαχωριστεί στις περιπτώσεις όπου η
συγκέντρωση της ουσίας είναι σταθερή κατά τη διάρκεια της μέτρησης (σταθερή κατάσταση) και σε
αυτήν όπου η συγκέντρωση της ουσίας διαφοροποιείται από το μηδέν σε ένα μέγιστο και μετά πάλι
στο μηδέν (μεταβατική κατάσταση). Η ίδια ανάλυση εφαρμόζεται και στην περίπτωση υγρής φάσης
παρά το γεγονός ότι οι συντελεστές διάχυσης είναι διαφορετικοί και η διαδικασία θα είναι βραδύτερη
από αυτήν της αέριας φάσης.

4.2 Προσρόφηση
Σε ένα χημικό αισθητήρα, η αναλυόμενη ουσία προσροφάται αρχικά στην επιφάνειά του.
Προσρόφηση [92] είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ορισμένα μόρια ή άτομα αερίου ή υγρού
δεσμεύονται πάνω σε μια στερεή επιφάνεια. Η δέσμευση αυτή μπορεί να οφείλεται σε φυσικές ή
χημικές δυνάμεις και η προσρόφηση καλείται αντίστοιχα φυσική ή χημική.
Στη φυσική προσρόφηση οι δεσμοί που δημιουργούνται μεταξύ στερεού και των
προσροφούμενων σωματιδίων είναι μάλλον ασθενείς δεσμοί με ενέργεια της τάξεως των 20-50
kJ/mol. Η θερμότητα της φυσικής απορρόφησης είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με τη θερμότητα της
υγροποίησης, υποδεικνύοντας ότι η φυσική απορρόφηση είναι παρόμοια με την συμπύκνωση. Η
φυσική απορρόφηση επομένως θα λαμβάνει χώρα υπό συνθήκες που ευνοούν την υγροποίηση. Η
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φυσική απορρόφηση χαρακτηρίζεται από αλληλεπιδράσεις δεσμών Van der Waals και υδρογόνου, οι
οποίοι είναι εύκολα αντιστρέψιμοι. Η αρχική απορρόφηση μπορεί να ακολουθηθεί από
πολυστρωματική σταδιακή αποικοδόμηση, έχοντας ως απόρροια τη δημιουργία στοιβάδας που
συμπεριφέρεται ως ένα διδιάστατο υγρό.
Στη χημική προσρόφηση (ή χημειρόφηση) οι δεσμοί που δημιουργούνται μεταξύ των
προσροφούμενων μορίων και των ατόμων της προσροφούσης επιφάνειας είναι ισχυροί χημικοί δεσμοί
με ενέργεια της τάξεως των 200-400 kJ/mol. Η χημική απορρόφηση έχει συνήθως ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία μονοστοιβάδας και λαμβάνει χώρα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και υψηλότερες πιέσεις
από τη φυσική, ενώ είναι λιγότερο εύκολα αντιστρέψιμη. Μερικά παραδείγματα αποτελούν οι
διαδικασίες απορρόφησης διαχωρισμού που απαντώνται σε επιφανειακά οξείδια μετάλλων και η
δημιουργία υμενίου υβριδίου, όπου στις επιφάνειες αυτές το νερό δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς.
Άλλες πιθανές αλληλεπιδράσεις οι οποίες υπάγονται μεταξύ χημικής και φυσικής απορρόφησης είναι
οι αλληλεπιδράσεις Brønsted-Lowry και οι αλληλεπιδράσεις οξέος-βάσης κατά Lewis.
Η ισόθερμος της αναλυόμενης ουσίας, δηλαδή η καμπύλη που δείχνει τον όγκο V του
προσροφημένου αερίου (ανά μονάδα μάζας προσροφητικού) συναρτήσει της πιέσεως σχετίζεται με τη
φύση του ζεύγους αέριο-επιστρωμένη επιφάνεια αισθητήρα. Η απλούστερη περιγραφή για την
απορρόφηση αερίου σε μια επιφάνεια αντιστοιχεί στην ισόθερμο Langmuir. Αυτή αποτελεί μια
κινητική πηγή βασισμένη σε μια ιδανικά προσανατολισμένο μονοστοιβάδα (σχήμα 4.1). H υπόθεση
που γίνεται είναι ότι τα μόρια που χτυπούν στην επιφάνεια απορροφώνται σε συγκεκριμένα σημεία ή
«τοποθεσίες» με τέτοιο τρόπο ώστε ένα μόριο να καταλαμβάνει μια θέση κάθε φορά και δεν υπάρχει
πλευρική αλληλεπίδραση μεταξύ απορροφούμενων μορίων σε γειτονικές θέσεις. Θα ισχύει επομένως
η σχέση: θ =

bp
, όπου θ είναι το κλάσμα των κατειλημμένων θέσεων στην ισορροπία για
1 + bp

δεδομένη μερική πίεση p. Η σταθερά b αναφέρεται στους σχετικούς ρυθμούς απορρόφησης και
εκρόφησης και στο κλάσμα των μορίων τα οποία καταλαμβάνονται από την επιφάνεια από στο
σύνολο των μορίων που χτυπούν σε αυτή. Εκτός της αρχικής ισόθερμης υπάρχουν πολλές παραλλαγές
οι οποίες είναι διαθέσιμες, όμως είναι ελλιπείς, καθώς από αυτές συνεπάγεται ομοιογένεια της
επιφάνειας (όλες οι θέσεις πάνω σε αυτές επιδεικνύουν την ίδια προσκόλληση ως προς την
απορροφούμενη ουσία), ενώ επίσης δε λαμβάνονται καθόλου υπ’ όψιν οι πλευρικές αλληλεπιδράσεις.

39

Σχήμα 4.1 Ισόθερμος Langmuir για μονοστρωματική απορρόφηση κλασματική κάλυψη ως συνάρτηση
της σχετικής πίεσης των ατμών. Ένθετο: μοντέλο με βάση το οποίο προκύπτει η ισόθερμος Langmuir.
Ένα άλλο πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι στη φυσική απορρόφηση η σταδιακή δημιουργία
πολλαπλών στοιβάδων είναι συνήθης. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η δημιουργία ισόθερμων
εκθετικής απορρόφησης οι οποίες μπορεί να απαιτούν αρχική απορρόφηση Langmuir και μπορεί να
περιορίζονται σε ένα μέγιστο n στοιβαδών στην πίεση κορεσμού των ατμών (po). Τέτοιου είδους
ισόθερμες καμπύλες έχουν κατηγοριοποιηθεί από τους Brunauer, Emmett και Teller ως τύποι Ι-V και
μπορούν να περιγραφούν μαθηματικά μέσω των ισόθερμων ΒΕΤ ή BET n-στοιβαδών (σχήμα 4.2) [1].
Τέτοιου τύπου ισόθερμες μπορούν να επιτρέψουν την προσέγγιση-εκτίμηση συγκεκριμένων
επιφανειακών περιοχών και του πορώδους, το οποίο εκφράζεται από την υστέρηση που εμφανίζεται
μεταξύ της ανερχόμενης και της κατερχόμενης ισόθερμης καμπύλης.

Σχήμα 4.2 Σχήματα των διάφορων ισόθερμων
όπως ταξινομούνται από τον Brunauer et al.
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4.3 Ρόφηση
Ο όρος ρόφηση αναφέρεται γενικά στην εισχώρηση και τη διασπορά ενός διαλύτη σε μια
πολυμερική μήτρα, ο δε συντελεστής ροφήσεως ή διαλυτότητας S (solubility coefficient)
χαρακτηρίζει την κατανομή του διαλύτη μεταξύ της πολυμερικής φάσεως και μια εξωτερικής (π.χ
καθαρός διαλύτης) στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας. Με σπάνιες εξαιρέσεις η ρόφηση
ενός διαλύτη είναι εφικτή μόνο στις άμορφες περιοχές ενός πολυμερούς.
Η ποσότητα του διαλύτη που εισροφάται μετά το πέρας της αποκατάστασης της ισορροπίας
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες

όπως τη φύση του διαλύτη και του μέσου διάχυσης , τη

θερμοκρασία και την πίεση. Αν σε ένα δεδομένο σύστημα πολυμερούς – διαλύτη διατηρήσουμε την
θερμοκρασία σταθερή και υπολογίσουμε το ποσοστό ρόφησης σε σχέση με την μεταβολή της πίεσης ,
η καμπύλη που θα προκύψει θα είναι η γνωστή ισόθερμη ρόφησης.

4.3.1 Ισόθερμες ρόφησης
Στα συστήματα πολυμερών απαντώνται τρεις βασικοί τύποι ισοθέρμων [93, 94]: α) ισόθερμη κατά

Συγκέντρωση C

Henry, β) ισόθερμη Flory - Ηuggins , γ) ισόθερμη Langmuir (σχήμα 4.3).

(γ)

(β)

(α)

Σχήμα 4.3 Διάγραμμα των τριών μορφών ισοθέρμων:
α) Henry, β) Flory-Huggins, γ) Langmuir.

Eνεργότητα α

Ισόθερμος τύπου (α)
Η απλούστερη μορφή ισοθέρμου είναι αυτή που αναφέρεται στη συμπεριφορά ιδανικού
διαλύματος και περιγράφεται από το νόμο του Henry. Αποτελεί την οριακή περίπτωση άλλων
ισοθέρμων σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Απαντάται κατά τη ρόφηση μη συμπυκνώσιμων αερίων
όπως Ο2, Ν2, Η2, Ηe σε πολυμερή σε χαμηλές πιέσεις για την περίπτωση των πολυμερών.

Ισόθερμη τύπου (β)
Η ισόθερμη αυτή απαντάται κυρίως σε συστήματα που υπάρχουν μεν αλληλεπιδράσεις
πολυμερούς–διαλύτη με αποτέλεσμα το πολυμερές να διογκώνεται σημαντικά λόγω ροφήσεως, οι
αλληλεπιδράσεις αυτές όμως δεν είναι ισχυρές (π.χ μη πολικά ή ασθενώς πολικά συστήματα
ελαστομερών , οργανικών ατμών ή υγρών). Ερμηνεύεται από τη θεωρία Flory-Huggins, η οποία είναι
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ένα προσεγγιστικό μοντέλο πλέγματος για διαλύματα υγρών στα οποία υπάρχει μεγάλη διαφορά
ανάμεσα στα μεγέθη των μορίων των συστατικών. Το ένα συστατικό (διαλύτης) μπορεί να θεωρηθεί
ότι καταλαμβάνει μεμονωμένες πλεγματικές θέσεις, ενώ το άλλο συστατικό (Ν-μερές = πολυμερές)
Ν-διαδοχικές θέσεις σε ποικιλία σχημάτων.
Για την γραμμομοριακή ελεύθερη ενέργεια μίξης ισχύει: ΔF mix = RTlnαS

(1)

όπου αS η ενεργότητα του διαλύτη. Η σχέση (9) βάσει γνωστών σχέσεων από τη θερμοδυναμική
γίνεται :

ln a2 = ln φ2+ (1- φ2) + χ(1-φ2)2

(2)

όπου χ o παράγοντας αλληλεπίδρασης Flory-Huggins και φs το κλάσμα όγκου του διαλύτη.
Ισόθερμος τύπου (γ)

Η ισόθερμη αυτή απαντάται κυρίως σε συστήματα όπου η ρόφηση αρχικώς λαμβάνει χώρα σε
ειδικές θέσεις μέσα στην πολυμερική μήτρα. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που ενδιαφέρει εδώ
είναι η ρόφηση αερίων σε υαλώδη πολυμερή. Ποιοτικά μπορεί να ερμηνευτεί βάσει της θεωρίας
Flory-Huggins, για χ<0, παρόλο που αρνητικές τιμές για το χ υποδηλώνουν εξωθερμική μίξη όπου δεν
ισχύουν οι παραδοχές που οδηγούν στην εξαγωγή εξίσωσης της γραμμομοριακής ενθαλπίας μίξης
ΔHmix.
Αυτό συμβαίνει α) όταν υπάρχουν ισχυρές αλληλεπιδράσεις μορίων διαλύτη- πολυμερούς (π.χ
πολικά συστήματα, ρόφηση νερού σε φυσικά υδρόφιλα πολυμερή), β) στα υαλώδη πολυμερή , όπου ο
ελεύθερος όγκος είναι μεγαλύτερος από αυτόν που αντιστοιχεί σε μια θερμοδυναμική κατάσταση
ισορροπίας και τα μόρια του διαλύτη μπορούν να τοποθετηθούν σε οπές ελεύθερου όγκου χωρίς να
παρενοχληθεί το πλέγμα του πολυμερούς. Όταν όμως τα σημεία ρόφησης κορεσθούν, δηλαδή οι οπές
του ελεύθερου όγκου πληρωθούν, η μίξη μπορεί να γίνει ενδόθερμη.
Για την ερμηνεία της ισόθερμης τύπου (γ) χρησιμοποιείται κυρίως η θεωρία της διττής ροφήσεως
(dual mode sorption), η οποία αρχικά προτάθηκε για τη ρόφηση αερίων σε πολυμερή. Η σχετική
θεωρία της διττής ροφήσεως βασίζεται στην ύπαρξη δύο πληθυσμών ροφούμενων μορίων διαλύτη. Ο
ένας πληθυσμός ροφάται κατά Henry στις άμορφες περιοχές της πολυμερικής μήτρας. Ο δεύτερος
πληθυσμός ροφάται στις προϋπάρχουσες οπές της υαλώδους μήτρας και η ρόφηση περιγράφεται από
την εξίσωση Langmuir (η οποία ισχύει για την προσρόφηση μονομοριακής στοιβάδας σε στερεή
επιφάνεια). Η θεωρία αυτή επεκτείνεται και για συστήματα όπου ο διαλύτης διογκώνει σημαντικά το
πολυμερές και η ρόφηση στην άμορφη περιοχή θεωρείται κατά Flory-Huggins.
4.3.2 Παράγοντας Αλληλεπίδρασης – Παράμετρος Διαλυτότητας

Ο Flory εισήγαγε πρώτος τον παράγοντα χ που είναι μια αδιάστατη ποσότητα και χαρακτηρίζει
την ενέργεια αλληλεπίδρασης ανά μόριο διαλύτη. Πιο συγκεκριμένα, όταν το χ είναι αρνητικό, ο
διαλύτης θεωρείται καλός (τα μόρια του διαλύτη διαπερνούν τις αλυσίδες του πολυμερούς
προκαλώντας την διόγκωσή του) ενώ και για μικρές θετικές τιμές θεωρείται καλός. Για χ=1/2

42

θεωρούμε ότι έχουμε συνθήκες θ (θερμοκρασία θ, ή θ διαλύτης), όπου οι ενεργειακές και εντροπικές
αλληλεπιδράσεις αλληλοαναιρούνται και το πολυμερές βρίσκεται σε αδιατάρακτες συνθήκες. Για
χ>1/2 , ο διαλύτης θεωρείται κακός και σε μεγαλύτερες τιμές οδηγεί σε μη αναμειξιμότητα. Επιπλέον
από τον παράγοντα χ εξάγεται η θεωρητική καμπύλη για την ισόθερμο ρόφησης του συστήματος
πολυμερούς- διαλύτη από την εξίσωση (2) που προκύπτει από το μοντέλο Flory Huggins για την
ενεργότητα του διαλύτη [64, 95, 96].
Για ένα δυαδικό σύστημα διαλύτη-πολυμερούς ισχύει : χ=

1
VS
( δ 2 − δ 1 )2 +
RT
z

όπου οι δείκτες 1, 2 αναφέρονται στο πολυμερές και το διαλύτη αντίστοιχα, V1 ,

(3)

V2 οι

γραμμομοριακοί όγκοι τους και το z είναι μια χαρακτηριστική σταθερά πλέγματος που
χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή της εξίσωσης.
Η παραπάνω εξίσωση δίνει μια ποιοτική εικόνα της συμπεριφοράς του συστήματος, όμως δεν
προβλέπει αρνητικές τιμές για το χ , που για ορισμένα συστήματα πολυμερούς–διαλύτη είναι δυνατό
να εμφανίζεται. Παρόλο αυτά, επιτρέπει την εξαγωγή αρχικών συμπερασμάτων για δεδομένο ζεύγος
διαλύτη-πολυμερούς. Για να είναι λοιπόν ένας διαλύτης καλός για ένα συγκεκριμένο πολυμερές , θα
πρέπει η διαφορά |δ1-δ2| να έχει αρκετά μικρή τιμή.
Οι παράμετροι διαλυτότητας χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την επιλογή κατάλληλων διαλυτών
για τα πολυμερικά συστήματα. Αποτελούν μια ένδειξη για την χημική ομοιογένεια μεταξύ των
ενώσεων και του κανόνα που επικρατεί στην χημεία «όμοιο διαλύει όμοιο». Η ημιεμπειρική
παράμετρος διαλυτότητας είναι συνδεδεμένη με εργασίες των Hildrerbrand-Scott, Hansen και άλλων
[97, 99]. Ενώ η παράμετρος χ αφορά ζεύγος ουσιών (δηλαδή είναι του τύπου χ1,2), η παράμετρος δ
αφορά μία ουσία και η ανάμειξη δύο ουσιών θα εξαρτάται από τη διαφορά των τιμών δ.
1/2

Σύμφωνα με τον Hansen, για ένα διαλύτη ισχύει: δ = (Ε/V) , όπου Ε είναι η «ενέργεια συνοχής»
(cohesion energy) και V ο γραμμομοριακός όγκος του διαλύτη. Το δ συνήθως πινακοποιείται σε
μονάδες MPa1/2 ή (cal/cm3)1/2. Για ένα μικρομοριακό υγρό το Ε είναι η πειραματικώς μετρήσιμη
ενέργεια εξατμίσεως.
Σύμφωνα με την παλαιότερη πρόταση των Hildrerbrand-Scott, η ανάμειξη του πολυμερούς 1 και
του διαλύτη 2 χαρακτηρίζεται από ενθαλπία αναμείξεως:

ΔΗ = φ1φ2Vm(δ1-δ2)2

(4)
2

Σύμφωνα με απόψεις του Patterson που υιοθετεί και ο Hansen, το γινόμενο φ1φ2Vm(δ1-δ2) είναι
προσεγγιστικά ίσο με την ελεύθερη ενέργεια αναμείξεως εκτός του ιδανικού (συνδυαστικού)
εντροπικού όρου (ΔScomb) και άρα η ανάμειξη είναι οριακά δυνατή όταν (ΔScomb) = φ1φ2Vm(δ1-δ2)0.5.
Η ενέργεια συνοχής μπορεί να αναλυθεί ως ένα άθροισμα ενεργειών:
ED (διασποράς) + ΕΡ (πολικότητας) + ΕΗ (δεσμού υδρογόνου) + ... .
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Κάθε ενέργεια αντιστοιχεί σε έναν τύπο δυνάμεων μεταξύ δομικών στοιχείων και στην προσέγγιση
του Hansen που χρησιμοποιείται κυρίως για διαλύματα πολυμερών σε οργανικούς διαλύτες και ύδωρ,
χρησιμοποιείται η σχέση: Ε = ΕD + EP + EH
όπου το ΕΗ δεν περιλαμβάνει μόνο το αποτέλεσμα δεσμών υδρογόνου αλλά γενικότερα οτιδήποτε δεν
καλύπτεται από τα ΕD και ΕΡ. Επομένως η παράμετρος διαλυτότητας μπορεί να γραφτεί ως γραμμικός
συνδυασμός των παραγόντων αυτών [98-100]:

δ2 = δ2D + δ2P + δ2H

(5)

Για κανονικά διαλύματα έχει εμπειρικά βρεθεί ότι υπάρχει αναμειξιμότητα μεταξύ πολυμερούς
και διαλύτη όταν η διαφορά των αντίστοιχων παραμέτρων διαλυτότητας είναι μικρότερη από 11.8(cal/cm3)1/2. Για διαλύματα όπου φαινόμενα όπως η πολικότητα των ενώσεων και οι δεσμοί
υδρογόνου παίζουν σημαντικό ρόλο, έχει βρεθεί από τον Hansen, ότι για να αναμειγνύονται δύο
συστατικά πρέπει το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών μεταξύ των τριών παραμέτρων
διαλυτότητας να είναι μικρότερο μιας χαρακτηριστικής τιμής για κάθε πολυμερές, με αναλογία στις
διαφορές (4:1:1). Καλοί διαλύτες για ένα πολυμερές θεωρούνται οι ενώσεις που η τιμή αυτή
εντοπίζεται εντός της ακτίνας R2 μιας σφαίρας σε ένα σύστημα συντεταγμένων (2δD, δP, δH).

4.4 Διάχυση
Για τη διάχυση μικρών μορίων διαλύτη μέσα στη μάζα του πολυμερούς μια απλή εικόνα είναι
ότι για τις αλλαγές θέσης τα μόρια αξιοποιούν με κάποιο τρόπο τα κενά της διατάξεως των αλυσίδων.
Η διάχυση των μορίων μιας ουσίας γίνεται από τα διάκενα ανάμεσα στα μεγαλομόρια του
πολυμερούς. Σε μικροσκοπικό επίπεδο, η διάχυση ενός μακρομορίου θεωρείται ως μια σειρά
διαδοχικών τυχαίων μοριακών αλμάτων. Συγκεκριμένα, το ροφήμενο μόριο είναι εγκλωβισμένο σε
μια θέση ανάμεσα στα τμήματα των πολυμερικών αλυσίδων, μέχρις ότου τα τελευταία μετατεθούν
(λόγω θερμικών κινήσεων), κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανοίξει μια οπή ικανού μεγέθους για να
μεταπηδήσει το μικρομόριο σε αυτή. Το άλμα της διάχυσης ολοκληρώνεται με το κλείσιμο της οπής
που δημιουργήθηκε κατά την μετακίνηση του μικρομορίου, έτσι ώστε αυτό να εγκλωβίζεται στη νέα
θέση.
Για την περιγραφή του φαινομένου της διάχυσης σε ένα σύστημα χρειάζονται δύο βασικές
παράμετροι [93, 94].
1. Ο συντελεστής διαλυτότητας S, ο οποίος περιγράφει τον βαθμό ρόφησης του διαλύτη από το
υπόστρωμα της διάχυσης στην κατάσταση ισορροπίας και ορίζεται ως εξής:
S=(

C
C
)ισορ. ~ ( )
α
c

εάν θεωρηθεί ότι η συμπεριφορά του διαλύτη δεν απέχει πολύ από την ιδανική (α~ c).
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(6)

Σε θερμοδυναμικά ιδανικό σύστημα , η ισόθερμη ροφήσεως είναι ευθεία που διέρχεται από την
άρχη των αξόνων (νόμος του Henry) και ο συντελεστής διαλυτότητας είναι σταθερός. Σε μη ιδανικά
συστήματα, η ισόθερμη είναι καμπύλη και ο συντελεστής είτε αυξάνεται (Flory Huggins) είτε
μειώνεται (Langmuir) με την αύξηση της συγκέντρωσης και της ενεργότητας.
2. Ο συντελεστής διάχυσης DT, ο οποίος είναι μια κινητική παράμετρος που δείχνει πόσο γρήγορα
κινούνται τα μόρια στο υπόστρωμα της διαχύσεως. Εκφράζεται σε m2/s ή cm2/s και εξαρτάται από
τους παρακάτω παράγοντες [93, 94] :
i) Συγκέντρωση
Σε μη πολικά συστήματα η εξάρτηση του συντελεστή διαχυσης με τη συγκέντρωση, είναι περίπου
εκθετικής μορφής.
ii) Θερμοκρασία
Η παρατηρούμενη αύξηση του D με την αύξηση της θερμοκρασίας, περιγράφεται συνήθως με μια
σχέση Arrhenius : D = Doexp(-Ed/RT) όπου Εd η ενέργεια ενεργοποίησης της διάχυσης. Σύμφωνα με
το μηχανισμό διαχύσεως οι πολυμερικές αλυσίδες που περιβάλλουν το εγκλωβισμένο μόριο του
διαλύτη, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανοίξει μια οπή στην οποία θα μεταπηδήσει το μακρομόριο. Η
διάχυση πραγματοποιείται από τέτοια διαδοχικά ενεργοποιημένα άλματα.
iii) Φύση του διαλύτη και του πολυμερούς
Γενικά ο D αυξάνεται με τη μείωση του μοριακού μεγέθους του διαλύτη. Η εξάρτηση από το μέγεθος
του διαχεόμενου μορίου είναι μεγαλύτερη για άκαμπτα πολυμερή από ότι για ελαστομερή. Για
σχετικά μεγάλα μόρια, είναι σημαντικό και το σχήμα του μορίου. Όσον αναφορά τη φύση του
πολυμερούς, ο D εξαρτάται κυρίως από την πυκνότητα της διάταξης των αλυσίδων και από την
ευκαμψία τους. Συνεπώς το ποσοστό της ύλης που μεταφέρεται εξαρτάται από την στερεοχημική
δομή, το μέγεθος των μορίων του διαλύτη και το είδος του πολυμερούς ως προς τη δομή και τον
προσανατολισμό των μακρομοριακών αλυσίδων. Παράμετροι, επίσης, όπως η πολικότητα και η
διαλυτότητα επηρεάζουν το ποσοστό της ροφούμενης ποσότητας. Η ευαισθησία και η εκλεκτικότητα
που θα παρουσιάσει ένα πολυμερές σε ένα συστατικό εξαρτάται από τη χημική συγγένεια του
συστήματος πολυμερούς–διαλύτη. Σημαντικό ρόλο παίζει και η θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης
η οποία εξετάζεται στην παράγραφο 4.4.2.
4.4.1 Νόμοι Διάχυσης
Στα πλαίσια μιας προσπάθειας γενικευμένης κατατάξεως της συμπεριφοράς διαλυτών κατά τη
διάχυση μέσα σε ένα πολυμερές, έχει προταθεί μία κατάταξη με βάση το αν ακολουθούνται ή όχι οι
νόμοι του Fick ( Φικιανή ή μη –Φικιανή διάχυση). Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Fick, η ροή του
διαλύτη ανά μονάδα επιφάνειας μιας διατομής είναι ανάλογη της βαθμίδας συγκέντρωσης και δίνεται
από την σχέση [101, 102] :
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J = -D

∂C
∂x

( 1ος Νόμος του Fick)

(7)

Η σταθερά αναλογίας D, ονομάζεται συντελεστής διάχυσης κατά Fick ή απλά συντελεστής διάχυσης
και εκφράζεται σε m2/s ή cm2/s.
Η αρχή διατήρησης της μάζας σε συνδυασμό με την εξίσωση (7) , δίνει την βασική διαφορική
εξίσωση της διάχυσης , που ισχύει για την μεταβατική κατάσταση ροής :

ϑC
ϑ
ϑC
=
(D
) ( 2ος Νόμος του Fick)
ϑt
ϑx
ϑx

(8)

Η (8) ισχύει για διάχυση σε μια διάσταση. Στην περίπτωση που ο συντελεστής διάχυσης είναι
σταθερός η (8) γίνεται :

ϑC
ϑ2 C
= D
ϑt
ϑx 2

(9)

Στην περίπτωση που κατά την διάχυση λαμβάνει χώρα διόγκωση του υποστρώματος , όπως στην
παρούσα εργασία, εάν ως πλαίσιο αναφοράς θεωρηθεί το μη διογκωμένο υπόστρωμα τότε η
συγκέντρωση εκφράζεται ανά όγκο μη διογκούμενου υποστρώματος και ο συντελεστής διάχυσης
ονομάζεται συντελεστής Dp με πλαίσιο αναφοράς το καθαρό υπόστρωμα. Ο Dp είναι ο πιο εύχρηστος
για την ανάλυση των αποτελεσμάτων ρόφησης. Αν ως πλαίσιο αναφοράς θεωρηθεί το διογκωμένο
υπόστρωμα της διάχυσης με το αντίστοιχο ορισμό της συγκέντρωσης , ανά όγκο διογκούμενου
υποστρώματος, ορίζεται ο αμοιβαίος συντελεστής διάχυσης DΜ. Στις οριακές συνθήκες α) ισοτροπική
διόγκωσης και β) διόγκωσης μόνο κατά τον άξονα των χ , η σχέση Dp και DΜ είναι αντίστοιχα:

Dp
DM

= φΡ2/3 και

Dp
DM

= φΡ2, όπου φΡ το κλάσμα όγκου του πολυμερούς.

(10)

4.4.2 Επίδραση της Θερμοκρασία Υαλώδους Μετάπτωσης στη Διάχυση
Ο τύπος της διαχύσεως (Φικιανή ή μή-Φικιανή διάχυση) βρίσκεται πειραματικώς ότι εξαρτάται
συνήθως από το αν η θερμοκρασία του πειράματος είναι αρκετά μεγαλύτερη ή μικρότερη μίας
θερμοκρασίας αναφοράς [102]. Η θερμοκρασία αναφοράς είναι το Τg για μη κρυσταλλώσιμα
πολυμερή ενώ, σε κάποιες περιπτώσεις, φαίνεται να επηρεάζεται και από το Tm (για κάποια από τα
ημικρυσταλλικά πολυμερή). Συχνώς η συμπεριφορά βρίσκεται Φικιανή για μη κρυσταλλώσιμα
πολυμερή σε θερμοκρασίες υψηλότερες της θερμοκρασίας αναφοράς (με κάποιες αποκλίσεις στην
περιοχή: Tg έως Tg+30οC, πιθανώς λόγω ιξωδοελαστικότητος του υλικού) και μη-Φικιανή για
θερμοκρασίες χαμηλότερες έως πολύ χαμηλότερες του Τg (οπότε το πολυμερές θα είναι υαλόμορφο1).
Μια ποιοτική ερμηνεία των προηγούμενων διαπιστώσεων σχετίζεται με την εξάρτηση των
χρόνων χαλαρώσεως των αμόρφων αλυσίδων από την θερμοκρασία. Σε υψηλές θερμοκρασίες, οι
χρόνοι χαλαρώσεως είναι μικροί, δηλαδή οι αλυσίδες αναδιατάσσονται γρήγορα και τα ίχνη των
ιδιαίτερων αλληλεπιδράσεων αλυσίδων-διαλύτη εξαλείφονται γρήγορα. Ως εκ τούτου, η μήτρα
(πολυμερές) δεν ‘φαίνεται’ ιδιαίτερα τροποποιημένη από τη διέλευση των μορίων του διαλύτη.
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Σε χαμηλές θερμοκρασίες η διέλευση των μορίων του διαλύτη οδηγεί σε νέες τοπικές
διαμορφώσεις των αλυσίδων ή/και την ανάπτυξη μηχανικών τάσεων. Πρακτική συνέπεια για
υαλόμορφα υλικά είναι ότι το υλικό της μήτρας παρουσιάζει συντελεστή διαχύσεως που εξαρτάται όχι
μόνον από τη συγκέντρωση των διαχεομένων μορίων, αλλά και από τον χρόνο (μη-Φικιανή
συμπεριφορά), αφού το υλικό χαλαρώνει σε χρόνους συγκρίσιμους ή μεγαλύτερους του χρόνου
διαχύσεως1.
Όσον αφορά τα ημικρυσταλλικά υλικά, η συμπεριφορά για T << Tm είναι σε καποιες περιπτώσεις
μη-Φικιανή (ενώ είναι Φικιανή για T > Tm, αφού, γενικώς, το Τm υπερβαίνει το Tg), αλλά εμφανίζεται
σημαντική ποικιλία στην συμπεριφορά, κάτι που είναι μάλλον αναμενόμενο αφού ένα
ημικρυσταλλικό πολυμερές είναι (αυτο-) σύνθετο υλικό, με μία συνεχή άμορφη φάση η οποία
δυνατόν να ευρίσκεται σε ποικιλία κλασμάτων όγκου και θερμοκρασιακών περιοχών (: Τ < Τg ή Tg <
T < Tg + 30 oC ή Τ >> Τg) ενώ, περαιτέρω, τα μόρια του διαλύτη δυνατόν να αλληλεπιδρούν είτε
ελαφρώς1 είτε ισχυρώς με τους κρυσταλλίτες.
4.4.3 Ιδανικά και Μη Ιδανικά Συστήματα
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες συστημάτων :
1. Τα ιδανικά , όπου συντελεστής διαλυτότητας S και θερμοδυναμικός συντελεστής διάχυσης DT
είναι σταθεροί. Ισχύει DT = D και η διάχυση είναι Φικιανή (κατά Fick).
2. Τα συστήματα στα οποία ο DT και/ή ο S, είναι συνάρτηση μόνο της συγκέντρωσης. Στην
περίπτωση αυτή, επίσης έχουμε Φικιανή διάχυση.
3. Τα συστήματα στα οποία ο S ή ο DT ή και οι δύο είναι συνάρτηση άλλων μεταβλητών , όπως της
απόστασης x μέσα στο μέσο διάχυσης (ανομοιογένεια υποστρώματος ) ή του χρόνου t (πολυμερή)
στα οποία η διάχυση ονομάζεται και «ανώμαλη» ή μη Φικιανή.

4.5 Πείραμα Ρόφησης
Μια από τις βασικές πειραματικές μεθόδους στη μελέτη της διάχυσης είναι η κινητική ροφήσεως.
Σε ένα πείραμα ροφήσεως, η μεμβράνη του πολυμερούς προεξισορροπείται σε σταθερή συγκέντρωση
διαλύτη c1 σε δυο δεξαμενές. Ο διαλύτης κινείται από την περιοχή της υψηλής συγκέντρωσης στην
περιοχή χαμηλότερης έως ότου αποκατασταθεί ισορροπία. Συμπεραίνεται ότι πρόκειται για μια
αυθόρμητη και αμφίδρομη διεργασία.
Στο πείραμα ροφήσεως προσδιορίζεται η ποσότητα Qt του διαλύτη που εισροφάται ή εκροφάται
από την μεμβράνη σε διάφορους χρόνους t. Αυτό μπορεί να γίνει είτε άμεσα (μετρώντας την
μεταβολή τουβάρους ή των διαστάσεων της μεμβράνης) είτε έμμεσα ( μετρώντας την αύξηση ή την
ελάττωση του διαλύτη στις δεξαμενές). Πρέπει να φροντίζουμε οι μεταβολές της συγκέντρωσης του
διαλύτη να περιοριστούν σε μικρό ποσοστό ώστε να μην παραβιάζεται η συνθήκη σταθερής
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συγκέντρωσης στην επιφάνεια , όπως επίσης και η συγκέντρωση C1 στην επιφάνεια να αποκαθίσταται
ακαριαία.
Κατά τα αρχικά στάδια του πειράματος (μικροί χρόνοι) ακολουθείται με ικανοποιητική
προσέγγιση η σχέση :

Qt
Dt
=4
για 0<Qt/Q∞<0,5
Q∞
πLo 2

(11)

όπου Q∞ το συνολικό ποσό του διαλύτη για t→∞ και Lο το πάχος της μεμβράνης. Η εξίσωση (11)
ισχύει στην περίπτωση όπου και οι δύο επιφάνειες της μεμβράνης είναι εκτεθειμένες στο διαλύτη.
Στην περίπτωση επιστρωμένων υμενίων, όπου μόνο η μία επιφάνεια έρχεται σε επαφή με το διαλύτη
ισχύει η σχέση :

Qt
Dt
=2
για 0<Qt/Q∞<0,5
Q∞
πLo 2

(12)

Έτσι από την κλίση του αρχικά ευθύγραμμου τμήματος της καμπύλης Qt/Q∞ ως προς t μπορεί να
υπολογιστεί ο συντελεστής διάχυσης D σε μικρούς χρόνους.
Κατά τα τελευταία στάδια του πειράματος (μεγάλοι χρόνοι) ακολουθείται με ικανοποιητική
προσέγγιση η σχέση :
ln (1-

Qt
8 Dπ 2 t
) = ln 2 για 0,5< Qt/Q∞<1
Q∞
π
Lo 2

όπου πάλι από την κλίση της ευθείας ln (1-

(13)

Qt
) ως προς t υπολογίζεται ο συντελεστής διάχυσης για
Q∞

μεγάλους χρόνους. Στα ιδανικά συστήματα οι τιμές του D που υπολογίζονται σε μικρούς και
μεγάλους χρόνους , από τις εξισώσεις (11) και (13) αντίστοιχα , ταυτίζονται.

4.5.1 Διόγκωση Επιστρωμένων Υμενίων – Οριακές Συνθήκες
Στην παρούσα εργασία, έχουμε λεπτό πολυμερικό υμένιο προσκολλημένο από τη μια πλευρά σε
υπόστρωμα δισκίου πυριτίου. Το υμένιο έχει αρχικό πάχος Lo για t=0 και μηδενική συγκέντρωση σε
διαχύτη c1=0 (σχήμα 4.4). Για το πείραμα διόγκωσης (εισρόφησης), η επιθυμητή συγκέντρωση των
ατμών C2 δημιουργείται με ανάμειξη αζώτου και κορεσμένου ατμού στους 30Ο C σε ατμοσφαιρική
πίεση και ροή του δημιουργούμενου μίγματος στο χώρο που βρίσκεται το επιστρωμένο υμένιο. Το
υμένιο έχει εκτεθειμένη μόνο τη μία επιφάνεια στους ατμούς. Για το πείραμα συστολής (εκρόφησης),
η οριακή συνθήκη C2=0 επιτυγχάνεται με ροή καθαρού αζώτου.
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c1

x= Loo

c2

c2

x= Lt

x=Lo

x= 0

x= 0

x= 0

t=0

t= ∞

t>0

Σχήμα 4.4 Σχηματική απεικόνιση του πειράματος διόγκωσης επιστρωμένου υμενίου.
Στο πείραμα διόγκωσης προσδιορίζεται η μεταβολή του πάχους του υμενίου ΔL(t)= Lt-Lo
συναρτήσει του χρόνου t, όπου η τελική τιμή ισορροπίας ΔL∞= L∞-Lo επέρχεται σε χρόνο t =∞. Ο
υπολογισμός της ροφούμενης ποσότητας διαχύτη Q∞ βασίζεται στις εξής παραδοχές :
1. Η διόγκωση γίνεται μόνο κατά την διεύθυνση του πάχους του φιλμ , ώστε η μεταβολή του
πάχους ΔL/ Lo να ισούται με τη μεταβολή του όγκου ΔV/Vo.
2. Κατά την ανάμιξη πολυμερούς – ατμού , ισχύει η προσθετικότητα των όγκων.

Qt
Lt − Lo
=
Q∞ Lt =∞ − Lo

Βάσει των παραδοχών 1, 2 ισχύει :

και Q∞ (g διαχύτη/g πολυμερούς) =

m S ,∞
mP

=

d S ΔV d S ΔL
=
d PVo d P Lo

(14)

(15)

όπου mS, ∞ η ροφούμενη μάζα του διαχύτη σε t=∞, mP η μάζα του ξηρού πολυμερούς και dS , dP οι
πυκνότητες διαχύτη, πολυμερούς αντίστοιχα.
Επιπλέον, το κλάσμα βάρους wS και το κλάσμα όγκου φS του διαχύτη στην ισορροπία δίνονται
από τις σχέσεις :
wS =

φs =

m S ,∞

Q∞
1 + Q∞

(16)

ΔV
ΔL
=
ΔV + Vo ΔL + Lo

(17)

m P + m S ,∞

=

Για κάθε σύστημα πολυμερούς –διαχύτη, διεξάγονται πειράματα σε διάφορες C(P) του ατμού και
από τις τιμές ισορροπίας Q∞ ( ή wS, φS) κάθε πειράματος υπολογίζεται η ισόθερμη ρόφησης C=f(P) ή
C=f(α) στην θερμοκρασία του πειράματος.
Οι συγκεντρώσεις των ατμών που παρέχονται κατά την μέτρηση είναι εκφρασμένες σε ppm ( μέρη
όγκου στο εκατομμύριο). Προκειμένου να προκύψουν οι ισόθερμες ρόφησης τις μετατρέπουμε σε
πιέσεις. Για τον υπολογισμό της πίεσης Ps του ατμού έχουμε :
Ptotal = Ps + PN2 = 1atm

και

Ps/(1-Ps) = Ps/PN2 = ns/nN2 = Vs/VN2= (k/106 – k)

όπου k = μετρούμενα ppm ατμού.
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H ενεργότητα α δίνεται από τη σχέση : α=

Ps
Ps ,sat

(18)

όπου Ps,sat η πίεση κορεσμού του ατμού στην θερμοκρασία του πειράματος.
Ο συντελεστής διάχυσης υπολογίζεται από την κλίση του διαγράμματος Qt/Q∞ ως προς t /Lo. Στην
προκειμένη περίπτωση ισχύει : Qt/Q∞ = (Lt – Lo)/ (Lt – Lt=∞) και η τιμή του D υπολογίζεται από την
εξίσωση : (Lt – Lo)/ (Lt – Lt=∞) = 2(Dt/πLo2)1/2

(19)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Πολυμερικά Υλικά - Κατασκευή Πολυμερικής Συστοιχίας
5.1 Υλικά
Για την διεξαγωγή των πειραμάτων της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν αναφορικά τα
ακόλουθα υλικά:

Α. Πολυμερικά υλικά για την κατασκευή της συστοιχίας
Πολυμερές εποξειδωμένης νεολάκκας με την εμπορική ονομασία Epikote 164, της Shell.
Εμπορική φωτοευαίσθητη σιλοξάνη από την UCT.
Πολυ(μεθακρυλικός μεθυλεστέρας) (poly(methyl methacrylate), PMMA), με μοριακό βάρος
MW=120K, της Sigma Aldrich
Πολυ(2-υδροξυαίθυλο μεθακρυλικός εστέρας ) (poly(hydroxyethyl methacrylate), PHEMA), με
μοριακό βάρος MW=300K,της Sigma Aldrich.
Ρητίνη με την εμπορική ονομασία SAL 601TM της Shipley.
Ρητίνη με την εμπορική ονομασία UV IIITM της Shipley.

Β. Διαλύτες
Οξικός εστέρας της 1-μεθόξυ προπανόλης-2 (Propylene Glycol Methyl Ether Acetate, PGMEA)
της Aldrich.
Γαλακτικός αιθυλεστέρας (Ethyl-(S)-lactate, EL), της Aldrich.
Μεθυλοϊσοβουτυλοκετόνη (Methyl IsoButyl Ketone, MIBK), της Merck.
Υδατικό διάλυμα βάσης AZ MIF 726 (εμπορική ονομασία διαλύματος υδροξειδίου του
τετραμεθυλοαμμωνίου, tetramethyl ammonium hydroxide) κανονικότητας 0.26Ν της Clariant.
Μεθανόλη, της εταιρείας Merck.
Ισοπροπανόλη, της Aldrich.
Ακετόνη, της Aldrich.

Γ. Φωτοευαισθητοποιητές
Άλας σουλφωνίου με την εμπορική ονομασία UVI 6974, της Union Carbide.
Εξαφθοροαντιμονικό άλας τριφαινυλοσουλφωνίου (TPS-SbF6), της General Electric.
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Δ. Υποστρώματα
Δισκία πυριτίου, της εταιρείας Montco, με διάμετρο 4 ίντσες και προσανατολισμό <100>.
Δισκία πυριτίας για τη λήψη φασμάτων απορρόφησης στο φασματοφωτόμετρο ορατού υπεριώδους.

5.2 Πολυμερικά Υλικά – Μηχανισμοί Αλλαγής Διαλυτότητας κατά τη Λιθογραφία
Η μεθοδολογία κατασκευής πολυμερικής συστοιχίας της παρούσας εργασίας βασίζεται στην
εφαρμογή της διεργασίας της λιθογραφίας βαθέος υπεριώδους σε πολυμερικά υλικά. Στην παρούσα
παράγραφο παρουσιάζονται οι μηχανισμοί αλλαγής διαλυτότητας που λαμβάνουν χώρα κατά την
έκθεση των πολυμερικών υλικών.

5.2.1 Φωτοπολυμερές Εποξειδωμένης Νεολάκκας (ΕPoxydised Resist, ΕPR)
Η εποξειδική ρητίνη (EPR) είναι ένα φωτοπολυμερικό υλικό χημικής ενίσχυσης αρνητικού τόνου
που αναπτύχθηκε αρχικά στην ΙΒΜ και στη συνέχεια στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» [103]. Περιλαμβάνει τα εξής συστατικά (σχήμα 5.1):
α. Μερικά εποξειδωμένο στη θέση του φαινολικού υδροξυλίου πολυμερές νεολάκκας ο-κρεσόλης φορμαλδεΰδης.
β. Άλας σουλφωνίου με την εμπορική ονομασία UVI 6974 που δρα ως φωτοπαραγωγός οξέος, το
οποίο μπορεί να καταλύσει μια σειρά από οργανικές αντιδράσεις του πολυμερικού υλικού. Το UVI
6974 είναι ένα ισομοριακό μίγμα δύο εξαφθοροαντιμονικών αλάτων του τριαρυλοσουλφωνίου, εκ
των οποίων το ένα έχει το διφαινυλοθειαιθέρα ως αρυλοϋποκαταστάτη και το άλλο αποτελεί το
θειοδιμερές του εξαφθοροαντιμονικού άλατος του τριφαινυλοσουλφωνίου. Η γενική αντίδραση που
λαμβάνει χώρα είναι η ακόλουθη:

Ph2 (Ph S Ph) S+ (Sb F6)- + h⋅v → H+ + Sb F6- + προϊόντα

S+

S

CH2

O

F

CH3

Sb
F

Εποξειδωμένη νεολάκκα
κρεσόλης-φορμαλδεΰδης

S+

S

-

F

F

O

F
F

S+

Φωτοευαισθητοποιητής UVI6974
Σχήμα 5.1 Σύσταση της ρητίνης EPR.
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Για την παρασκευή των διαλυμάτων της εποξειδωμένης νεολάκκας, κατάλληλη ποσότητα
πολυμερούς διαλύθηκε σε γαλακτικό αιθυλεστέρα, με συνεχή ανάδευση. Μετά την πλήρη διάλυση
προστίθεται, ως φωτοπαραγωγός οξέος (Photo Acid Generator, PAG), το UVI 6974. Η συγκέντρωση
του πολυμερούς στο διαλύτη κυμαίνεται ανάλογα με το επιθυμητό πάχος του υμενίου και η
συγκέντρωση του PAG κυμαίνεται ανάλογα με την επιθυμητή ευαισθησία του υλικού.
Το φωτοπολυμερικό υλικό παρασκευάζεται με κλασματοποίηση από το αρχικό πολυμερές, το
Epikote 164. Η κλασματοποίηση είναι αναγκαία για τον περιορισμό της κατανομής μοριακών βαρών
του πολυμερούς. Έχει δειχθεί ότι όσο μικρότερη είναι η κατανομή μοριακών βαρών τόσο καλύτερη
είναι η λιθογραφική συμπεριφορά του φωτοπολυμερούς. Με την κλασματοποίηση προκύπτουν τρία
κλάσματα μοριακών βαρών (χαμηλό, μεσαίο, υψηλό). Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το
μεσαίο κλάσμα μοριακών βαρών, καθώς παρουσιάζει την καλύτερη λιθογραφική συμπεριφορά [104].
Σύμφωνα με παλαιότερα πειράματα [105], με τη βοήθεια της διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης
(Differential Scanning Calorimetry, DSC), έχουν γίνει μετρήσεις της θερμοκρασίας υαλώδους
μετάπτωσης των πολυμερών (σχήμα 5.2). Όπως φαίνεται στο σχήμα 5.2, το υψηλότερο κλάσμα
μοριακών βαρών έχει θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης 61 οC, το μεσαίο 53 οC το αρχικό υλικό
πριν την κλασματοποίηση 45 οC και το κλάσμα μικρών μοριακών βαρών 22 οC.
0.4

Μεγάλα ΜΒ

60.89°C(H)

Rev Heat Flow (W/g)

0.2

Μεσαία ΜΒ
0.0

53.37°C(H)

Epikote 164
44.55°C(H)

Μικρά ΜΒ

22.25°C(H)

-0.2

-0.4
-20
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0

20

40

60

Temperature (°C)
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Σχήμα 5.2 Τιμές θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης του πολυμερούς Epikote 164 και των τριών
προϊόντων κλασματοποίησής του.

Στον πίνακα 5.1 περιγράφεται η σχετική κατανομή και τα μοριακά βάρη των φωτοπολυμερικών
υλικών με βάση αποτελέσματα της χρωματογραφίας διαπερατότητας πηκτής (GPC) [105]. Σύμφωνα
με τον πίνακα προκύπτει ότι το υλικό Epikote 164 εμφανίζει ευρεία κατανομή, ενώ το κλάσμα μικρών
μοριακών βαρών έχει στενότερη κατανομή. Γενικά αναμένεται το υλικό με τη στενότερη κατανομή να
έχει μεγαλύτερη τιμή αντίθεσης. Παρ’όλα αυτά, το κλάσμα μικρών μοριακών βαρών παρουσίασε
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αδυναμία συμβατότητας με τις υπόλοιπες ρητίνες. Ο κύριος λόγος για αυτή τη συμπεριφορά είναι η
πολύ χαμηλή θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης του μικρού κλάσματος, Τg = 22 0C (σχήμα 5.2).
Εφόσον το Τg είναι κοντά στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το σχηματιζόμενο υμένιο είναι σε
μαλακή μορφή με αποτέλεσμα την ανάμειξή του με το υπερκείμενο υμένιο κατά την επίστρωση του
δεύτερου.

Mn

Mw

Mw/Mn

Epikote 164

876

1835

2.09

Μικρό
κλάσμα

615

966

1.57

Μεσαίο
κλάσμα

1277

2438

1.91

Υψηλό
κλάσμα

1469

3911

2.66

Πίνακας 5.1 Μοριακά βάρη των τριών κλασμάτων και του αρχικού πολυμερούς Epikote 164.
Όπως τα περισσότερα φωτοπολυμερικά υλικά χημικής ενίσχυσης, η ΕΡR χαρακτηρίζεται από
υψηλή ευαισθησία, δηλαδή μεγάλη ταχύτητα απόκρισης. Η ευαισθησία της οφείλεται στο μηχανισμό
δράσης του φωτοπαραγωγού οξέος. Το οξύ που παράγεται μετά την έκθεση σε υπεριώδες φως ή σε
ηλεκτρονική δέσμη από το άλας του τριφαινυλοσουλφωνίου προσβάλλει τον εποξειδικό δακτύλιο
(χημικά δραστική ομάδα του συστήματος) και αρχίζει κατιονικό πολυμερισμό των εποξειδικών
ομάδων και επομένως δημιουργία σταυροδεσμών στο πολυμερές (σχήμα 5.3).
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Σχήμα 5.3 Μηχανισμός σχηματισμού σταυροδεσμών της ρητίνης EPR. Η χημικά δραστική ομάδα είναι
ο εποξειδικός δακτύλιος του πολυμερούς. Τα υδρογονοκατιόντα που παράγονται από το PAG εκκινούν
την αντίδραση, η οποία προχωράει λόγω του ογκώδους καρβοκατιόντος που συνεχίζει να προσβάλει τις
εποξειδικές ομάδες (τα βέλη στο σχήμα δηλώνουν την κίνηση των ατόμων που αντιδρούν) [106, 107].
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Ένας από τους μηχανισμούς που έχει προταθεί στη βιβλιογραφία για την παραγωγή
υδρογονοκατιόντων από τον PAG με την έκθεση στην ακτινοβολία περιγράφεται στο σχήμα 5.4, για
το εξαφθοροαντιμονικό τριφαινυλοσουλφώνιο (TPS-SbF6) [108-112]. Ο μηχανισμός αυτός είναι
γενικός και ισχύει για οποιοδήποτε φωτοπαραγωγό οξέος άλατος ωνίου.
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Σχήμα 5.4 Προτεινόμενος μηχανισμός των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά την έκθεση του
φωτοευαισθητοποιητή σε ακτινοβολία μέσα σε πολυμερική μήτρα.
Ο μηχανισμός αυτός είναι ο επικρατέστερος όταν η αντίδραση του PAG γίνεται σε στερεή φάση
(π.χ. φιλμ) καθώς εμποδίζεται τότε η κίνηση του φαινολικού δακτυλίου (φαινόμενο κλωβού).
Φαίνεται δηλαδή ότι ο αρωματικός δακτύλιος που ελευθερώνεται από το μόριο του
τριφαινυλοσουλφωνίου κατά την έκθεση, να προσκολλάται εκ νέου στο μόριο για λόγους
στερεοχημικής παρεμπόδισης.

5.2.2 Εμπορική Φωτοευαίσθητη Σιλικόνη
Η πολυδιμεθυλοσιλικόνη (poly(dimethyl siloxane), PDMS) είναι ο απλούστερος τύπος σιλικόνης
όσον αφορά τη μοριακή του δομή (σχήμα 5.5). Το PDMS συνδυάζει πολύ χαμηλό Tg (χαμηλότερο της
θερμοκρασίας δωματίου κατά περισσότερους των 100
θερμοκρασίας

δωματίου

κατά

περισσότερους

των

0

C) και χαμηλό Τm (χαμηλότερο της

50

0

C).

Όταν

η

σιλικόνη

περιέχει

φωτοευαισθητοποιητή, λαμβάνει χώρα σχηματισμός διασταυρώσεων με την έκθεση σε ακτινοβολία
βαθέος υπεριώδους (DUV). Οι φωτοσκλυρηνόμενες ελαστομερικές σιλικόνες είναι υψηλού μοριακού
βάρους γραμμικά μακρομόρια που μπορούν να μορφοποιηθούν και να μεταβούν από μια υψηλού
ιξώδους πλαστική κατάσταση σε μια ελαστική κατάσταση με τη διασταύρωση, ενώ κατά τη ψύξη
ανακτούν τις αρχικές τους ιδιότητες αφού η χημική τους δομή δεν μεταβάλλεται.
Στις συγκεκριμένες σιλικόνες ποικίλουν οι ομάδες, όπως του φαινυλίου του βινυλίου και του
προπυλίου, οι οποίες αντικαθιστούν τις μεθυλικές ομάδες έτσι ώστε να γίνει εφικτή η απόκριση σε
συγκεκριμένο μήκος κύματος και η σκλήρυνση μέσω των βινυλικών ή προπυλικών ομάδων. Η
εισαγωγή των φαινυλικών ομάδων μειώνει την ελαστικότητα, αυξάνει την αντοχή στην ακτινοβολία
και το χρήσιμο θερμοκρασιακό εύρος. Η εισαγωγή μικρού ποσοστού βινυλικών ομάδων μειώνει τη
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θερμοκρασία βουλκανισμού, προσδίδει μεγαλύτερη ελαστικότητα και μικρότερη τάση συμπίεσης και
λειτουργούν ως θέσεις διασταυρώσεων.
Η φωτοσκληρυνόμενη σιλικόνη που μελετήθηκε στην παρούσα εργασία είναι ένα πολυμερές από
την εταιρεία United Chemical Technologies (UCT), με τον εμπορικό κωδικό PS 264 και αποτελείται
από 94.5% PDMS, συμπολυμερές 5% διφαινυλοσιλοξάνης (diphenyl siloxane), συμπολυμερές 0.5%
μεθυλο-βινυλοσιλοξάνης (methyl-vinyl-siloxane), με μοριακό βάρος κατά αριθμό Mn=450K και κατά
βάρος MW=990K [113]. Προς χάριν ευκολίας, στην παρούσα εργασία η φωτοσκληρυνόμενη σιλικόνη
θα ονομάζεται απλώς PDMS.

Σχήμα 5.5 Μοριακός τύπος της
πολυδιμεθυλοσιλικόνης, PDMS.

5.2.3 Πολυ(μεθακρυλικός μεθυλεστέρας), PMMA
Η αλλαγή διαλυτότητας σε φωτοπολυμερικά υλικά θετικού τόνου προκαλείται μέσω σχάσης της
κύριας (main chain scission) ή της πλευρικής αλυσίδας του πολυμερούς (side chain scission) ή μέσω
αποπροστασίας κάποιας πλευρικής ομάδας (blocking group deprotection). Οι δύο πρώτοι μηχανισμοί
πραγματοποιούνται με την απευθείας απορρόφηση φωτονίου, ενώ ο τελευταίος προκύπτει συνήθως
μέσω χημικής αντίδρασης προκαλούμενης από οξύ που παράγεται φωτοχημικά. Το είδος της
φωτοχημικής συμπεριφοράς για τα υλικά με βάση ακρυλικά πολυμερή στην περιοχή του βαθέος
υπεριώδους εξαρτάται από τη φωτοχημεία του καρβονυλίου. Οι ρητίνες PMMA και PHEMA
αποτελούν λιθογραφικά υλικά ενός συστατικού, όπου το πολυμερές έχει επίσης τον ρόλο της
φωτοευαίσθητης ουσίας και περιέχει τη δραστική ομάδα, αντιδράσεις της οποίας οδηγούν σε αλλαγή
διαλυτότητας.
Κατά την ακτινοβόληση της PMMA ( με υπεριώδη ακτινοβολία, ή ακτίνες-Χ, ή δέσμη
ηλεκτρονίων), η χημική αντίδραση που επιφέρει αλλαγή στη διαλυτότητα βασίζεται σε φωτοχημικό
ρήξη της κύριας αλυσίδας και παρουσιάζεται στο σχήμα 5.6 [80]. Είναι φανερό ότι, μετά την
απορρόφηση ενός φωτονίου και το σπάσιμο του δεσμού ανάμεσα στον άνθρακα της κύριας αλυσίδας
και τον άνθρακα του καρβονυλίου, ακολουθεί ρήξη δεσμών μεταξύ ατόμων άνθρακα της κύριας
αλυσίδας με συνέπεια το υλικό να παρουσιάζει λιθογραφική συμπεριφορά θετικού τόνου.

Σχήμα 5.6 Χημική αντίδραση που επιφέρει αλλαγή στη διαλυτότητα του PMMA.
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5.2.4 Πολυ(μεθακρυλικός υδροξυαιθυλεστέρας), PHEMA
Η αλλαγή διαλυτότητας της PHEMA κατά την έκθεσή της µε υπεριώδες φως είναι παρόµοιου
τύπου µε εκείνη της PΜMA. Σύµφωνα µε την αντίδραση (σχήμα 5.7), µετά την απορρόφηση
φωτονίου από το καρβονύλιο ακολουθεί µέσω α-cleavage σπάσιµο δεσµού της κύριας αλυσίδας σε
τυχαίες θέσεις (random main chain scission) και στη συνέχεια αντίδραση αποπολυμερισμού
(unzipping of radical chain) [114].
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η κύρια αντίδραση της φωτοχηµικής διάσπασης
της ρητίνης, όταν ακτινοβολείται µε φως, συνοδεύεται όµως και από άλλες δευτερεύουσες
αντιδράσεις µε µικρότερη κβανική απόδοση, κατά τις οποίες παράγονται µικρότερα θραύσµατα,
σηµαντικότερα από τα οποία (όταν η έκθεση γίνεται σε ατµοσφαιρικές συνθήκες και όχι υπό κενό)
είναι το µεθάνιo, το υδρογόνο, το µονοξείδιο και το διοξείδιο του άνθρακα [115].

Σχήμα 5.7 Μηχανισμός φωτοχημικής αντίδρασης κατά την έκθεση του PHEMA.
5.2.4.1 Χημικά Ενισχυμένη Ρητίνη (XEP) με βάση PHEMA
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε μια ρητίνη η οποία βασίζεται στη PHEMA αλλά είναι
αρνητικού τόνου, κατά συνέπεια παρουσιάζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα πολλαπλά λιθογραφικά
βήματα που ακολουθούνται για την κατασκευή της πολυμερικής συστοιχίας. Η νέα ρητίνη αρνητικού
τόνου κατασκευάστηκε στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής
[116].
Η ρητίνη συνίσταται από το ομοπολυμερές PHEMA, το οποίο με προσθήκη άλατος σουλφωνίου
ως φωτοευαίσθητη ουσία μετατρέπεται σε αρνητικού τόνου ρητίνη. Η ιδιαίτερα χαμηλή απορρόφηση
του PHEMA στo βαθύ υπεριώδες (248-193 nm περίπου) επιτρέπει την προσθήκη φωτοευαίσθητης
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ουσίας σε μικρά ποσοστά επί του πολυμερούς. Ως ιδανικός φωτοευαισθητοποιητής προτάθηκε το
εξαφθοροαντιμονικό άλας τριφαινυλοσουλφωνίου (TPS-SbF6). Στην περίπτωση της ΧΕΡ με βάση
PHEMA η αλλαγή διαλυτότητας του υλικού μέσω οξεοκαταλυόμενης δημιουργίας διασταυρώσεων
πλέγματος, οφείλεται σε μετεστεροποίηση (σχήμα 5.8), που πιθανώς συνοδεύεται από αιθεροποίηση
(σχήμα 5.9).

Σχήμα 5.8 Δημιουργία διασταυρώσεων πλέγματος μέσω αντίδρασης μετεστεροποίησης.

Σχήμα 5.9 Δημιουργία διασταυρώσεων πλέγματος μέσω αντίδρασης αιθεροποίησης.

5.2.5 Ρητίνη SAL 601TM
Η ρητίνη SAL 601TM αποτελεί ένα από τα πρώτα εμπορικά φωτοπολυμερικά υλικά χημικής
ενίσχυσης της εταιρείας Shipley, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για λιθογραφία ηλεκτρονικής
δέσμης υψηλής διακριτικής ικανότητας [117-119]. Η SAL 601TM ανήκει στις αρνητικού τόνου
ρητίνες, όπου κατά την ακτινοβόλησή της λαμβάνουν χώρα αντιδράσεις συμπύκνωσης. Το
πολυμερικό σύστημα αποτελείται από τρία συστατικά (σχήμα 5.10):
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α) μία νεολάκκα, η οποία αποτελεί το βασικό πολυμερές με δραστικά κέντρα για αντιδράσεις
διασταύρωσης,
β) το φωτοευαισθητοποιητή τριφθορομεθανοσουλφωνικό τριφαινυλοσουλφώνιο (triphenyl sulfonium
trifluoromethanesulfonate) με την εμπειρική ονομασία TPS-Triflate για την παραγωγή οξέος και
γ) ένα παράγωγο μελαμίνης το οποίο αποτελεί το μέσο διασταύρωσης που ενεργοποιείται με οξύ.
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Σχήμα 5.10 Σύσταση της ρητίνης SAL 601™.
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Σχήμα 5.11 Μηχανισμός δημιουργίας σταυροδεσμών στις περιοχές που εκτέθηκαν στην ακτινοβολία.
Πρόκειται για μεταιθεροποίηση του παραγώγου της μελαμίνης, δηλαδή αντικατάσταση του αλκυλίου, R,
της μελαμίνης από τη νεολάκκα.
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Κατά την ακτινοβόληση, το οξύ καταλύει την αντίδραση ανάμεσα στη νεολάκκα και το μέσο
διασταύρωσης (μελαμίνη), σχηματίζοντας πολυμερικό δίκτυο το οποίο είναι σε σημαντικό βαθμό
αδιάλυτο συγκρινόμενο με το πολυμερές που δεν έχει αντιδράσει (σχήμα 5.11). Στο στάδιο της
θέρμανσης μετά την έκθεση η αντίδραση συμπύκνωσης ολοκληρώνεται αυξάνοντας την απόδοση σε
πολυμερικό δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό αυξάνει η ευαισθησία και βελτιώνεται η αντίθεση της
απεικόνισης. Το στάδιο της θέρμανσης είναι επιπλέον απαραίτητο, διότι η ενέργεια ενεργοποίησης
της αντίδρασης συμπύκνωσης είναι αρκετά μεγάλη.

5.2.6 Ρητίνη UV III™
Το φωτοπολυμερές UV IIITM είναι ένα εμπορικό φωτοπολυμερικό υλικό χημικής ενίσχυσης
θετικού τόνου που παρασκευάζεται από την εταιρία Shipley, και αποτελείται από συμπολυμερές του
παραϋδροξυστυρένιου με ακρυλικό τριτοταγή βουτυλεστέρα (σχήμα 5.12), διαλυμένο σε γαλακτικό
αιθυλεστέρα: CH3CH(OH)COOC2H5.
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Σχήμα 5.12 Συμπολυμερές του πολυ (p-υδροξυστυρένιου) με ακρυλικό τριτοταγή βουτυλεστέρα
Η βασική χημική αντίδραση που οδηγεί στην αλλαγή διαλυτότητας είναι η αποπροστασία όξινων
υδροξυλικών ομάδων. Συγκεκριμένα, το οξύ που παράγεται από την έκθεση, καταλύει τη υδρόλυση
του εστερικού δεσμού. Έτσι διασπάται η υδρόφοβη προστατευτική τριτοταγής βουτυλομάδα
δημιουργώντας υδρόφιλο καρβοξυλικό οξύ (σχήμα 5.13). Με τον τρόπο αυτό το φωτοπολυμερές
καθίσταται διαλυτό σε υδατικό διάλυμα βάσης και δρα ως λιθογραφικό υλικό θετικού τόνου. Υλικά
χημικής ενίσχυσης του τύπου της UV III™ που στηρίζονται στην αποπροστασία υδρόφιλων ομάδων,
προτάθηκαν

αρχικά

διαζωναφθοκινόνης.

σαν

αντικαταστάτες

Σήμερα

έχουν

των

επικρατήσει

συμβατικών
και

φωτοπολυμερών

χρησιμοποιούνται

στην

νεολάκας

–

κατασκευή

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με οπτική λιθογραφία βαθέος υπεριώδους (λέιζερ KrF-248 nm). Λόγω
της εφαρμογής τους στην παραγωγή, οι χημικές τους ιδιότητες μελετώνται εκτενώς στη διεθνή
βιβλιογραφία. [120, 121]
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Σχήμα 5.13 Η αποπροστασία της υδροξυλομάδας του –COOH στη ρητίνη UV III™.

5.3 Φάσματα Απορρόφησης
Στην παρούσα εργασία, τα πολυμερή εκτέθηκαν με ακτινοβολία σε μήκη κύματος 220– 250 nm. Η
ακτινοβολία προέρχεται από λυχνία υδραργύρου-ξένου, τύπου UXM 502MD της εταιρίας USHIO.
Σε αυτά τα μήκη κύματος τα πολυμερή πρέπει να παρουσιάζουν μικρή απορρόφηση, έτσι ώστε το
φως να διαπερνά το σύνολο του πάχους των υμενίων. Αν η απορρόφηση είναι έντονη, τότε το φως
διαπερνά μόνο τα επιφανειακά στρώματα του υλικού, με αποτέλεσμα να μη λαμβάνει χώρα έκθεση
στο υπόλοιπο υμένιο.

1.2

EPR
PDMS
PMMA
PHEMA
UVIII
SAL601

Απορρόφηση

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
200

250

300

350

400

Μήκος κύματος (nm)

Σχήμα 5.14 Φάσματα απορρόφησης στο βαθύ υπεριώδες των ρητινών.
Από το σχήμα 5.14 φαίνεται ότι τα δύο συμβατικά πολυμερή PMMA και PHEMA απορροφούν κάτω
από τα 250 nm σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ρητίνες. Οι χημικώς ενισχυμένες ρητίνες EPR, SAL 601
και UV III παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη απορρόφηση, όπως είναι αναμενόμενο. Η χημικώς
ενισχυμένη PHEMA παρουσιάζει μεγαλύτερη απορρόφηση σε σχέση με την καθαρή PHEMA
εξαιτίας της παρουσίας του φωτοευασθητοποιητή TPS-SbF6 (σχήμα 5.15).
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Σχήμα 5.15 Φάσματα απορρόφησης στο υπεριώδες της καθαρής και της χημικώς ενισχυμένης PHEMA.

5.4 Κατασκευή Καμπυλών Αντίθεσης
Για την επιτυχή εναπόθεση περισσοτέρων του ενός πολυμερικών υμενίων στο ίδιο υπόστρωμα,
απαραίτητο βήμα είναι ο καθορισμός, εκ των προτέρων, των κατάλληλων λιθογραφικών συνθηκών,
όπως η δόση έκθεσης, οι συνθήκες έψησης και εμφάνισης. Οι καμπύλες αντίθεσης των λιθογραφικών
ρητινών κατασκευάζονται για την εξαγωγή των δόσεων έκθεσης που χαρακτηρίζουν την ευαισθησία
των υλικών, ακολουθώντας την κλασική λιθογραφική πορεία:

1. Επίστρωση δια περιστροφής διαλύματος της ρητίνης πάνω σε δισκίο πυριτίου.
2. Θέρμανση του υποστρώματος για κατάλληλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να εξατμιστεί ο
διαλύτης.

3. Έκθεση σε ακτινοβολία υπεριώδους για 16 διαφορετικές δόσεις με κατάλληλη μάσκα (σχήμα
5.16).

4. Θέρμανση μετά την έκθεση, για κατάλληλο χρονικό διάστημα, για τη δημιουργία σταυροδεσμών
στις εκτεθειμένες στην ακτινοβολία περιοχές. Το βήμα αυτό παραλείπεται στην περίπτωση των
συμβατικών ρητινών (PMMA, PHEMA).

5. Εμφάνιση σε κατάλληλο διαλύτη.
Ακολουθεί μέτρηση του πάχους των υμενίων, που προέκυψαν από τις 16 διαφορετικές δόσεις
έκθεσης, με τη βοήθεια του προφιλομέτρου και η κατασκευή του διαγράμματος, όπως αναφέρεται
στην παράγραφο 3.4.
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Σχήμα 5.16 Σχηματική αναπαράσταση μάσκας εκτύπωσης
επαφής για την κατασκευή καμπύλης αντίθεσης.

Ακολουθώντας την περιγραφείσα μεθοδολογία, κατασκευάστηκαν οι καμπύλες αντίθεσης των
ρητινών, οι οποίες σχηματίσθηκαν σε ξεχωριστά υποστρώματα για το κάθε υλικό (σχήματα 5.17 και
5.18).
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Σχήμα 5.17 Καμπύλες αντίθεσης των ρητινών θετικού τόνου.
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Σχήμα 5.18 Καμπύλες αντίθεσης των ρητινών αρνητικού τόνου.
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Από τα παραπάνω σχήματα, είναι φανερό ότι όλες οι ρητίνες είναι ευαίσθητες στην πηγή έκθεσης
ευρείας ζώνης (193 - 249 nm) και ότι διαφορετικές δόσεις έκθεσης απαιτούνται σε κάθε περίπτωση.
Συγκεκριμένα, οι συμβατικές ρητίνες θετικού τόνου PMMA και PHEMA απαιτούν τη μεγαλύτερη
δόση έκθεσης εξατίας της πολύ μικρής απορρόφησης τους κάτω από τα 250 nm (σχήμα 5.14). Η
απαιτούμενη δόση για το PDMS βρίσκεται στο ενδιάμεσο, ενώ οι ρητίνες PHEMA negative, SAL601,
UVIII και EPR απαιτούν πολύ μικρό χρόνο έκθεσης. Η αντίθεση είναι αρκετά υψηλή για όλα τα υλικά
εκτός του PDMS. Όμως οι διαστάσεις των αισθητήρων είναι σχετικά μεγάλες, κατά συνέπεια η
χαμηλή αντίθεση PDMS δεν αποτελεί πρόβλημα.

5.5 Κατασκευή της Πολυμερικής Συστοιχίας
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της συστοιχίας, με τη σειρά εναπόθεσής
τους είναι τα εξής: α) EPR, β) PDMS, γ) PMMA, δ) PHEMA (negative), ε) SAL 601, στ) UV III. Η
διαδικασία βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ της δόσης έκθεσης στο βαθύ υπεριώδες, του είδους της
ρητίνης (θετικού ή αρνητικού τόνου) και των διαλυμάτων εμφάνισης. Στα αρχικά πειραματικά στάδια,
εναποτέθησαν οι τέσσερις πρώτες ρητίνες στο ίδιο υπόστρωμα, όπου η PHEMA χρησιμοποιήθηκε ως
συμβατική ρητίνη θετικού τόνου. Οι δύο τελευταίες ρητίνες (SAL601, UVIII) συμπλήρωσαν την
πολυμερική συστοιχία, στην οποία η PHEMA χρησιμοποιήθηκε ως χημικώς ενισχυμένη ρητίνη
αρνητικού τόνου.
Στον πίνακα 5.2 αναγράφονται οι συγκεντρώσεις των διαλυμάτων των ρητινών. Μετά τη διάλυση
και διήθηση, τα διαλύματα είναι κατάλληλα για την εναπόθεσή τους πάνω στο υπόστρωμα. Τα πάχη
των υμενίων που παρασκευάστηκαν κυμαίνονται μεταξύ 100 – 160 nm. Η επιλογή υμενίων μικρού
πάχους έγινε καθώς απαιτούν μικρότερους χρόνους για την επίτευξη ισορροπίας κατά τη διόγκωσή
τους παρουσία οργανικών πτητικών ενώσεων.

Α/Α

Ρητίνη

Διάλυμα
8% w/w σε ethyl-(S)-lactate, EL

1

EPR

2

PDMS

3% w/w σε MIBK

3

PMMA

5% w/w σε PGMEA

4

PHEMA

4% w/w σε EL

5

PHEMA
negative

4% w/w σε EL, 2% TPS-SbF6

6

SAL 601

αραιωμένο σε MIBK σε αναλογία 1:2

7

UV III

αραιωμένο σε EL σε αναλογία 1:1

και 1% UVI6974

Πίνακας 5.2 Συγκεντρώσεις των διαλυμάτων των ρητινών.
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Τα βήματα της διαδικασίας εναπόθεσης των πολυμερικών υλικών έχουν ως εξής (σχήμα 5.19):

I.

Η διαδικασία ξεκινά με επίστρωση δια περιστροφής διαλύματος της ρητίνης EPR πάνω σε
δισκίο πυριτίου, η οποία ακολουθείται από θέρμανση για την εξάτμιση του διαλύτη (PAB),
έκθεση στο βαθύ υπεριώδες (DUV) με κατάλληλη μάσκα και μετέπειτα θέρμανση για τη
δημιουργία σταυροδεσμών στις εκτεθειμένες στην ακτινοβολία περιοχές (PEB). Στη συνέχεια
ακολουθεί το βήμα της εμφάνισης όπου απομακρύνονται οι μη εκτεθειμένες περιοχές. Μετά την
ολοκλήρωση του λιθογραφικού βήματος, η ρητίνη EPR έχει σχηματοποιηθεί σε συγκεκριμένη
περιοχή.

II.

Ακολουθεί η επίστρωση ενός υμενίου PDMS, θέρμανση, έκθεση στο DUV με μάσκα και
θέρμανση ξανά για τη δικτύωση του υλικού, και τέλος η απομάκρυνση των μη εκτεθειμένων
περιοχών.

III.

Κατόπιν, η PMMA επιστρώνεται στο ίδιο υπόστρωμα, εκτείθεται στο DUV μέσω μάσκας κι
έπειτα λαμβάνει χώρα η απομάκρυνση των εκτεθειμένων περιοχών.

IV.

Ακολουθώντας τα ίδια βήματα με την PMMA, η PHEMA επίσης λιθογραφείται σε
συγκεκριμένη περιοχή. Η μοναδική διαφορά τους εντοπίζεται στο είδος του εμφανιστή, ο οποίος
στην περίπτωση της PHEMA είναι υδατικό διάλυμα βάσης αραιωμένο με απιονισμένο νερό. Έως
αυτό το σημείο, έχουν εναποτεθεί τέσσερις διαφορετικές ρητίνες στο ίδιο υπόστρωμα.

V.

Για την επιτυχή εναπόθεση των επόμενων ρητινών οι οποίες εμφανίζονται επίσης σε υδατικό
διάλυμα βάσης, προτιμάται η αντικατάσταση της καθαρής PHEMA από τη χημικά ενισχυμένη η
οποία είναι αρνητικού τόνου και κατά συνέπεια πιο ανθεκτική λιθογραφικά. Τα λιθογραφικά
βήματα της PHEMA negative περιλαμβάνουν επίστρωση του υμενίου, θέρμανση, έκθεση μέσω
μέσω μάσκας στα 248,9 nm με τη χρήση κατάλληλου φίλτρου και μετέπειτα θέρμανση για τη
δικτύωση. Η εμφάνιση γίνεται σε οργανικό διαλύτη σε αντίθεση με την καθαρή PHEMA.

VI.

Το επόμενο υλικό που εναποτίθεται είναι η SAL 601, η οποία είναι χημικώς ενισχυμένη
ρητίνη αρνητικού τόνου, κατά συνέπεια ακολουθεί το βήμα της θέρμανσης μετά την έκθεση στο
DUV για το σχηματισμό των σταυροδεσμών. Η εμφάνιση γίνεται σε υδατικό διάλυμα βάσης.

VII.

Τέλος, σχηματοποιείται η ρητίνη UV III ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με τη SAL 601.
Η μόνη διαφορά τους έγκειται στον τρόπο αλλαγής διαλυτότητας, καθώς η UV III είναι θετικού
τόνου ρητίνη, όποτε κατά την εμφάνιση απομακρύνονται οι εκτεθειμένες στην ακτινοβολία
περιοχές.

Αναλυτικά οι βέλτιστες συνθήκες των λιθογραφικών βημάτων παρατίθενται στον πίνακα 5.3.
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EPR
SiO2
wafer

PHEMA
Negative

Έκθεση στο
DUV μέσω
μάσκας
& PEB

Έκθεση στο
DUV μέσω
μάσκας
& PEB

Εμφάνιση

Εμφάνιση

PDMS

SAL 601

Έκθεση στο
DUV μέσω
μάσκας
& PEB

Έκθεση στο
DUV μέσω
μάσκας
& PEB

Εμφάνιση

Εμφάνιση

PMMA

UV III

Έκθεση στο
DUV μέσω
μάσκας

Έκθεση στο
DUV μέσω
μάσκας
& PEB

Εμφάνιση

ΕμφάνισηΤελική δομή

Σχήμα 5.19 Σχηματική αναπαράσταση της προτεινόμενης μεθοδολογίας κατασκευής της πολυμερικής
συστοιχίας.
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Ρητίνες

Επίστρωση δια
περιστροφής

EPR

3000 rpm, 30sec

100 0C, 5min

PDMS

3500 rpm, 40 sec

PMMA

Βήματα
Έκθεση
(mJ/cm2)

PAB

PEB

Εμφάνιση

2

3min, 1000C

120 0C, 5 min

100

120 oC, 4 min

3000 rpm, 40 sec

150 0C, 20 min

500

-

PHEMA

3000 rpm, 40 sec

120 0C, 15 min

340

-

PHEMA*
negative

3000 rpm, 40 sec

120 0C, 15 min

10

120 0C, 5 min

SAL 601

4000 rpm, 40 sec

105 0C, 10 min

15

105 0C, 2 min

UV III

3000 rpm, 30 sec

150 0C, 2 min

6

150 0C, 1 min

PGMEA, 3 min
έκπλυση με PGMEA
MIBK, 9 min
έκπλυση με προπανόλη-2
MIBK-IPA 2:3, 5 min
έκπλυση με προπανόλη-2
TMAH-H2O 100:1, 8 min
έκπλυση με νερό
MeOH, 1 min
έκπλυση με νερό
TMAH, 8-10 min
έκπλυση με νερό
TMAH-H2O 2:1, 1 min
έκπλυση με νερό

Πίνακας 5.3 Βέλτιστες λιθογραφικές συνθήκες.
Μετά το πέρας της διαδικασίας, η τελική δομή αποτελείται από έξι περιοχές με έξι χημικώς
ευαίσθητα υμένια στο ίδιο υπόστρωμα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σειρά
εναπόθεσης των ρητινών δεν είναι τυχαία αλλά πρακτικά επιβάλλεται από τις ιδιαιτερότητες των
επιλεχθέντων πολυμερικών υλικών. Όπως περιγράφηκε ανωτέρω, οι ρητίνες αρνητικού τόνου EPR
και PDMS σχηματοποιούνται πρώτες εξαιτίας της πιο ανθεκτικής φύσης τους λόγω του σχηματισμού
σταυροδεσμών, γεγονός το οποίο παρέχει το πλεονέκτημα της περαιτέρω επεξεργασίας τους χωρίς
φθορά. Η EPR λιθογραφείται πριν την PDMS, καθώς η αντίστροφη σειρά δεν είναι εφικτή λόγω
προβλημάτων πρόσφυσης. Στην περίπτωση της συστοιχίας των τεσσάρων πρώτων πολυμερών, η
PHEMA σχηματοποιείται τελευταία, αφού είναι η πιο ευαίσθητη ρητίνη (υδατικός εμφανιστής), έτσι
ώστε να υποστεί τη μικρότερη δυνατή επεξεργασία. Για την εναπόθεση των ρητινών SAL 601 και UV
III, στο προηγούμενο βήμα σχηματοποιείται η χημικά ενισχυμένη PHEMA για τους λόγους που
αναφέρθηκαν παραπάνω. Όσον αφορά τις δύο τελευταίες ρητίνες (SAL 601 και UV III) η σειρά
εναπόθεσής τους προέκυψε από πειραματικές δοκιμές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Μελέτη Ρόφησης Ατμών της Πολυμερικής Συστοιχίας

6.1 Οπτική Συμβολομετρία – Μέθοδος Μέτρησης Διόγκωσης
Οι οπτικές μέθοδοι ανάλυσης βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή στον χαρακτηρισμό λεπτών υμενίων,
επιφανειών και μικροδομών υλικών. Πλεονεκτούν έναντι άλλων τεχνικών καθώς το δείγμα δεν
καταστρέφεται. Οι πλέον χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες είναι η συμβολομετρία και ελλειψομετρία.
Ο συνδυασμός των τεχνικών αυτών με τη χρήση οπτικών ινών αποτελεί χρήσιμο εργαλείο με ευρύ
πεδίο εφαρμογών. Χρησιμοποιώντας οπτικές παραμέτρους σε κατάλληλους αλγορίθμους παράγεται
ένα μοντέλο που περιγράφει την αλληλεπίδραση του φωτός με το δείγμα και μέσω αυτού βρίσκονται
χαρακτηριστικά του δείγματος όπως το πάχος και οπτικές σταθερές (δείκτης διάθλασης, συντελεστής
απορρόφησης).

6.1.1 Εφαρμογή της Οπτικής Συμβολομετρίας στην Παρούσα Εργασία
Ο χαρακτηρισμός της πολυμερικής συστοιχίας της παρούσας εργασίας ως προς την ικανότητα
διόγκωσης των συστατικών της παρουσία οργανικών πτητικών ενώσεων έγινε με τη μέθοδο της
οπτικής συμβολομετρίας ευρέος φάσματος [122-126]. Από τις μεταβολές των οπτικών ιδιοτήτων
μπορεί να μετρηθεί έμμεσα η αλλαγή στο πάχος ενός πολυμερούς, λόγω της διόγκωσης που
υφίσταται. Με την τεχνική αυτή παρακολουθείται η ένταση του ανακλώμενου φωτός σε συνάρτηση
με το μήκος κύματος στο ορατό-εγγύς υπέρυθρο φάσμα.
Στο συγκεκριμένο σύστημα συμβολομετρίας λευκού φωτός, μια οπτική ίνα είναι συνδεδεμένη με
λάμπα εκπομπής φωτός στο φάσμα ορατού-εγγύς υπερύθρου (VIS-NIR, 400-1600nm), η οποία στην
συνέχεια διαιρείται σε δύο δέσμες φωτός: Η μια δέσμη καταλήγει απευθείας σε ένα
φασματοφωτόμετρο δύο καναλιών και συγκεκριμένα στο κανάλι αναφοράς (slave channel), ενώ η
δεύτερη μεταφέρει το φως στο επιστρωμένο με το πολυμερές δισκίο πυριτίου. Η ανακλώμενη
ακτινοβολία μέσω οπτικής ίνας, οδηγείται στο κανάλι μέτρησης (master channel) του
φασματοφωτομέτρου. Το φασματοφωτόμετρο ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή στον οποίο
καταχωρούνται το φάσμα αναφοράς και το φάσμα ανάκλασης. Το φασματοφωτόμετρο είναι
ευαίσθητο στην περιοχή του ορατού και εγγύς υπέρυθρου και έχει ανάλυση 0.4nm.
Η αρχή της μεθόδου στην οποία στηρίζεται η μέτρηση είναι η ακόλουθη: η ακτινοβολία που
εκπέμπει η πηγή προσπίπτει κάθετα στην επιφάνεια του υμενίου. Αρχικά συναντά το στρώμα του
πολυμερούς μέσα στο οποίο διαθλάται έως ότου συναντήσει την αδιαφανή επιφάνεια του πυριτίου,
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όπου συμβαίνει πλήρης ανάκλαση. Συνεπώς στο φασματοφωτόμετρο συμβάλουν οι ανακλώμενες
ακτίνες κάθε στρώματος (σχήμα 6.1).

Σχήμα 6.1 Σχηματικό διάγραμμα της
αρχής μεθόδου της μέτρησης.

Η ακρίβεια της μεθόδου καθορίζεται από τον αριθμό των κορυφών του φάσματος που
καταγράφεται. Στην περίπτωση μέτρησης λεπτών υμένιων (<300nm) η ακρίβεια υπολογισμού του
πάχους του υμενίου είναι μικρή σε αυτή τη φασματική περιοχή καθώς δεν υπάρχει ικανοποιητικός
αριθμός ακροτάτων. Για την καλύτερη προσαρμογή (fitting) του πειραματικού φάσματος στο
θεωρητικό απαιτείται η ύπαρξη περισσότερων κορυφών. Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί η
μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια επιλέχθηκε να γίνεται η εναπόθεση του πολυμερούς πάνω σε ένα
στρώμα διοξειδίου του πυριτίου SiO2 [122] μεγαλύτερου πάχους, το οποίο είναι διαπερατό στο ορατό.
Το πάχος του διοξειδίου του πυριτίου είναι περίπου 1000nm. Τελικά στο δείγμα υπάρχουν τρία
στρώματα: πυρίτιο, διοξείδιο του πυριτίου και το πολυμερές. Στην ουσία, το υπόστρωμα του
διοξειδίου του πυριτίου συμβάλλει στο να μεγαλώσει η οπτική διαδρομή στην οποία ταξιδεύει η
ακτίνα, ώστε να δώσει περισσότερες κορυφές στο φάσμα στη συγκεκριμένη περιοχή του μήκους
κύματος.
Στο σχήμα 6.2 φαίνεται το φάσμα που καταγράφεται από υμένιο με υπόστρωμα Si σε σύγκριση με
αυτό που λαμβάνεται σε υμένιο με υπόστρωμα SiO2/Si. Το πολυμερές που έχει εναποτεθεί είναι
πάχους 140nm. Στο δείγμα χωρίς εναπόθεση διοξειδίου του πυριτίου δεν υπάρχουν κορυφές σε
αντίθεση με τα μέγιστα και ελάχιστα που δίνει το δείγμα με το διοξείδιο του πυριτίου. Στην
περίπτωση μελέτης μεγαλύτερων πάχων δεν είναι απαραίτητο το στρώμα του SiO2.
Είναι δυνατό αντί του SiO2 να χρησιμοποιηθεί κάποιο άλλο υλικό το οποίο είναι επίσης διαπερατό
στο ορατό. Για παράδειγμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί νιτρίδιο του πυριτίου (Si3N4). Τα δύο
προαναφερθέντα υλικά, κρίνονται κατάλληλα διότι μπορούν να σχηματιστούν σαν υμένια με πολύ
μεγάλη καθαρότητα και ακρίβεια ως προς το πάχος τους, με κλασικές διεργασίες μικροηλεκτρονικής.
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Intensity (a.u.)

Si
SiO2

Σχήμα 6.2 Φάσματα από υμένιο
με υπόστρωμα Si και SiO2.

Μήκος κύματος (nm)

Σε κάθε μήκος κύματος [125] λαμβάνει χώρα αλληλεπίδραση του φωτός με το υλικό και κάθε δύο
δευτερόλεπτα καταγράφεται στον υπολογιστή το τελικό φάσμα. Κατά την ρόφηση των μορίων του
διαλύτη στο στρώμα του πολυμερικού υμενίου, το υμένιο διογκώνεται. Αυτή η μεταβολή στο πάχος
του παρουσιάζεται ως μετατόπιση του φάσματος ανάκλασης (σχήμα 6.3).
4000

Intensity (a.u.)

3500
3000
2500
2000

Σχήμα 6.3 Απεικόνιση της μετατόπισης του
φάσματος κατά την ρόφηση μορίων αναλύτη.

MeOH exp
MeOH fit
Nitrogen exp
Nitrogen fit

1500
1000
500
500

550

600

650

700

750

Wavelength
(nm)(nm)
Μήκος
κύματος

Η ενέργεια Ε της ακτινοβολίας που επιστρέφει στον ανιχνευτή (master channel) για κάθε μήκος
κύματος δίνεται από τη σχέση [127]:
⎛ 4π(n 2d 2 +n1d1) ⎞
⎛ 4πn 2 ⎞
⎛ 4πn1 ⎞
⎟
d1⎟+C cos⎜
d 2 ⎟+D cos⎜
E = A+B cos⎜
λ
⎝
⎠
⎝ λ
⎠
⎝ λ
⎠

με:
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2

C = 2 r12 r23 1 − r012 1 − r122

D = 2 r01 r23 1 − r012 1 − r122

)

2

όπου:
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r01, r12, r23 είναι οι σχετικοί δείκτες διάθλασης μεταξύ των στρωμάτων που έρχονται σε επαφή , (το 0
αντιστοιχεί στον αέρα πάνω από το υμένιο, 1 είναι το πολυμερές, 2 το υπόστρωμα του SiO2 και 3 το
πυρίτιο), n1, n2 και d1, d2 είναι οι δείκτες διάθλασης και τα πάχη του πολυμερικού υμενίου και του
διοξειδίου του πυριτίου αντίστοιχα και λ το μήκος κύματος.
Από την μορφή της παραπάνω εξίσωσης είναι φανερό πως πρόκειται για μια συνημιτονοειδή
συνάρτηση. Οι τιμές του συνημίτονου είναι αυτές που θα δώσουν τα αντίστοιχα μέγιστα και ελάχιστα
που απαιτούνται για την ακρίβεια της μέτρησης.
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το φασματοφωτόμετρο, μέσω του
προγράμματος Labview υπολογίζει για κάθε μήκος κύματος την ενέργεια που προσπίπτει στον
ανιχνευτή. Μέσω αλγόριθμου συγκρίνει τις πειραματικές τιμές με τις θεωρητικές έως ότου γίνει η
καλύτερη δυνατή προσαρμογή των δύο φασμάτων. Δεδομένου ότι η ένταση της πηγής για κάθε λ
είναι γνωστή από το φάσμα αναφοράς, ο μόνος άγνωστος της εξίσωσης είναι το πάχος του
πολυμερούς. Με αυτό τον τρόπο υπολογίζει τη μεταβολή του πάχους του υμενίου συναρτήσει του
χρόνου. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια των μετρήσεων ο δείκτης
διάθλασης θεωρείται σταθερός, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει μια μικρή μεταβολή στην τιμή
του.

6.1.2. Πειραματική Διάταξη Συμβολομετρίας
Η διάταξη που χρησιμοποιείται κατά την μέτρηση απεικονίζεται στο σχήμα 6. Αποτελείται από
τρία ανεξάρτητα μέρη:

α) ο θάλαμος παρασκευής των ατμών που περιέχει: τα δοχεία με τους διαλύτες, τους ρυθμιστές
ροής μάζας αερίων και ένα μεταλλικό θάλαμο στον οποίο αναμιγνύεται το μίγμα αζώτου και πτητικής
ένωσης,

β) ο θάλαμος μέτρησης του δείγματος,
γ) ο χώρος που περιλαμβάνει το φασματοφωτόμετρο, τη λάμπα ορατού-εγγύς υπερύθρου και τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου καταγράφεται απευθείας η μέτρηση.
α
θάλαμος
σχηματισμού
ατμών

φασμα/μετρο
& λάμπα

θάλαμος
δείγματος
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β

Σχήμα 6.4 Πειραματική διάταξη: α) διάταξη εργαστηρίου, β) σχηματική αναπαράσταση.
Α. Θάλαμος Σχηματισμού Ατμών
Η μεταφορά των πτητικών ενώσεων γίνεται με την παροχέτευση αζώτου από τα δοχεία (bubblers)
που περιέχουν την ουσία που επιθυμούμε να ανιχνεύσουμε σε υγρή μορφή. Καθώς το άζωτο
εισέρχεται στο δοχείο, η πίεση της ατμόσφαιρας σε αυτό αυξάνει. Η ατμόσφαιρα στο δοχείο περιέχει
ήδη ατμούς της πτητικής ουσίας καθώς αυτή εξατμίζεται σε συνθήκες περιβάλλοντος. Η αύξηση της
πίεσης προκαλεί την εξαγωγή από το δοχείο κάποιας ποσότητας ατμών της πτητικής ουσίας
μεταφερόμενης από το άζωτο που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της ατμόσφαιρας. Στη συνέχεια με
τους ρυθμιστές ροής μάζας αερίων (mass flow controllers, της εταιρείας Brooks) καθορίζεται η μάζα
της ουσίας που θα ανιχνευτεί. Για να τεθεί σε λειτουργία ο ρυθμιστής ροής μάζας πρέπει να ρυθμιστεί
ώστε να παρέχει τουλάχιστον 10 ml της προς ανίχνευση πτητικής ένωσης. Η ακρίβεια στην παροχή
της εκάστοτε επιθυμητής συγκέντρωσης ανέρχεται σε ποσοστό 98% (π.χ. διοχετεύονται στο θάλαμο
μέτρησης περίπου τα 4900 από τα 5000 ppm).
Οι ρυθμιστές ροής μάζας επιτρέπουν τόσο τη μέτρηση όσο και τον έλεγχο της ροής αερίων και
είναι εξοπλισμένοι με μια ηλεκτρομηχανική βαλβίδα η οποία μπορεί να ελεγχθεί μέσω αναλογικού ή
ψηφιακού σήματος. Επίσης, έχουν ένα ειδικό φίλτρο το οποίο ομαλοποιεί τη ροή του αερίου και
εμποδίζει ακαθαρσίες να εισέλθουν μέσα στη συσκευή. Τα ηλεκτρονικά μέρη της συσκευής
περιλαμβάνουν μία μητρική πλακέτα η οποία ενσωματώνει τον κεντρικό επεξεργαστή και μια μονάδα
μνήμης όπου αποθηκεύεται η βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ιδιοτήτων
των διαφόρων αερίων, τον αισθητήρα, κύκλωμα οδήγησης της ηλεκτρομηχανικής βαλβίδας, ρυθμιστή
ισχύος και ηλεκτρονικά σημάτων επικοινωνίας εισόδου/εξόδου για αναλογικά και ψηφιακά σήματα.
Ο ρυθμιστής ροής μάζας μπορεί να επιβάλλει την επιθυμητή ροή σε ένα δευτερόλεπτο. Οι βαλβίδες
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του, ελέγχονται μέσω λογισμικού από υπολογιστή με σειριακή σύνδεση RS-232. Ο υπολογιστής
συλλέγει επίσης τα δεδομένα που στέλνουν οι ρυθμιστές ροής μάζας αερίων για την ακριβή ποσότητα
της αέριας ουσίας που περνά ανά μονάδα χρόνου.
Το παρόν σύστημα περιλαμβάνει τέσσερις bubblers, όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την
εκάστοτε επιθυμητή οργανική πτητική ένωση. Ο όγκος του θαλάμου του δείγματος είναι περίπου
150ml και η ροή αερίων είναι 1000ml/min, επομένως ο κορεσμός εντός του θαλάμου επέρχεται σε
μικρό χρονικό διάστημα.

Β. Θάλαμος Μέτρησης Δείγματος
Πρόκειται για μια μεταλλική κατασκευή που συνδέεται με θερμαντικό και ψυκτικό σώμα ώστε να
ελέγχεται η θερμοκρασία του κάθε στιγμή. Το υμένιο τοποθετείται στην μεταλλική θερμαινόμενη
πλάκα (hot-plate) η οποία καλύπτεται από ένα περίβλημα πολυπροπυλένιου έτσι ώστε να
διατηρούνται σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. Ο πλαστικόs θάλαμος διαθέτει στο πάνω
μέρος του εσοχή όπου τοποθετείται η οπτική ίνα με κατάλληλη βάση για τη διασφάλιση της
καθετότητάς της με το δείγμα. Επίσης έχει κατάλληλη εσοχή για τη διοχέτευση του αερίου αζώτου
και των ατμών. Τέλος, η θερμαινόμενη πλάκα βρίσκεται πάνω σε μια άλλη μεταλλική βάση κάτω από
την οποία υπάρχει ανεμιστήρας για την αποφυγή της υπερθέρμανσής της.

Σχήμα 6.6 Σχηματική αναπαράσταση
του θαλάμου μέτρησης.

Γ. Φασματοφωτόμετρο – Λάμπα – Η/Υ
Η οπτική ίνα που χρησιμοποιείται είναι τύπου BIF400-VIS\NIR της εταιρίας Ocean Optics. Η
οπτική ίνα αποτελείται από επιμέρους κλώνους, οι οποίοι επιτελούν διαφορετική λειτουργία.
Συνολικά υπάρχουν επτά κλώνοι μέσα στο μεταλλικό περίβλημα, όπου οι έξι είναι περιμετρικά
τοποθετημένοι, περί τον έβδομο. Οι έξι περιμετρικοί κλώνοι, είναι αυτοί που φέρουν την ακτινοβολία
προς την επιφάνεια του δείγματος και ο τελευταίος, ο κεντρικός, συλλέγει την ανακλώμενη
ακτινοβολία.
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Η άλλη άκρη της συνδέεται στο ένα εκ των δύο καναλιών του φασματοφωτομέτρου, ενώ στο
άλλο κανάλι παρέχεται συνεχώς φως από την πηγή (σχήμα 6.7α). Το φασματοφωτόμετρο της
χρησιμοποιούμενης συνδεσμολογίας, είναι το USB 2000, της εταιρίας Ocean Optics.

α

β

Σχήμα 6.7 α) Φασματοφωτόμετρο, β) Πηγή λευκού φωτός.
Η οπτική ίνα μεταφέρει λευκό φως το οποίο προέρχεται από την θερμοστατούμενη λάμπα της
πηγής (σχήμα 6.7β). Η λάμπα που χρησιμοποιείται είναι τύπου Avalight-Hal της εταιρίας Avantes.
Τόσο το φασματοφωτόμετρο όσο και το ψηφιακό όργανο ελέγχου της θερμαινόμενης πλάκας
συνδέονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ελέγχονται από εκεί. Ο έλεγχος τους γίνεται με τη χρήση
ενός λογισμικού LABVIEW το οποίο αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της μεθόδου.
Με τον τρόπο αυτό όλη η διαδικασία μπορεί να ελέγχεται μέσω του υπολογιστή οπότε όλες οι
παράμετροι της μέτρησης συλλέγονται και καταγράφονται ταυτοχρόνως από το λογισμικό,
εξασφαλίζοντας έτσι την ακρίβεια των μετρήσεων και τη δυνατότητα μεταγενέστερης επεξεργασίας
των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, καταγράφονται διαρκώς το
φάσμα ανάκλασης, η θερμοκρασία, ο χρόνος αλλά και το φάσμα εκπομπής της λάμπας.
Είναι σημαντικό να τονιστεί η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης του φάσματος εκπομπής
της λάμπας που δίνει η ύπαρξη του δευτέρου καναλιού του φασματοφωτομέτρου. Είναι πολύ πιθανό
το φάσμα εκπομπής της λάμπας, να μεταβάλλεται με την μεταβολή της θερμοκρασίας της. Η μη
καταγραφή του ακριβούς φάσματος θα οδηγούσε στην μη αποτελεσματική προσαρμογή του
λαμβανόμενου σήματος και επομένως στον ανακριβή

υπολογισμό του πάχους του υμενίου.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα καταγραφεί το εκπεμπόμενο φως από τα 450nm έως περίπου τα
800nm, διότι σε αυτή την περιοχή, η ένταση του φωτός είναι ικανοποιητικά υψηλή ώστε να
χρησιμοποιηθεί στην προσομοίωση του σήματος ανάκλασης που λαμβάνει η ίνα.
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6.1.3 Πειραματική Διαδικασία Διόγκωσης Πολυμερικών Υμενίων
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η διόγκωση που υφίστανται τα πολυμερικά υμένια της
συστοιχίας παρουσία ατμών πτητικών ουσιών και υδρατμών. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις
ρόφησης σε διάφορες ενεργότητες ατμών και σε διάφορες πτητικές ενώσεις. Η πειραματική
διαδικασία που ακολουθήθηκε σε όλη την διάρκεια των μετρήσεων ήταν η εξής :
Τοποθέτηση του δείγματος στον ειδικό θάλαμο και ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου του
δείγματος και του θαλάμου σχηματισμού ατμών. Κατά τη διάρκεια όλων των πειραμάτων
διόγκωσης της παρούσας εργασίας η θερμοκρασία των δύο θαλάμων παρέμεινε σταθερή στους
300 C.
Σύνδεση του φασματοφωτόμετρου και της λάμπα ορατού φωτός μέσω των οπτικών ινών με το
θάλαμο του δείγματος.
Παρατήρηση του φάσματος μέσω του προγράμματος Labview στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το
πειραματικό φάσμα και το φάσμα αναφοράς πρέπει να συμπίπτουν στην ένταση των κορυφών
τους.
Καθορισμός των παραμέτρων που συμβάλλουν στον υπολογισμό μέσω αλγορίθμου του πάχους
του υμενίου με τη χρήση του Labview. Το παραπάνω software υπολογίζει με ακρίβεια 0.05nm το
αρχικό πάχος του φιλμ. Το πάχος του διοξειδίου του πυριτίου είναι γνωστό από ανεξάρτητες
οπτικές μετρήσεις. Κάθε στιγμή παρατηρείται στην οθόνη η σύγκριση των δύο φασμάτων.
Εισαγωγή στο πρόγραμμα των τιμών των συγκεντρώσεων των επιθυμητών οργανικών πτητικών
ενώσεων και καθορισμός των βημάτων μέτρησης: α) του χρόνου εισροής ξηρού αζώτου, β) των
χρόνος ανάμιξης του αζώτου και των ατμών (συνήθως ένα λεπτό) και εισαγωγής του μίγματος στο
θάλαμο του δείγματος, γ) του χρόνου εκρόφησης των ατμών.
Έναρξη της μέτρησης, όπου στην οθόνη εμφανίζεται απευθείας η γραφική παράσταση του πάχους
σε συνάρτηση με το χρόνο. Κάθε 500ms λαμβάνεται και μια τιμή πάχους για το πολυμερές.
Κατά τη διάρκεια της μέτρησης είναι δυνατή η μεταβολή των παραμέτρων για τα επόμενα βήματα
καθώς και η επεξεργασία των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί μέχρις εκείνη τη στιγμή.
Αναλυτικότερα, στην αρχή της μέτρησης, στο θάλαμο του δείγματος εισρέει καθαρό άζωτο.
Λαμβάνεται μια ευθεία γραμμή η οποία δηλώνει τη σταθερή τιμή του πάχους του πολυμερούς στο
αδρανές αέριο που διοχετεύεται τα πρώτα λεπτά. Το δείγμα αφήνεται στο άζωτο για κάποιο χρονικό
διάστημα έως σταθεροποιηθεί ικανοποιητικά η τιμή του αρχικού πάχους του. Έπειτα εισάγεται στο
θάλαμο του δείγματος το μίγμα του αζώτου και των ατμών. Η απόκριση της συσκευής είναι άμεση και
παρατηρείται απότομη αύξηση στο πάχος του υμενίου. Το μίγμα θα συνεχίσει να εισρέει στο χώρο
του φιλμ έως ότου παρατηρηθεί ισορροπία στο γράφημα πάχους σε σχέση με χρόνο. Τότε θα έχει
ολοκληρωθεί η ρόφηση του αερίου. Οι χρόνοι για κάθε αέριο και δείγμα είναι διαφορετικοί. Η παροχή
ατμών της πτητικής ουσίας κλείνει κα συνεχίζεται η σταθερή ροή αζώτου που υπήρχε αρχικά.
Παρατηρείται το φαινόμενο της εκρόφησης μέχρι να επανέλθει το πολυμερές στην αρχική του
κατάσταση. Η μέτρηση ολοκληρώνεται ή/και επαναλαμβάνεται σε διαφορετική συγκέντρωση ατμών
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ή/και σε διαφορετικούς ατμούς όσες φορές κρίνεται αναγκαίο, καθώς το δείγμα δεν υφίσταται φθορά.
Στο σχήμα 6.8, παρουσιάζεται μια εικόνα της οθόνης επιλογών και των διαφόρων ρυθμίσεων που
επιτρέπει το πρόγραμμα Labview.

Σχήμα 6.8 Οθόνη επιλογών και εισαγωγής των χαρακτηριστικών τιμών κατά την χρήση του λογισμικού.
α) εισαγωγή τιμών δείκτη διάθλασης του υλικού, β) υπολογισμός του πάχους του υμενίου μέσω
προσαρμογής του θεωρητικού και του πειραματικού φάσματος, γ) εισαγωγή των τιμών των
συγκεντρώσεων των επιθυμητών οργανικών πτητικών ενώσεων και καθορισμός των βημάτων, δ)
λαμβανόμενο γράφημα της μεταβολής του πάχους του υμενίο συναρτήσει του χρόνου κατά την εισαγωγή
ατμών σε αυτό.

6.1.4 Προσδιορισμός Δείκτη Διάθλασης Υλικών
Όπως προαναφέρθηκε, για τον υπολογισμό του πάχους των υμενίων μέσω του προγράμματος
Labview θα πρέπει να είναι γνωστός ο δείκτης διάθλασής τους. Στην εργασία αυτή, ο δείκτης
διάθλασης των πολυμερικών υμενίων προσδιορίστηκε με τη χρήση κατάλληλου αλγορίθμου που έχει
αναπτυχθεί στο Matlab για την προσομοίωση του φάσματος αναφοράς με το πειραματικό φάσμα στην
περιοχή 500-900nm. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του προγράμματος
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παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Οι παράγοντες Α, Β, C είναι οι συντελεστές της εμπειρικής σχέσης
Cauchy: n = Α+Β/λ2+C/λ4.

Δείκτης Διάθλασης (n)

Υλικά

A

B

C

PMMA

1.459
1.450

2.0E-003
9.0E-003

2.4E-004
-1.0E-002

PHEMA

1.440

8.0E-003

-4.0E-003

PDMS

1.412

1.0E-002

-6.0E-003

EPR

1.836

SAL 601

1.54

-2.1E-001
8.0E-003

4.0E-002
-1.0E-003

UV III

1.52

3.0E-003

3.0E-004

SiO2

Πίνακας 6.1 Δείκτες διάθλασης των συστατικών της πολυμερικής συστοιχίας και του SiO2.

6.2 Μελέτη Διόγκωσης σε Διαφορετικές Συγκεντρώσεις Αναλυτών
6.2.1 Αναλύτες
Για τη μελέτη διόγκωσης των πολυμερικών υμενίων της κατασκευασθείσας συστοιχίας
χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τέσσερις βασικοί αναλύτες:
Μεθανόλη (CH3OH) της Merck.
Απιονισμένο νερό.
Αιθανόλη (CH3CH2OH) της Merck.
Τολουόλιο (C7H8) της Riedel-de Haen.
Στον πίνακα 6.2 καταγράφονται οι παράμετροι διαλυτότητας κατά Hildebrand και οι αντίστοιχες
τάσεις ατμών των τεσσάρων αναλυτών. Η περιοχή του δ κυμαίνεται από 8.9 έως 23.5 (cal/cm3)1/2.

δ (cal/cm3)1/2

Psat (mm Hg)

Τολουόλιο

8.91

36.69

Αιθανόλη

12.92

78.50

Μεθανόλη

14.28

164.15

Νερό

23.5

31.82

Ενώσεις

Πίνακας 6.2 Τιμές παραμέτρων διαλυτότητας και τάσης ατμών των αναλυτών.
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6.2.2 Επιλογή του Πάχους των Υμενίων της Συστοιχίας
Πριν τα αποτελέσματα των μετρήσεων ρόφησης, θα πρέπει να αναφερθεί ο κύριος λόγος για την
επιλογή του πάχους των υμενίων της συστοιχίας στην περιοχή 100 - 160nm. Η επίδραση του αρχικού
πάχους του υμενίου στη διόγκωση μελετήθηκε στα πλαίσια μιας μεταπτυχιακής διατριβής στο
Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Δημοκρίτου [128]. Από τη μελέτη ρόφησης ατμών μεθανόλης σε
υμένια διαφορετικού πάχους PHEMA προέκυψε το παρακάτω διάγραμμα (σχήμα 6.11), της σχετικής
(ή ανηγμένης) διόγκωσης ΔL/L0 συναρτήσει του αρχικού πάχους (L0) κάθε φιλμ.
0,018
α = 0,025

0,052
0,103

0,016

PHEMA - Μεθανόλη

ΔL/Lo

0,014
0,012
0,010
0,008
0,006
0,004
0

100

200

300

400

500

600

Πάχος υμενίου Lo (nm)

Σχήμα 6.11 Επίδραση του αρχικού πάχους L0 στη σχετική διόγκωση ΔL/L0 υμενίων PHEMA λόγω
ρόφησης ατμών μεθανόλης. Ενεργότητα μεθανόλης α :0.025 (ο) , 0.052 (□) , 0.103 (Δ).
Στο παραπάνω γράφημα παρατηρείται παρόμοια συμπεριφορά σε όλες τις ενεργότητες. Το
ποσοστό διόγκωσης για υμένια >120nm παραμένει στα ίδια επίπεδα. Αντιθέτως κάτω από τα 100nm,
όσο μειώνεται το αρχικό πάχος του υμενίου τόσο λιγότερο διογκώνεται το πολυμερές. Πράγματι
λοιπόν το πάχος του υμενίου επηρεάζει τη συμπεριφορά των πολύ λεπτών υμενίων σε σχέση με τα
παχύτερα, που όπως έχει παρατηρηθεί και από τις ισόθερμες διογκώνονται παρόμοια με ίδια
πολυμερή σε μεγάλες μάζες (bulk). Κατά συνέπεια το αρχικό πάχους των υμενίων της συστοιχίας δεν
επηρεάζει τη ρόφηση ενώ παράλληλα σε αυτό το πάχος οι χρόνοι διόγκωσης είναι μικροί.
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6.2.3 Εισρόφηση-Εκρόφηση Αναλυτών σε Διαφορετικές Συγκεντρώσεις
Στα πειράματα διόγκωσης των πολυμερικών υμενίων, χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές
συγκεντρώσεις ατμών μεθανόλης, αιθανόλης, τολουολίου και υδρατμών. Οι ποσότητες των αναλυτών
αναφέρονται σε ppm (μέρη όγκου στο εκατομμύριο). Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε
συγκεντρώσεις: 1000 , 5000 , 10000, 15000, 20000 και 40000 ppm. Στον πίνακα 3 αναγράφονται οι
αντίστοιχες τιμές των ενεργοτήτων που υπολογίσθηκαν βάσει της εξίσωσης (29).

ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
(PPM)

Μεθανόλη

Νερό

Τολουόλιο

Αιθανόλη

1000

0.0046

0.0239

0.0207

0.0097

5000

0.0232

0.1194

0.1036

0.0484

10000

0.0463

0.2389

0.2071

0.0968

15000

0,0695

0,3583

0,3107

0,1452

20000

0.0926

0.4781

0.4143

0.1936

40000

0.1852

0.9554

0.8286

0.3873

Πίνακας 6.3 Αντιστοίχηση των τιμών των συγκεντρώσεων και των ενεργοτήτων των 4 αναλυτών.
Αρχικά έγιναν μετρήσεις για τη διόγκωση που υφίσταται κάθε ρητίνη της συστοιχίας σε διάφορες
ενεργότητες. Στο σχήμα 6.10, παρατίθεται το διάγραμμα διόγκωσης της ρητίνης PHEMA σε 5
διαφορετικές συγκεντρώσεις υγρασίας σε συνάρτηση με το χρόνο.
99
98
97

Πάχος (nm)

20000 ppm

PHEMA - Υγρασία
15000 ppm

96
95
94

10000 ppm
5000 ppm

93
92

1000 ppm

450

500

550

600

650

700

750

800

850

Χρόνος (min)

Σχήμα 6.10 Διάγραμμα πάχους υμενίου PHEMA συναρτήσει του χρόνου παρουσία διαφορετικών
συγκεντρώσεων υγρασίας.
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Από το παραπάνω γράφημα είναι φανερό ότι η διόγκωση του πολυμερούς είναι ανάλογη της
αύξησης της συγκέντρωσης των ατμών της πτητικής ένωσης. Επίσης, παρατηρείται ότι κατά την
εκρόφηση το υμένιο επανέρχεται στο αρχικό του πάχος, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ρόφηση είναι
μια αντιστρεπτή διαδικασία. Η ίδια διαδικασία πραγματοποιήθηκε και για τα υπόλοιπα πέντε υλικά
στους τέσσερις αναλύτες. Περαιτέρω πληροφορίες και ερμηνείες για την ρόφηση του κάθε
συστατικού από τα πολυμερή θα μας δώσουν οι αντίστοιχες ισόθερμες ρόφησης.

6.2.4 Ισόθερμες ρόφησης
Για τη μελέτη του μηχανισμού ρόφησης κάθε πτητικής ουσίας στα υλικά της συστοιχίας
κατασκευάζονται οι ισόθερμες ρόφησης κάθε συστήματος πολυμερούς – αναλύτη (συνολικά 24
συστήματα). Οι ισόθερμες ρόφησης δείχνουν το ποσοστό ρόφησης μετά το πέρας της ισορροπίας σε
σχέση με την ενεργότητα του αναλύτη.
Στην παρούσα εργασία μετράται η μεταβολή του πάχους (ΔL) των πολυμερικών υμενίων καθώς
αυτά διογκώνονται παρουσία ατμών πτητικών ενώσεων, ενώ υιοθετούμε την υπόθεση ότι η μεταβολή
πάχους είναι ανάλογη της μεταβολής όγκου (παράγραφος 4.5.1). Επομένως, η συνολική ροφούμενη
ποσότητα (Q ∞ ) ατμού δίνεται από τη σχέση (15) και το αντίστοιχο κλάσμα βάρους δίνεται από την
εξίσωση (16). Για κάθε σύστημα πολυμερούς – αναλύτη διεξάγονται πειράματα ρόφησης σε διάφορες
ενεργότητες ατμού, ενώ από τις τιμές της ισορροπίας υπολογίζεται το κλάσμα βάρους ws ( ή όγκου φs)
κάθε υμενίου. Στα σχήματα 6.11 έως 6.14 παρατίθενται οι ισόθερμες ρόφησης των συστημάτων
αναλυτών – ρητινών. Σημειώνεται ότι η ισόθερμη ρόφησης του συστήματος υγρασίας – PDMS δεν
ήταν εφικτό να κατασκευαστεί καθώς οι τιμές διόγκωσης στην υγρασία του υδρόφοβου PDMS ήταν
πολύ μικρές.
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Σχήμα 6.11 Ισόθερμες ρόφησης υγρασίας στις έξι ρητίνες.
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0,5

Από τη μορφή της ισόθερμης PHEMA- υγρασίας διαπιστώνεται πως η ρόφηση σε χαμηλές
ενεργότητες διαφέρει σε σχέση με τις πιο υψηλές. Αρχικά στις χαμηλές ενεργότητες το κλάσμα
βάρους της ροφούμενης ποσότητας αυξάνεται περίπου γραμμικά με την ενεργότητα , ακολουθώντας
τον νόμο του Henry για αραιά ιδανικά διαλύματα (ισόθερμη τύπου α) ενώ για μεγαλύτερες
ενεργότητες η κλίση της ισοθέρμου αυξάνει, δημιουργώντας τη χαρακτηριστική μορφή της ισοθέρμου
Flory-Huggins (ισόθερμη τύπου β). Όσο αυξάνεται το κλάσμα βάρους ws (άρα και η α), αυξάνεται ο
συντελεστής διαλυτότητας S.
Η μορφή των ισοθέρμων των υπόλοιπων πέντε ρητινών με την υγρασία είναι μια γραμμική σχέση
της ροφούμενης ποσότητας με την ενεργότητα , ακολουθώντας τον νόμο του Henry, λόγω της μικρής
διογκωτικής ικανότητας του νερού στα σχετικά υδρόφοβα πολυμερικά υλικά.
Αρκετές θεωρίες έχουν δημοσιευτεί σχετικά με το μηχανισμό ροφήσης της υγρασίας σε
πολυμερικά υλικά. Σύμφωνα με τους Y.M. Sun και H.L.Lee [129], όσον αφορά το PHEMA, οι
υδροξυλικές ομάδες του, οι οποίες ευθύνονται για την υδροφιλικότητά του, δημιουργούν δεσμούς
υδρογόνου με τα μόρια του νερού (το νερό δεσμεύεται σε συγκεκριμένες θέσεις). Καθώς όμως
αυξάνεται το ποσοστό υγρασίας, τα μόρια του νερού αρχίζουν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
οδηγώντας σε μεγαλύτερη διόγκωση του πολυμερούς. Το κλάσμα βάρους που αντιστοιχεί στο σημείο
που μεταβαίνουμε από την μια μορφή ισοθέρμου στην άλλη, δείχνει την ποσότητα των δεσμευμένων
μορίων νερού. Από μετρήσεις Τg, προσδιόρισαν την κρίσιμη τιμή ροφούμενης ποσότητας (ws) νερού,
για την οποία το διογκωμένο πολυμερές μεταβαίνει από την υαλώδη στην ελαστομερή κατάσταση στη
θερμοκρασία του πειράματος. Η τιμή που υπολόγισαν συμπίπτει με το σημείο της αλλαγής της
μορφής της ισοθέρμου, εξηγώντας με αυτό τον τρόπο τη μεγαλύτερη διόγκωση που προκαλείται στην
μεμβράνη του πολυμερούς.
Η ομάδα του Rodriguez [130] θεωρεί πως στα πιο υδρόφιλα πολυμερή όπως το PHEMA, όταν το
κλάσμα βάρους του νερού φτάνει περίπου στο 8%, η Τg του πολυμερούς μειώνεται στους 35 οC. Το
υλικό λοιπόν περνά από την υαλώδη στην ελαστομερική κατάσταση στις υψηλές ενεργότητες γι’ αυτό
και διογκώνεται περισσότερο. Για τα πιο υδρόφοβα πολυμερή, εκτιμούν πως η απαιτούμενη ποσότητα
νερού για να μειωθεί η Τg σε αυτό το βαθμό είναι 15%, ποσότητα πολύ υψηλότερη από το μέγιστο
κλάσμα βάρους νερού που μπορεί να εισροφηθεί στο πολυμερές αυτό, οπότε παραμένει στη υαλώδη
κατάσταση.
Από το σχήμα 6.12 παρατηρείται ότι η μορφή και των έξι ισόθερμων των ρητινών με τη μεθανόλη
είναι τύπου (γ). Σε αντίστοιχα πειράματα ρόφησης μεθανόλης σε PMMA στους 35ΟC που
πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα του Connelly [131] και τους συνεργάτες του, παρατηρήθηκε
ισόθερμη διττής ρόφησης (dual mode sorption), όπου σε χαμηλές πιέσεις ή ενεργότητες, ένας πρώτος
πληθυσμός μορίων ροφάται στις προϋπάρχουσες οπές της υαλώδους πολυμερικής μήτρας και η
ρόφηση περιγράφεται από την εξίσωση Langmuir και ταυτόχρονα ένας δεύτερος, μεγαλύτερος
πληθυσμός μορίων ροφάται σύμφωνα με την ισόθερμή Flory-Huggins για ενεργότητες α>0.6.
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Παρόμοια συμπεριφορά μπορεί να λαμβάνει χώρα και στην παρούσα περίπτωση των
πολυμερικών υλικών με τη μεθανόλη, όμως εξαιτίας των χαμηλών τιμών της ενεργότητας που
διεξήχθησαν τα πειράματα δεν είναι δυνατή η παρατήρηση του κατά Flory-Huggins τμήματος της
ισοθέρμου. Στη PHEMA όπου η ρόφηση είναι μεγάλη, διακρίνεται ασθενώς αυτή η συμπεριφορά.
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Σχήμα 6.12 Ισόθερμες ρόφησης ατμών μεθανόλης στις έξι ρητίνες.
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Σχήμα 6.13 Ισόθερμες ρόφησης ατμών αιθανόλης στις έξι ρητίνες.
Από το σχήμα 6.13 διαπιστώνεται ότι η μορφή και των έξι ισόθερμων των ρητινών με την
αιθανόλη είναι τύπου (γ), όπως και στη μεθανόλη. Στην UV III όπου η ρόφηση είναι μεγάλη,
παρατηρείται ότι στις πιο μεγάλες ενεργότητες η μορφή της ισοθέρμου έχει τη μορφή της FloryHuggins.
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Σχήμα 6.14 Ισόθερμες ρόφησης ατμών τολουολίου στις έξι ρητίνες.
Η συμπεριφορά των συστημάτων των ρητινών με το τολουόλιο,όπως φαίνεται στο σχήμα 6.14,
ποικίλει. Η μορφή της ισοθέρμου του συστήματος τολουόλιου - PDMS είναι κατά Henry ενώ με το
UV III παρατηρείται διττή ρόφηση. Για τα υπόλοιπα συστήματα, όπου η ρόφηση είναι μικρή δεν
υπάρχει σαφής εικόνα, αλλά η μορφή των ισοθέρμων φαίνεται να ακολουθεί το νόμο του Henry.
Σε γενικές γραμμές, οι ισόθερμες που προέκυψαν από τα πειράματα ρόφησης με την οπτική
μέθοδο συμβολομετρίας συμφωνούν με την αντίστοιχη βιβλιογραφία. Από τις μορφές των ισοθέρμων
ρόφησης είναι δυνατός ο υπολογισμός της διόγκωσης που προκαλούν ατμοί πτητικών ενώσεων σε
αρκετά χαμηλές συγκεντρώσεις. Συγκεκριμένα, προεκτείνοντας τις ισόθερμες σε χαμηλές ενεργότητες
υπολογίζεται το αντίστοιχο κλάσμα βάρους και στη συνέχεια η σχετική διόγκωση των πολυμερικών
υμενίων.

6.3 Μελέτη Διόγκωσης σε μια Συγκέντρωση Αναλύτη
Κατόπιν της μελέτης των υμενίων ως προς την ικανότητα διόγκωσής τους σε διάφορες
συγκεντρώσεις (ή ενεργότητες) αναλυτών, μελετήθηκε διεξοδικά η απόκριση της πολυμερικής
συστοιχίας σε μια συγκέντρωση του εκάστοτε αναλύτη. Η συγκέντρωση των αναλυτών που
χρησιμοποιήθηκε στα ακόλουθα πειράματα είναι τα 5000 ppm, καθώς η διόγκωση των υμενίων σε
αυτή τη συγκέντρωση είναι ικανοποιητική ενώ παράλληλα οι χρόνοι ρόφησης για την επίτευξη
ισορροπίας είναι σχετικά μικροί σε συνδυασμό με το μικρό πάχος των υμενίων. Στα ακόλουθα
σχήματα παρουσιάζονται χαρακτηριστικά διαγράμματα διογκώσεων συναρτήσει του χρόνου δύο
υλικών της συστοιχίας στους τέσσερις αναλύτες.
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Σχήμα 6.15 Διάγραμμα πάχους υμενίου PHEMA συναρτήσει του χρόνου παρουσία διαφορετικών
αναλυτών.
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Σχήμα 6.16 Διάγραμμα πάχους υμενίου PDMS συναρτήσει του χρόνου παρουσία διαφορετικών
αναλυτών.
Από τα διαγράμματα των σχημάτων 6.15 και 6.16 φαίνεται η διαφορετική απόκριση των δύο
ρητινών κατά τη ρόφηση των τεσσάρων αναλυτών. Η ίδια μελέτη διόγκωσης πραγματοποιήθηκε και
για τα υπόλοιπα πολυμερή της συστοιχίας (EPR, PMMA, SAL 601, UV III). Για την πιο ακριβή και
αξιόπιστη σύγκριση των πολυμερών θα πρέπει το πάχος των υμενίων να είναι ακριβώς το ίδιο. Καθώς
αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, από τα διαγράμματα του πάχους συναρτήσει του χρόνου προσδιορίστηκε
η σχετική διόγκωση (ΔL/L0) των πολυμερικών υμενίων. Στα σχήματα 6.17 και 6.18 παρουσιάζονται
τα αποτελέσμα των πειραμάτων διόγκωσης της συστοιχίας για κάθε αναλύτη, όπου παρατηρείται ότι
κάθε ρητίνη αποκρίνεται διαφορετικά κατά τη ρόφηση των αναλυτών.
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Σχήμα 6.17 Απόκριση της πολυμερικής συστοιχίας σε τρισδιάστατη απεικόνιση.
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Σχήμα 6.18 Συνολική διδιάστατη απεικόνιση των σχετικών διόγκωσεων της συστοιχίας στους τέσσερις
αναλύτες.
Για την περαιτέρω ερμηνεία της εκλεκτικότητας που παρουσιάζει κάθε πολυμερές σε κάθε
αναλύτη, θα πρέπει να ερευνηθεί τι είδους δυνάμεις συνάφειας αναπτύσσονται ανάμεσα στα μόρια
του αναλύτη και του πολυμερούς. Ένας τρόπος να ερμηνευτεί το ποσοστό ρόφησης του αναλύτη
από το πολυμερές είναι μέσω των παραμέτρων διαλυτότητας (δ). Συγκεκριμένα, ένα πολυμερές είναι
αναμείξιμο με μικρά μόρια σε θερμοκρασία δωματίου εάν ισχύει ⏐δπολυμερούς - δμικρού

μορίου⏐<

1.2

(cal/cm3)1/2 [98, 132]. Τα πολυμερικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν θα πρέπει να έχουν διαφορετικές
τιμές παραμέτρων διαλυτότητας έτσι ώστε να καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα πτητικών ενώσεων.
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Στον πίνακα 6.4 αναγράφονται οι τιμές των παραμέτρων διαλυτότητας των ρητινών οι οποίες
έχουν προκύψει από θεωρητικό υπολογισμό με βάση το μοντέλο του Hoy [133] και είναι
προσεγγιστικοί. Σημειώνεται πως δίνονται αναλυτικά και οι τρεις τιμές των παραμέτρων
διαλυτότητας που συνεισφέρουν (πολικότητα, δεσμοί υδρογόνου και δυνάμεις διασποράς) στην ολική
παράμετρο διαλυτότητας δ. Στο σχήμα 6.19 παρουσιάζεται ένας χάρτης των τιμών δ σε (cal/cm3)1/2
των ρητινών και των αναλυτών για λόγους σύγκρισης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παράμετροι
διαλυτότητας των αναλυτών είναι τιμές βιβλιογραφίας κατά Hildebrand [97].
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Πίνακας 6.4 Τιμές παραμέτρων διαλυτότητας των έξι ρητινών.
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Σχήμα 6.19 Κοινό διάγραμμα παραμέτρων διαλυτότητας ρητινών και πτητικών ενώσεων σε (cal/cm3)1/2
Από το σχήμα 6.18 παρατηρείται ότι η αιθανόλη ροφάται σε μεγάλο βαθμό από τη PHEMA και
μετά ακολουθεί η μεθανόλη σε συμφωνία με τις τιμές δ:⏐δPHEMA - δαιθανόλης⏐= 1,08 (cal/cm3)1/2
and⏐δPHEMA - δμεθανόλης⏐= 2.44 (cal/cm3)1/2. Η συμπεριφορά της PMMA είναι μη αναμενόμενη, καθώς
η ρόφηση είναι μικρή για όλους τους αναλύτες. Η αναποτελεσματικότητα της PMMA στην
περίπτωση του τολουολίου, το οποίο είναι γνωστός διαλύτης της καθώς⏐δPMMA - δτολουολίου⏐= 0.575
(cal/cm3)1/2 είναι ακόμα πιο παράδοξη. Ενδεχομένως να οφείλεται στο σχετικά μεγάλο μόριο του
τολουολίου σε συνδυασμό με το σχετικά υψηλό μοριακό βάρος του πολυμερούς (MW=120Κ), δηλαδή
το φαινόμενο να είναι κινητικό. Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 6.4, παρατηρείται ότι στη
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PHEMA η συνεισφορά της τάσης δημιουργίας δεσμών υδρογόνου (δH) και η πολικότητα (δP) στην
ολική δ είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι στη PMMA. Είναι δηλαδή περισσότερο υδρόφιλη, πολική
ένωση και η διαλυτότητα του στο νερό αναμένεται καλύτερη από αυτή του PMMA. Βέβαια, η
διαφορά ανάμεσα στα δύο πολυμερή με την μεθανόλη είναι αισθητά μικρότερη από ότι στο νερό.
Η ρητίνη PDMS παρουσιάζει μια πολύ ισχυρή απόκριση μόνο στο τολουόλιο, το οποίο είναι
γνωστός καλός διαλύτης της:⏐δPDMS - δτολουολίου⏐= 1.41 (cal/cm3)1/2. Οι τιμές δ των αλλών ουσιών
απέχουν κατά πολύ από το δ του PDMS, κατά συνέπεια είναι αναμενόμενη η πολύ μικρή διόγκωσή
του σε αυτές.
Η ρητίνη SAL 601 ροφάται παρόμοια με τη PHEMA στην αιθανόλη και τη μεθανόλη αν και το δ
του απέχει κατά 1.3 από τη PHEMA. Ωστόσο στο νερό η απόκριση του είναι ασθενής σε σχέση με τη
PHEMA λόγω της διαφορετικής δομής των δύο υλικών (το SAL 601 δεν έχει υδροξυλικές ομάδες στο
μόριό του).
Η ρητίνη EPR είναι πιο αποτελεσματική στους ατμούς αιθανόλης και μεθανόλης, δηλαδή στις
δύο ενώσεις με τις τιμές δ πιο κοντά στο πολυμερές, αν και σε γενικές γραμμές η ρόφησή της είναι
ασθενής. Παρατηρείται ότι η ρόφηση της EPR στις δύο αλκοόλες είναι αρκετά πιο μικρή σε σχέση με
SAL 601 αν και έχει μεγαλύτερη τιμή δ.
Τέλος, η UV III αποκρίνεται πιο ισχυρά σε ατμούς αιθανόλης και έπειτα σε ατμούς τολουολίου
ανκαι η διαφορά των δ με το δεύτρο είναι πιο μικρή: ⏐δUV III - δτολουολίου⏐= 0.81 (cal/cm3)1/2 και ⏐δUV III
- δαιθανόλης⏐= 3.2 (cal/cm3)1/2, ίσως λόγω του μεγαλύτερου μορίου του τολουολίου. Επίσης, συγκριτικά
με τα υπόλοιπα υλικά η ρόφηση του UV III στην υγρασία είναι παραδόξως μεγάλη για τη μικρή τιμή
δ της ρητίνης.

6.4 Επίδραση της Λιθογραφικής Διαδικασίας στη Διόγκωση

6.4.1 Επίδραση των Βημάτων Σχηματοποίησης κάθε Ρητίνης
Όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 5, κατά τη διαδικασία της εναπόθεσης με λιθογραφία οι
ρητίνες υφίστανται περαιτέρω κατεργασία. Οι χημικά ενισχυμένες ρητίνες EPR, PDMS, SAL 601 και
UV III υποβάλλονται σε έκθεση και μετέπειτα θέρμανση (PEB) και στη συνέχεια εμβαπτίζονται στο
διάλυμα εμφάνισης. Στις συμβατικές ρητίνες θετικού τόνου PMMA και PHEMA αν και παραλείπεται
το βήμα της θέρμανσης μετά την έκθεση, παρ' όλα αυτά υφίστανται το στάδιο της εμφάνισης. Αυτά τα
λιθογραφικά βήματα μπορούν καταρχήν να επηρεάσουν τις ιδιότητες διόγκωσης των πολυμερικών
υμενίων. Οι εικόνες α, β, γ και δ του σχήματος 6.20 δείχνουν τη σχετική διόγκωση των EPR, PDMS,
SAL 601 και UV III αντίστοιχα μετά από τα ακόλουθα βήματα: (1) επίστρωση δια περιστροφής και
θέρμανση (PAB), (2) έκθεση και PEB, (3) εμφάνιση.
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Σχήμα 6.20 Επίδραση των βημάτων λιθογραφίας στη διόγκωση των ρητινών: α) EPR, β) PDMS, γ)
SAL 601, δ) UV III, ε) PMMA και στ) PHEMA.
Στην περίπτωση του PDMS, η διαφορά στην απόκριση μεταξύ του αρχικού υμενίου (μετά το
PAB) και του ίδιου υμενίου μετά την εμφάνιση είναι περιορισμένη εκτός από τη διόγκωση στο
τολουόλιο. Στην περίπτωση του EPR, κάθε βήμα επιδρά στη διόγκωση και συγκεκριμένα το βήμα της
εμφάνισης προκαλεί μια σημαντική αύξηση της απόκρισης στους ατμούς του τολουολίου. Στην
περίπτωση του SAL 601, η διόγκωση και στους τέσσερις αναλύτες αυξάνεται μετά την εμφάνιση, ενώ
το UV III παρουσιάζει μια γενική αύξηση κατά τη λιθογραφία του. Οι εικόνες ε και στ του σχήματος
6.20 δείχνουν τη σχετική διόγκωση των PMMA και PHEMA αντίστοιχα μετά από τα εξής βήματα: (1)
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επίστρωση, (3) εμφάνιση. Καθώς τα υλικά αυτά είναι θετικού τόνου, δεν λαμβάνει χώρα κάποια
μεταβολή στη δομή τους με την έκθεση. Παρ' όλα αυτά παρατηρείται μία μικρή αύξηση στη διόγκωσή
τους μετά την εμφάνιση.

6.4.2 Επίδραση της Πολλαπλής Εναπόθεσης Ρητινών
Η πολυμερική συστοιχία κατασκευάστηκε στο ίδιο υπόστρωμα με τη λιθογραφική μέθοδο, όπως
έχει περιγραφεί αναλυτικά στο κεφάλαιο 5. Κατά συνέπεια, όλες τα υμένια πλην του τελευταίου
υφίστανται την εναπόθεση των επόμενων υμενίων. Σε αυτή την παράγραφο εξετάζεται κατά πόσο η
πολλαπλή λιθογραφική διαδικασία έχει επηρεάσει τις ιδιότητες διόγκωσης των ρητινών.
Συγκεκριμένα, οι έξι ρητίνες εναποτέθησαν με λιθογραφία σε έξι ξεχωριστά υποστρώματα και
ακολούθησαν μετρήσεις ρόφησης ατμών μεθανόλης, αιθανόλης, τολουολίου και υγρασίας. Στο σχήμα
6.21 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των σχετικών διογκώσεων των ρητινών σε σχέση με τα
αντίστοιχα αποτελέσματα των ρητινών στο ίδιο υπόστρωμα (συστοιχία). Η σειρά εναπόθεσής των
ρητινών υπενθυμίζεται ότι είναι η ακόλουθη: α) EPR, β) PDMS, γ) PMMA, δ) PHEMA (negative), ε)
SAL 601, στ) UV III.
Από το παραπάνω σχήμα παρατηρείται ότι η ρητίνη PDMS δεν παρουσιάζει μεταβολή στη
ροφητική της ικανότητα, αν και υφίστανται άλλες τέσσερις εναποθέσεις σε αντίθεση με την EPR. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι η EPR παράγει υψηλή πυκνότητα χημικά ενεργών θέσεων και επομένως η
διαδικασία εναπόθεσης των υπόλοιπων υλικών μπορεί να έχει τροποποιήσει τη χημική της δομή. Η
PMMA παρουσιάζει αύξηση στα ποσοστά διόγκωσής της σε όλους τους αναλύτες αλλά η συμπεριφρά
της παραμένει η ίδια. Στη PHEMA παρατηρείται μείωση στη ρόφηση των αναλυτών, με εξαίρεση
τους ατμούς τολουολίου. Στο SAL 601 τα ποσοστά ρόφησης μεταβάλλονται ελάχιστα εκτός από τη
ρόφηση στις δύο αλκοόλες όπου παρατηρείται αύξηση. Για λόγους σύγκρισης παρατίθεται και το
διάγραμμα της UV III, η οπoία είναι η τελευταία ρητίνη της συστοιχίας. Σε γενικές γραμμές, τα υλικά
παρουσιάζουν μεταβολές μικρής κλίμακας στη ρόφησής τους λόγω της πολλαπλής λιθογραφίας,
αλλά η εκλεκτικότητά τους στις πτητικές ενώσεις δεν αλλοιώνεται.
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Σχήμα 6.21 Επίδραση στη ρόφηση της εναπόθεσης ρητινών στο ίδιο υπόστρωμα.
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6.5 Μελέτη Επαναληψιμότητας των Μετρήσεων Διόγκωσης
Ένα εκ των πιο κρίσιμων χαρακτηριστικών ενός συστήματος μέτρησης μιας ποσότητας είναι η
επαναληψιμότητα, η ικανότητα δηλαδή να δίνει το ίδιο αποτέλεσμα όταν μετρά την ίδια φυσική
ποσότητα υπό τις ίδιες συνθήκες. Η επαναληψιμότητα σχετίζεται με τη στατιστική διακύμανση των
μετρήσεων. Για τον έλεγχο της πιστότητας της συσκευής μέτρησης διόγκωσης, μελετήθηκε η
διόγκωση ενός πολυμερικού υλικού της συστοιχίας, της EPR, σε μεγάλα χρονικά διαστήματα. Στο
σχήμα 6.22 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έξι μετρήσεων σε περίοδο τριών μηνών. Στο πίνακα
δίπλα από το γράφημα αναγράφονται τα ακριβή διαστήματα των μετρήσεων με βάση αναφοράς την
πρώτη μέτρηση. Παρατηρείται ότι η ικανότητα διόγκωσης της EPR μεταβάλλεται αμελητέα με το
χρόνο και η συμπεριφορά της στο κάθε αναλύτη παραμένει η ίδια. Από τη διαπίστωση αυτή εξάγονται
δύο συμπεράσματα: α) το σύστημα μέτρησης αναπαράγει σε ικανοποιητικό βαθμό τα ίδια
αποτελέσματα και β) οι φυσικοχημικές ιδιότητες του υλικού δεν αλλοιώνονται με το χρόνο, γεγονός
που πιστοποιεί για μια ακόμη φορά την ικανότητα πλήρους εκρόφησης των υμενίων μετά τη ρόφηση
και τη δυνατότητα χρήσης των υλικών αυτών σε αισθητήρες.
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Σχήμα 6.22 Μετρήσεις διόγκωσης της ρητίνης EPR σε χρονικό διάστημα τριών μηνών.

6.6 Επίδραση της Σειράς των Αναλυτών
Κατά τις μετρήσεις διόγκωσης της πολυμερικής συστοιχίας, οι τέσσερις αναλύτες, ατμοί
μεθανόλης, νερού, τολουολίου και αιθανόλης, εισάγονται στο θάλαμο μέτρησης με συγκεκριμένη
σειρά. Σε αυτή την παράγραφο μελετάται κατά πόσο η σειρά των αναλυτών επηρεάζει τις ροφήσεις
και εκροφήσεις των υμενίων. Στο πρώτο στάδιο της μελέτης έγιναν μετρήσεις διόγκωσης στο ίδιο
δείγμα και συγκεκριμένα στη ρητίνη PHEMA ακολουθώντας πέντε διαφορετικούς συνδυασμούς στη
σειρά εισαγωγής των αναλυτών (πίνακας 6.5).
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Πίνακας 6.5 Σειρές εισαγωγής των αναλυτών.

PHEMA

0,02
1

2

3

4

5

Σχετική Διόγκωση

0,016

0,012

0,008

0,004

0
Μεθανόλη

Νερό

Τολουόλιο

Αιθανόλη

Σχήμα 6.23 Απόκριση της ρητίνης PHEMA στην παρουσία πέντε διαφορετικών σειρών των τεσσάρων
αναλυτών.
Τα συμπεράσματα που εξάγονται από το σχήμα 6.23 είναι τα εξής:
Τα μέγιστα για το ύδωρ, την αιθανόλη και τη μεθανόλη αντιστοιχούν στην τρίτη διαδοχή, που
είναι διαδοχή φθίνοντος δ. Επίσης, το μέγιστο για το χαμηλού δ τολουόλιο παρατηρείται για την
4η , αύξοντος δ, διαδοχή.
Με εξαίρεση τη μεθανόλη, τα ελάχιστα για τα συστατικά παρατηρούνται όταν αυτά εισάγονται
τελευταία (ύδωρ στην 4η, τολουόλιο στην 2η και αιθανόλη στην 1η διαδοχή). Βεβαίως δεν έχει
εξεταστεί διαδοχή όπου η μεθανόλη εισάγεται τελευταία, οπότε το συμπέρασμα μπορεί να είναι
αρκετά γενικό.
Αν γίνει ένας γενικός διαχωρισμός των ουσιών σε χαμηλού δ , μη αναμείξιμες με το ύδωρ, και
υψηλού δ, ίσως μπορούν να διακριθούν δύο τύπου χρήσεις ενός αισθητήρα:
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(α) αέρας, που γενικώς περιέχει εγγενώς υγρασία, διοχετεύεται άνευ ξηράνσεως στον αισθητήρα,
οπότε τα αποτελέσματα είναι περίπου στα επίπεδα της δεύτερης και τρίτης διαδοχής,
(β) ο αέρας διοχετεύεται πρώτα μέσα από ξηραντικό (πχ CaSO4), οπότε τουλάχιστον το τολουόλιο
θα ροφηθεί περισσότερο.
Η ίδια μέτρηση επαναλήφθηκε άλλες τρείς φορές έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η ακρίβεια των
αποτελεσμάτων. Στο σχήμα 6.24 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και στον πίνακα 6.6 οι τυπικές
αποκλίσεις, όπου παρατηρείται σχεδόν η ίδια συμπεριφορά με πολύ μικρή τυπική απόκλιση.

Σχήμα 6.24 Μέσος όρος σχετικής διόγκωσης της PHEMA μετά από μετρήσεις διαφορετικής σειράς των
αναλυτών.
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Πίνακας 6.6 Τιμές τυπικής απόκλισης από το μέσο όρο της σχετικής διόγκωσης της PHEMA.
Πάντως τα ανωτέρω, αφορούν μόνο τη PHEMA, οπότε τα συμπεράσματα δεν ισχύουν
απαραίτητα και για ένα πιο υδρόφοβο πολυμερές. Περαιτέρω, οι μέγιστες διαφορές δεν φαίνεται να
υπερβαίνουν το ~ 20 %, οπότε (τουλάχιστον για τη PHEMA) είναι πιθανώς ασφαλές το συμπέρασμα
ότι η διαδοχή εισαγωγής των αναλυτών δεν παίζει σημαντικό ρόλο στις μετρήσεις διόγκωσης.
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6.7 Επίδραση της Περαιτέρω Εκθέσης σε Ρητίνες θετικού Τόνου
Ως γνωστόν, κατά τη λιθογραφία ρητινών θετικού τόνου, οι περιοχές που εκτίθενται σε
ακτινοβολία υπεριώδους απομακρύνονται κατά την εμφάνιση. Επομένως οι περιοχές που μένουν μετά
τη λιθογραφία είναι άθικτες. Στην παρούσα παράγραφο, μελετάται η επίδραση στις ιδιότητες
διόγκωσης της έκθεσης των ρητινών θετικού τόνου PMMA, PHEMA και UV III μετά το σχηματισμό
της συστοιχίας. Συγκεκριμένα, κατά την κατασκευή της συστοιχίας σχηματίζονται τέσσερις περιοχές
από τις τρεις ρητίνες θετικού τόνου, εκ των οποίων οι τρεις περιοχές εκτίθενται σε τρεις διαφορετικές
δόσεις στο DUV. Στο σχήμα 6.25 αναπαριστάται η διαδικασία περαιτέρω έκθεσης των PMMA και
PHEMA στη συστοιχία των τεσσάρων αρχικών ρητινών. Οι περιοχές που εσωκλείονται του
διακεκομμένου τετραγώνου υφίστανται διαφορετικές δόσεις έκθεσης. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται
και στη συστοιχία των έξι ρητινών όπου το PHEMA έχει αντικατασταθεί από το PHEMA
NEGATIVE, επομένως οι ρητίνες PMMA και UV III υφίστανται την περαιτέρω κατεργασία έκθεσης
στο DUV.
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Σχήμα 6.25 Απεικόνιση της συστοιχίας κατά τη διαδικασία της επιπλέον έκθεσης στο DUV των θετικών
ρητινών.
Στο σχήμα 6.26 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων διόγκωσης των τριών ρητινών πριν
και μετά την έκθεσή τους στο υπεριώδες για τρεις διαφορετικές δόσεις. Οι δύο πρώτες δόσεις
αντιστοιχούν στο χρόνο έναρξης διαλυτοποίησης (έναρξη ρήξης των δεσμών της κύριας αλυσόδας)
και στον χρόνο πλήρους διάλυσης των ρητινών αν ακολουθούσε το βήμα της εμφάνισης ενώ η τρίτη
δόση αντιστοιχεί σε ένα αρκετά μεγάλο χρόνο έκθεσης. Οι συγκεκριμένοι χρόνοι έκθεσης προκύπτουν
από τις καμπύλες αντίθεσης που παρουσιάσθηκαν στην παράγραφο 5.4.
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Σχήμα 6.26 Μετρήσεις διόγκωσης των
ρητινών θετικού τόνου της συστοιχίας μετά από
κατεργασία με έκθεση στο υπεριώδες.

Παρατηρείται ότι η περαιτέρω κατεργασία με έκθεση των ρητινών θετικού τόνου δεν επιδρά
σημαντικά στο ποσοστό διόγκωσής τους. Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι η δόση έναρξης
ρήξης των δεσμών της κύριας αλυσίδας καθώς η μεγαλύτερη δόση έκθεσης οδηγεί σε μείωση της
σχετικής διόγκωσης στην περίπτωση των PMMA και PHEMA ενώ αντίθετη συμπεριφορά
παρατηρείται για την UV III.
Συμπληρωματικά με τις μετρήσεις διόγκωσης πραγματοποιήθηκαν και μετρήσεις της
θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης (Tg) καθώς και μετρήσεις γωνιών επαφής σταγόνας νερού πάνω
στην επιφάνεια των πολυμερικών υμενίων. Οι μετρήσεις της Tg πραγματοποιήθηκαν με την παρούσα
διάταξη της οπτικής συμβολομετρίας Με τη μέθοδο αυτή τελικά λαμβάνονται γραφήματα του πάχους
των υμενίων σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας, καθώς με τη σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας
προκαλείται διόγκωση των υμενίων.
Στο σχήμα 6.27 παρουσιάζονται δύο διαγράμματα του πάχους συναρτήσει της θερμοκρασίας της
PMMA πριν και μετά την έκθεση στο υπεριώδες. Στο διάγραμμα που προέκυψε από τη μέτρηση της
PMMA μετά την έκθεση παρατηρούνται δύο θερμοκρασιακές μεταβολές σε αντίθεση με τη μία
μεταβολή του διαγράμματος της PMMA χωρίς κατεργασία. Το σημείο της πρώτης γωνίας μεταξύ των
ευθυγράμμων τμημάτων των καμπυλών αντιστοιχεί στη θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης ενώ το
σημείο που χάνεται η γραμμικότητα του ανωτέρου ευθυγράμμου τμήματος αντιστοιχεί στην
αποσύνθεση (degradation) τμήματος του υμενίου λόγω της έκθεσης. Γενικώς, παρατηρείται μείωση
της Tg στους μεγάλους χρόνους έκθεσης. Κατά την έκθεση θραύονται οι δεσμοί της κύριας αλυσίδας
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του πολυμερικού υμενίου, με αποτέλεσμα τη μείωση του μοριακού βάρους αλλά και του πάχους του
υλικού. Κατά συνέπεια, η Τg μετατοπίζεται σε χαμηλότερες τιμές, ενώ τα μικρά θραύσματα
απομακρύνονται κατά τη θέρμανση.
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Σχήμα 6.27 Μεταβολή του πάχους συναρτήσει της θερμοκρασίας υμενίου PMMA πριν και μετά από την
επιπλέον έκθεση στο υπεριώδες.
Στον πίνακα 6.7 συνοψίζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων των Τg και των γωνιών επαφής
για τα τρία πολυμερικά υμένια. Παρατηρείται στην περίπτωση του UV III μια σταδιακή μείωση της Tg
με το χρόνο έκθεσης η οποία συμβαδίζει με την αύξηση της διόγκωσής του. Στα PMMA και PHEMA
όμως παρατηρείται μείωση της Tg μόνο στους μεγάλους χρόνους έκθεσης με αντίστοιχη μείωση της
διόγκωσης η οποία δεν αναμένεται.
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UV III

Χρόνος έκθεσης

Tg
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51
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Μεγάλη δόση

80
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79

68.3

63-71
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Πίνακας 6.7 Θερμοκρασίες υαλώδους μετάπτωσης και γωνίες επαφής των ρητινών θετικού τόνου πριν
και μετά από την έκθεση στο υπεριώδες.
Οι μετρήσεις γωνιών επαφής σταγόνας νερού πραγματοποιήθηκαν για να μελετηθεί κατά πόσο η
έκθεση επιδρά στην επιφάνεια

των υμενίων. Η γωνία επαφής αποτελεί ένδειξη της

υδροφοβικότητας/υδροφιλικότητας μιας επιφάνειας στερεού. Το φαινόμενο στηρίζεται στην
επιφανειακή τάση που αναπτύσσεται σε ένα υγρό όταν έρθει σε επαφή με τη στερεή επιφάνεια,
επομένως η μέτρηση της γωνίας επαφής είναι καθαρά επιφανειακό φαινόμενο. Από τον πίνακα 6.7
παρατηρείται ότι η γωνία επαφής του νερού με τη PHEMA αυξάνεται με το χρόνο έκθεσης, δηλαδή η
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επιφάνεια του υμενίου γίνεται πιο υδρόφοβη και συμβαδίζει με την παρατηρούμενη μείωση της
διόγκωσης στην υγρασία. Όσον αφορά τις υδρόφοβες επιφάνειες της PMMA και της UV III, η
μεταβολή της γωνίας επαφής είναι αμελητέα όπως και η αντίστοιχη μεταβολή στη διόγκωση.
Συμπερασματικά, η μελέτη της επίδρασης της έκθεσης των ρητινών θετικού τόνου μετά το
σχηματισμό της συστοιχίας στις ιδιότητες ρόφησης, έδειξε ότι η μεταβολή της διόγκωσης είναι σε
γενικές γραμμές μικρή και η περαιτέρω έκθεση δεν προσφέρει σημαντική εκλεκτικότητα. Όμως από
τη μελέτη της Tg εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά το μηχανισμό σχάσης της κύριας
αλυσίδας των πολυμερικών υμενίων κατά την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία.

6.8 Επίδραση του Μοριακού Βάρους των ρητινών PMMA και PHEMA
Στην παράγραφο αυτή μελετάται η επίδραση του μοριακού βάρους των συμβατικών ρητινών
PMMA και PHEMA στις ιδιότητες διόγκωσής τους. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκαν με τη
λιθογραφική μέθοδο δείγματα με τέσσερα διαφορετικά μοριακά βάρη (15Κ, 120Κ, 350Κ, 996Κ) της
PMMA και δείγματα δύο μοριακών βαρών (20Κ, 300Κ) της PHEMA και πραγματοποιήθηκαν
μετρήσεις διόγκωσης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα σχήματα 6.28 και 6.29.
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Σχήμα 6.28 Απόκριση στη διόγκωση τεσσάρων μοριακών βαρών της ρητίνης PΜMA.
Στην PMMA μικρού μοριακού βάρους (15Κ) παρατηρείται μια ισχυρή ρόφηση στους ατμούς
τολουολίου, αποτέλεσμα αναμενόμενο σύμφωνα με τις παραμέτρους διαλυτότητας. Η συμπεριφορά
των PMMA υψηλών μοριακών βαρών (350Κ και 996Κ) δε διαφέρει κατά πολύ από την PMMA
350Κ. Ωστόσο κατά τη λιθογράφηση της PΜΜΑ μικρού μοριακού βάρους (15Κ) παρατηρείται
σημαντική μείωση του πάχους του υμενίου κατά την εμφάνιση. Επομένως, προτιμάται η PΜMA
120K για την κατασκευή της πολυμερικής συστοιχίας, καθώς τα μεγαλύτερα μοριακά βάρη της
ρητίνης απαιτούν μεγαλύτερους χρόνους μέτρησης για την επίτευξη ισορροπίας κατά τη ρόφηση.
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Σχήμα 6.29 Απόκριση στη διόγκωση δύο μοριακών βαρών της ρητίνης PHEMA.
Από το σχήμα 6.29 συμπεραίνεται ότι οι δύο ρητίνες PHEMA δε διαφέρουν ουσιαστικά ως προς
την ικανότητα τους στη ρόφηση αναλυτών. Ωστόσο κατά τη λιθογράφηση της PHEMA μικρού
μοριακού βάρους (20Κ) παρατηρείται μείωση του πάχους του υμενίου κατά την εμφάνιση της τάξεως
του 40%, ποσοστό αρκετά υψηλό. Κατά συνέπεια, προτιμάται η PHEMA 300K για την κατασκευή
της πολυμερικής συστοιχίας λόγω μεγαλύτερης αντοχής στη λιθογραφική διαδικασία. Σε αυτό το
σημείο για την ολοκλήρωση της εικόνας της PHEMA ως προς τη διογκωτική της ικανότητα
παρουσιάζονται μετρήσεις ρόφησης της καθαρής PHEMA και της χημικώς ενισχυμένης (PHEMA
NEGATIVE) (σχήμα 6.30). Όπως είναι αναμενόμενο, οι δύο PHEMA δεν παρουσιάζουν
αξιοσημείωτη μεταβολή στη διόγκωση αφού πρόκειται για το ίδιο υλικό με τη διαφορά ότι στη
χημικώς ενισχυμένη ρητίνη υπάρχει μικρή ποσότητα φωτοευαίσθητης ουσίας (TPS-SbF6).
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Σχήμα 6.30 Σύγκρισης συμβατικής και χημικώς ενισχυμένης PHEMA ως προς τη διόγκωσής τους
παρουσία αναλυτών.
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6.9 Μελέτη Άλλων Αναλυτών
Όπως έχει προαναφερθεί, η επιλογή των τεσσάρων βασικών αναλυτών – μεθανόλη, αιθανόλη,
τολουόλιο, νερό – έγινε με βάση την παράμετρο διαλυτότητάς τους, έτσι ώστε να καλυφθεί ένα
μεγάλο εύρος τιμών. Στην παράγραφο αυτή εξετάζονται κάποιες επιπλέον οργανικές ενώσεις ως προς
την ικανότητα ρόφησης τους από τα πολυμερικά υμένια. Με αλφαβητική σειρά οι επιπλέον οργανικές
ενώσεις που μελετήθηκαν είναι οι εξής:
Ακετόνη της Fluka.
2-βουτανόνη (Methyl Ethyl Ketone, MEK) της Lab-Scan Analytical Sciences.
Γαλακτικός αιθυλεστέρας (EL) της Sigma-Aldrich.
Διϊσοπροπυλαιθέρας (DIPE) της Fluka.
Κυκλοεξανόνη της Sigma-Aldrich.
Οξικός αιθυλεστέρας (ethyl acetate) της Sigma-Aldrich.
Τετραϋδροφουράνιο (THF) της Riedel-de Haen.
Χλωροφόρμιο της Fluka.
Στον πίνακα 6.8 καταγράφονται οι παράμετροι διαλυτότητας κατά Hildebrand και οι αντίστοιχες
τάσεις ατμών των ενώσεων (στους 30 0C). Η περιοχή του δ κυμαίνεται από 9 έως 10.6 (cal/cm3)1/2
(εκτός του DIPE).

δ (cal/cm3)1/2

Psat (mm Hg)

Διϊσοπροπυλαιθέρας (DIPE)

6.9

180

Οξικός αιθυλεστέρας

9.10

94.63

Χλωροφόρμιο

9.21

241.5

2-βουτανόνη (MEK)

9.27
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Τετραϋδροφουράνιο (THF)

9.52

200.3

Ακετόνη

9.77

239.5

Κυκλοεξανόνη

9.9

7.43

Γαλακτικός αιθυλεστέρας (EL)

10.6

5

Ενώσεις

Πίνακας 6.8 Τιμές παραμέτρων διαλυτότητας και τάσης ατμών.

Σε αυτό το σημείο, υπενθυμίζεται ότι οι παράμετροι διαλυτότητας της συστοιχίας με σειρά αύξοντος δ
είναι: PDMS < PMMA <UV III <SAL 601 <EPR < PHEMA
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Τα αποτελέσματα μετρήσεων διόγκωσης της συστοιχίας με τις παραπάνω ενώσεις έχουν ως εξής:
Οι μετρήσεις με την ακετόνη παρουσιάζουν ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες. Λόγω της υψηλής
πτητικότητας, οι ατμοί εξατμίζονται στο θάλαμο μέτρησης, κατά συνέπεια η επιθυμητή κάθε φορά
συγκέντρωση ατμών δεν μπορούσε να επιτευχθεί.
Ο γαλακτικός αιθυλεστέρας ως διαλύτης της EPR ροφάται σε μεγάλο βαθμό στη συγκεκριμένη
ρητίνη με αποτέλεσμα να αλλοιώνει σημαντικά το υμένιο. Επίσης, παρουσιάζει πολύ μικρή τάση
ατμών, οπότε η ροή του (ml/min) πρέπει να είναι υψηλή.
Στην περίπτωση του οξικού αιθυλεστέρα, παρατηρείται μια πολύ αργή διαδικασία ρόφησης,
πιθανώς λόγω του μεγάλου μορίου του, με αποτέλεσμα να μην επέρχεται ισορροπία εντός χρόνου
πρακτικού ενδιαφέροντος (απαιτείται χρόνος > 3 ημέρες).
Η συμπεριφορά των υπόλοιπων ενώσεων παρουσιάζεται στα σχήματα 6.31 και 632. Η εξαιρετικά
υψηλή ρόφηση της κυκλοεξανόνης ξεχωρίζει στο διάγραμμα του σχήματος 6.31, με αποτέλεσμα
να υποβαθμίζει τις διογκώσεις από τους άλλους αναλύτες.
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Σχήμα 6.31Συνολική απεικόνιση των σχετικών διόγκωσεων της συστοιχίας σε όλους του αναλύτες.
Στο

σχήμα

6.32

παρουσιάζονται

οι

ίδιες

μετρήσεις

πλην

της

κυκλοεξανόνης.

Ο

διϊσοπροπυλαιθέρας επιφέρει μια σχετικά ικανοποιητική διόγκωση μόνο στο PDMS. Αυτό το
αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο καθώς η πολύ μικρή παράμετρος διαλυτότητας του DIPE (6.9)
είναι κοντά με την παράμετρο του PDMS (7.5).
Το χλωροφόρμιο διογκώνει σε μικρό βαθμό όλα τα πολυμερικά υλικά, με μεγαλύτερη τιμή
διόγκωσης αυτή του PDMS, ενώ ακολουθούν αμέσως το SAL 601 και η PMMA. Αξίζει να
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σημειωθεί το χλωροφόρμιο είναι ο αναλύτης που διογκώνει περισσότερο το PMMA καθώς τα δ
τους είναι πολύ κοντά.
Η 2-βουτανόνη παρουσιάζει χαμηλές τιμές διόγκωσης αν και βάσει τιμών δ αναμένετο
ισχυρότερη διόγκωση.
Το THF παρουσιάζει ενδιαφέροντα αποτελέσματα, καθώς παρατηρείται μια ισχυρή διόγκωση στο
SAL 601.
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Σχήμα 6.32 Συνολική απεικόνιση των σχετικών διόγκωσεων της συστοιχίας σε όλους τους αναλύτες
εκτός της κυκλοεξανόνης.

6.10 Μελέτη Άλλων Πολυμερικών υλικών
Στην

προσπάθεια

διεύρυνσης

και

βελτιστοποίησης

της

πολυμερικής

συστοιχίας

πραγματοποιήθηκε μια μελέτη μιας σειράς πολυμερικών υλικών σε δύο κατεύθυνσεις: α) ως προς τη
δυνατότητα λιθογράφησης και β) ως προς τη διογκωτική ικανότητα παρουσία ατμών οργανικών
ενώσεων.
6.10.1 Ρητίνη ΑΖ5214
Πρόκειται για ένα εμπορικό φωτοπολυμερικό υλικό τριών συστατικών που παρασκευάζεται από
την εταιρία Clariant. Περιλαμβάνει τα εξής συστατικά (σχήμα 6.33):
α. Πολυμερές τύπου νεολάκκας: παράγεται με αντίδραση συμπολυμερισμού ο-κρεσόλης
(διμεθυλοφαινόλης) και φορμαλδεϋδης, καταλυόμενη από οξύ.
β. Φωτοευαισθητοποιητή τύπου διαζωναφθοκινόνης (diazonapthoquinone, DNQ).
γ. Παράγωγο μελαμίνης.
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Τα παραπάνω συστατικά βρίσκονται διαλυμένα σε οξικό εστέρα της 1-μεθοξυ προπανόλης-2
(PGMEA). Η ρητίνη ΑΖ 5214™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για λιθογραφία θετικού τόνου είτε για
αρνητικού τόνου.

(

ROH2C

O
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CH2

CH2OR

N
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HO
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N
CH2OR

N
N

N

CH2OR

CH2OR

παράγωγο μελαμίνης
Σχήμα 6.33 Σύσταση της ρητίνης ΑΖ 5214™.
Καθώς η λιθογραφία της ρητίνης ΑΖ5214 είναι ευρέως γνωστή στη μικροηλεκτρονική
μελετήθηκε η δυνατότητα εναπόθεσής της στην πολυμερική συστοιχία [134]. Όμως παρατηρήθηκε ότι
παρουσιάζει λιθογραφική ασυμβατότητα με τις ρητίνες SAL 601 και UV III. Από μετρήσεις ρόφησης
(σχήμα 6.34) των τριών ρητινών σε ξεχωριστά υποστρώματα παρατηρείται ότι οι τιμές σχετικές
διόγκωσης των ΑΖ5214 και SAL 601 κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα, αφού πρόκειται για υλικά
παρόμοιας σύστασης: είναι και τα δύο νεολάκκες με παράγωγα μελαμίνης και διαφέρουν μόνο ως
προς τη φωτοευαίσθητη ουσία (σχήματα 6.33 και 5.10). Επίσης από το σχήμα 6.34 διακρίνεται ότι η
ρητίνη UV III παρουσιάζει καλύτερη συμπεριφορά από την ΑΖ5214 στην επίδραση ατμών αερίων,
οπότε προτιμάται η χρήση της πρώτης στη συστοιχία. (Επιπλέον η έκθεση της ΑΖ5214 λαμβάνει
χώρα σε διαφορετική περιοχή του μήκους κύματος (365nm) έναντι των υπόλοιπων ρητινών
(200-250nm). )
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Σχήμα 6.34 Σύγκριση των ρητινών ΑΖ5214, SAL 601 και UV III ως προς την ικανότητα διόγκωσής
τους.
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6.10.2 Πολυ(μεθακρυλικός υδροξυπροπυλεστέρας), PHPMA
Το πολυμερές PHPMA (poly(hydroxypropyl methacrylate)) ανήκει στην ίδια ομάδα
μεθακρυλικών πολυμερών με το PHEMA, διαφέρει ως προς το δεύτερο μόνο κατά ένα επιπλέον
μεθύλιο στην εστερομάδα. Πρόκειται για ένα προϊόν της Sigma Aldrich με μοριακό βάρος MW=300K.
Μετρήσεις ρόφησης υμενίων PHPMA και PHEMA πριν την έκθεση στο DUV δείχνουν ότι το πρώτο
αποκρίνεται καλύτερα στους ατμούς των αναλυτών, καθώς το μόριό του είναι μεγαλύτερο (σχήμα
6.34). Όμως παρατηρήθηκαν προβλήματα κατά τη λιθογράφησή του, που απέτρεψαν την εισαγωγή
του στη συστοιχία.

Σχετική Διόγκωση

0,02
0,016

PHEMA
PHPMA

0,012
0,008
0,004
0

Μεθανόλη

Νερό

Τολουόλιο

Αιθανόλη

Σχήμα 6.34 Σύγκριση των PHPMA και PHEMA ως προς τη διόγκωσής τους παρουσία αναλυτών.

6.10.3 Πολυ(μεθακρυλικός βουτυλεστέρας), PΒMA και Πολυ(μεθακρυλικός προπυλεστέρας),
PPMA
Τα πολυμερή PBMA (poly(butyl methacrylate)) και PPMA (poly(n-propyl methacrylate))
διαφέρουν με το PMMA κατά δύο και ένα επιπλέον μεθύλια στην εστερομάδα αντίστοιχα. Το PBMA
είναι προϊόν της Sigma Aldrich με μοριακό βάρος MW=337K και Τg=15 0C. Το PPMA είναι προϊόν
της Scientific Polymer Products με μοριακό βάρος MW=250K και Τg=35 0C. Όμως και τα δύο
πολυμερή δεν κατέστη εφικτό να λιθογραφηθούν. Για το λόγο αυτό έγινε μια δοκιμή λιθογράφησης
μίγματος PMMA, του οποίου η λιθογραφία είναι γνωστή, με το PPMA σε αναλογία 1:1.
Παρατηρήθηκε, όμως, ο διαχωρισμός του μίγματος κατά την επίστρωση δια περιστροφής του
διαλύματος στο υπόστρωμα. Πιθανότατα το διάλυμα πέρασε στη διφασική περιοχή του διαγράμματος
φάσεων με την απομάκρυνση ποσότητας του διαλύτη κατά την επίστρωση. Ώστοσο, η λιθογραφία
ήταν επιτυχής. Παρά το γεγονός όι τα συγκεκριμένα πολυμερή δεν μπορούν να προστεθούν στη
συστοιχία της παρούσας εργασίας που βασίζεται στη λιθογραφία, η μελέτη της διογκωτικής τους
ικανότητας παρουσία διαφόρων αναλυτών δίνει χρήσιμα αποτελέσματα. Στο σχήμα 6.35
παρουσιάζονται οι σχετικές διόγκωσεις των παραπάνω υλικών πριν την έκθεση στο DUV και
συγκρίνονται με την PMMA και την PDMS.
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0,14

Σχετική Διόγκωση

0,12
0,1
0,08

PMMA
PBMA
PPMA
PMMA-PPMA
PDMS

0,06
0,04
0,02
0

Μεθανόλη

Νερό

Τολουόλιο

Αιθανόλη

Σχήμα 6.35 Σύγκριση των PMMA, PBMA, PPMA, PMMA-PPMA και PDMS ως προς τη διόγκωσής
τους παρουσία αναλυτών.
Η απόκριση στη ρόφηση αναλυτών των PBMA και PPMA είναι παρόμοια με της PMMA στους
ατμούς μεθανόλης, αιθανόλης και την υγρασία. Παρατηρείται, όμως, μια σημαντική διόγκωση κατά
τη ρόφηση του τολουολίου, ειδικά στο PPMA είναι τεράστια ενώ στο PBMA και το μίγμα PMMAPPMA είναι κοντά στα επίπεδα του PDMS. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με τις τιμές
των παραμέτρων διαλυτότητας, καθώς τα πολυμερή των οποίων τα δ είναι πιο κοντά με το δ (=8.91
(cal/cm3)1/2) του τολουολίου παρουσιάζουν μεγαλύτερη διόγκωση σε αυτό με εξαίρεδη την περίπτωση
της PMDS η οποία δεν ανήκει στην ομάδα των ακρυλικών πολυμερών (πίνακας 6.9).

Πολυμερή

δπολυμερούς
3 1/2

(cal/cm )

δπολυμερούς δτολουολίου (cal/cm3)1/2

PPMA

9.05

0.14

PBMA

9.25

0.34

PMMA-PPMA

9.27

0.36

PMMA

9.48

0.57

PDMS

7.50

1.41

Πίνακας 6.9 Σύγκριση παραμέτρων διαλυτότητας των πολυμερών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Κατασκευή & Χαρακτηρισμός Συστοιχίας Αισθητήρων
Τύπου Χωρητικότητας

Στο προηγούμενο κεφάλαιο περιγράφηκε λεπτομερώς ο χαρακτηρισμός της πολυμερικής
συστοιχίας ως προς την ικανότητα διόγκωσής της παρουσία ατμών πτητικών ενώσεων και υγρασίας.
Επόμενο βήμα είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο χαρακτηρισμός του χημικού αισθητήρα με βάση
την πολυμερική συστοιχία που κατασκευάστηκε.
Στην παρούσα εργασία, η διάταξη του χημικού αισθητήρα βασίζεται σε επιστρωμένα με
πολυμερή αλληλοεπικαλυπτόμενα ηλεκτρόδια (InterDigitated Electrodes, IDEs) [135]. Σε τέτοιου
τύπου διατάξεις, ο μηχανισμός μετατροπής στηρίζεται σε αλλαγές της διηλεκτρικής σταθεράς και στη
διόγκωση των επιστρωμένων υμενίων, οι οποίες επιφέρουν μεταβολή στη χωρητικότητα ανάμεσα στα
ηλεκτρόδια.

7.1 Σχεδιασμός Συστοιχίας Χημικών Αισθητήρων Τύπου Χωρητικότητας
Όπως προαναφέρθηκε, η διάταξη που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία είναι μια επίπεδη
συστοιχία χημικών αισθητήρων τύπου χωρητικότητας με βάση μια δομή αλληλοεπικαλυπτόμενων
ηλεκτροδίων. Πρώτο βήμα είναι ο σχεδιασμός της μάσκας για την αποτύπωση των ηλεκτροδίων πάνω
σε υπόστρωμα πυριτίου.
Στο σχήμα 7.1α αναπαριστάται η τομή ενός τμήματος του χημειοπυκνωτή όπου φαίνεται η αρχή
λειτουργίας του: το πολυμερικό υμένιο που εναποτέθηκε πάνω από τα ηλεκτρόδια διογκώνεται
παρουσία ατμών με αποτέλεσμα τη μεταβολή της διηλεκτρικής σταθεράς και κατά τη συνέπεια της
χωρητικότητας μεταξύ των ηλεκτροδίων. Η γεωμετρία του πυκνωτή είναι τετραγωνική όπως φαίνεται
από την απλοποιημένη διάταξη των αλληλοεπικαλυπτόμενων ηλεκτροδίων του σχήματος 7.1β.
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μήκος L

ατμοί ενώσεων

-V

+V

-V

ηλεκτρόδιο

πολυμερές

+V

πλάτος W

SiO2
Si

pad
-V

pad
+V

Σχήμα 7.1 Σχηματική αναπαράσταση α) της αρχής λειτουργίας του πυκνωτή και β) της γεωμετρίας του.
Τα δύο ηλεκτρόδια αποτελούνται από ένα αριθμό "δακτύλων" μήκους L τα οποία διεισδύουν το
ένα ανάμεσα στο άλλο. To κενό μεταξύ των ηλεκτροδίων έχει πλάτος G, τα δάχτυλα των ηλεκτροδίων
έχουν πλάτος W, ενώ η απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών δακτύλων του ίδιου ηλεκτροδίου λέγεται
χωρικό μήκος κύματος λ=2(W+G). Ο αριθμός των δαχτύλων Ν για το τετραγωνικό πυκνωτή
προκύπτει από το λόγο: Ν=L/(W+G)=2L/λ, όπου στη συγκεκριμένη εργασία επιλέχθηκε W=G. Κάθε
ηλεκτρόδιο συνδέεται μέσω μιας μεταλλικής προέκτασης (pad) με το όργανο μέτρησης της
χωρητικότητας. Σε αυτό το πρωταρχικό στάδιο, επιλέχθηκε ο σχηματισμός τεσσάρων IDEs στην ίδια
ψηφίδα (chip), πάνω στα οποία θα εναποτεθούν τα τέσσερα πρώτα πολυμερικά υλικά της συστοιχίας.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα σχεδιάστηκαν IDEs δύο διαφορετικών διαστάσεων. Οι τιμές των
γεωμετρικών τους χαρακτηριστικών καταγράφονται στον πίνακα 7.1.

Μεγάλη Δομή

Μικρή Δομή

Μήκος δακτύλων L (mm)

4

2

Πλάτος δακτύλων W=G (mm)

5

3

400

334

14.4x16

7.2x7.2

Αριθμός δακτύλων Ν
Διαστάσεις ψηφίδων (mm2)

Πίνακας 7.1 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά πυκνωτών.
Ο σχεδιασμός της μάσκας (σχήμα 7.2) για την αποτύπωση των ηλεκτροδίων πάνω στο
υπόστρωμα πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα IC Station της Mentor Graphics και στη συνέχεια η
κατασκευή της έγινε από την εταιρεία Delta Mask στην Ολλανδία, από κοινή ύαλο νατρίου
ασβεστίου. Η μάσκα αποτελείται από δώδεκα ψηφίδες μεγάλων διαστάσεων (mask 1) και τριάντα δύο
ψηφίδες με μικρότερων διαστάσεων (mask 2).
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mask1

mask1
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mask2 mask2 mask2 mask2 mask2 mask2 mask2 mask2 mask2 mask2
mask2 mask2 mask2 mask2 mask2 mask2 mask2 mask2 mask2 mask2
mask2 mask2 mask2 mask2 mask2 mask2
mask2 mask2 mask2 mask2 mask2 mask2

Σχήμα 7.2 Σχηματική απεικόνιση της σχεδιασθείσας μάσκας για το σχηματισμό των ηλεκτροδίων.

7.2 Κατασκευή Συστοιχίας Χημικών Αισθητήρων
Η συστοιχία βασίζεται σε μια δομή τεσσάρων αλληλοεπικαλυπτόμενων ηλεκτροδίων (IDEs)
πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου, το καθένα εκ των οποίων είναι επιστρωμένο με διαφορετικό
πολυμερικό υμένιο. Τα ηλεκτρόδια σχηματίζονται από αλουμίνιο με δύο τεχνικές σχηματοποίησης:
α) υγρή εγχάραξη (wet etching) αλουμινίου, β) διαδικασία lift-off (σχήμα 3) [81].

Υγρή Εγχάραξη

Lift-off
εναπόθεση
ρητίνης

εναπόθεση Al
εναπόθεση
ρητίνης

λιθογράφηση
θετικού τόνου

λιθογράφηση
αρνητικού τόνου

εναπόθεση Al

υγρή εγχάραξη Al

αφαίρεση ρητίνης &
του υπερκείμενου Al

αφαίρεση ρητίνης

Σχήμα 7.3 Σχηματική αναπαράσταση των μεθόδων υγρή εγχάραξης και lift-off.
Η τεχνική lift-off είναι απλοποιημένη, καθώς δεν απαιτείται υγρή εγχάραξη του αλουμινίου αλλά
το αλουμίνιο αφαιρείται μαζί με τη ρητίνη σε διάλυμα ακετόνης μέσα σε λουτρό υπερήχων. Όμως,
κατά την πειραματική διαδικασία διαπιστώθηκε ότι η τεχνική αυτή δεν ήταν αποτελεσματική καθώς
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τα δάκτυλα των ηλεκτροδίων καταστρεφόνταν, ως εκ τούτου στη συνέχεια επελέγη η κλασική τεχνική
της υγρής εγχάραξης αλουμινίου η οποία αποδείχθηκε πιο επιτυχής. Στο σχήμα 7.4 παρουσιάζονται
στατιστικά στοιχεία επιτυχούς σχηματισμού δομών των δύο τεχνικών, όπου είναι εμφανής η υπεροχή
της υγρής εγχάραξης. Στον άξονα χ παρουσιάζονται ο αριθμός των IDEs (0-4) ανά ψηφίδα τα οποία
κατασκευάστηκαν με επιτυχία και στον άξονα y ο συνολικός αριθμός των ψηφίδων που
σχηματίσθηκαν σε υπόστρωμα διαμέτρου 4 ιντσών.
Μικρές Δομές

Μεγάλες Δομές
Lift-off
Wet etching

Αριθμός ψηφίδων

12

Lift-off

30

Wet etching

25

10

20
8

15

6

10

4

5

2

0

0
0/4

1/4

2/4

3/4

0/4

4/4

Αριθμός επιτυχών IDEs/ψηφίδα

1/4

2/4

3/4

4/4

Αριθμός επιτυχών IDEs/ανά ψηφίδα

Σχήμα 7.4 Ποσοστό επιτυχούς κατασκευής ηλεκτροδίων ανά ψηφίδα για τα δύο μεγέθη δομών.
Αναλυτικά τα βήματα κατασκευής της συστοιχίας των αισθητήρων έχουν ως εξής:
Ανάπτυξη ενός στρώματος διοξειδίου του πυριτίου (πάχος ~1 μm) πάνω στο υπόστρωμα του
πυριτίου με την τεχνική της θερμικής οξείδωσης. Το στρώμα του SiO2 χρησιμοποιείται για τη
μείωση της παρασιτικής χωρητικότητας που προκύπτει από την παρουσία του υποστρώματος,
καθώς η διηλεκτρική σταθερά του SiO2 είναι αρκετά πιο μικρή (ε = 4.5) σε σχέση με του Si
(ε = 11).
Εναπόθεση ενός στρώματος αλουμινίου πάχους 300 nm με θερμική εξάχνωση.
Λιθογραφία με τη ρητίνη ΑΖ5214 για τον ορισμό του μετάλλου στις επιθυμητές περιοχές:
1. Επίστρωση δια περιστροφής της ΑΖ5214 (7000rpm για 30 sec) και θέρμανση για την
απομάκρυνση του διαλύτη στους 110 0C για 90 sec.
2. Έκθεση μέσω της μάσκας του σχήματος 7.2 στο υπεριώδες (300 nm) για 650 sec και
θέρμανση στους 125 0C για 90 sec.
3. Έκθεση χωρίς μάσκα στο υπεριώδες (365 nm για 3 λεπτά) για την αλλαγή διαλύτότητας της
ρητίνης απο θετικού σε αρνητικού τόνου.
4. Εμφάνιση σε υδατικό διάλυμα βάσης (TMAH για ένα λεπτό) και θέρμανση (125 0C για 15
λεπτά) για την καλύτερη πρόσφυση της ρητίνης στο αλουμίνιο.
Υγρή εγχάραξη του αλουμινίου σε διάλυμα φωσφορικού οξέος και ισοπροπανόλης
(H3PO4/C3H7OH σε αναλογία 3/1) στους 55 0C για περίπου 2.5 λεπτά, για την αφαίρεση του
αλουμινίου από τις περιοχές που δεν προστατεύονται με ρητίνη.
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Απομάκρυνση της εναπομείνουσας ρητίνης με ακετόνη και ισοπροπανόλη σε λουτρό υπερήχων.
Θερμική ανόπτηση του αλουμινίου στους 320 0C για 20 λεπτά σε περιβάλλον Ν2:Η2 (σε αναλογία
99:1) για την καλύτερη πρόσφυσή του πάνω στο δισκίο του πυριτίου.
Κοπή του δισκίου στις σχηματιζόμενες ψηφίδες και έλεγχος της σωστής λειτουργίας τους με
μετρήσεις της αντίστασης των ηλεκτροδίων.
Εναπόθεση με λιθογραφία των πολυμερικών υλικών EPR, PDMS, PMMA, PHEMA (όπως έχει
περιγραφεί στην παράγραφο 5.5) πάνω στα τέσσερα IDEs κάθε ψηφίδας.

SiO2
Si

Εναπόθεση
EPR

Al
SiO2
Si

Εναπόθεση
PDMS

Εναπόθεση
AZ5214 με
λιθογραφία

Εναπόθεση
PMMA

Εναπόθεση
PHEMA

Υγρή
εγχάραξη Al

Απομάκρυνση
AZ5214

Αλληλοεμπλεκόμενα
ηλεκτρόδια Al

Σχήμα 7.5 Σχηματική αναπαράσταση της μεθοδολογίας κατασκευής της συστοιχίας των χημικών
αισθητήρων.
Στο σχήμα 7.6 παρουσιάζονται εικόνες από οπτικό μικροσκόπιο και από ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) των σχηματισθέντων αλληλοεπικαλυπτόμενων ηλεκτροδίων. Τα
ηλεκτρόδια των εικόνων 7.6α -7.6γ σχηματίστηκαν με υγρή εγχάραξη, ενώ η εικόνα 7.6δ προέρχεται
από δείγμα της τεχνικής lift-off. Παρατηρείται ότι τα ηλεκτρόδια του τελευταίου σχήματος έχουν πιο
στρογγυλεμένες γωνίες σε σχέση με τα ηλεκτρόδια από την υγρή εγχάραξη.
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α

β

γ

δ

Σχήμα 7.6 Εικόνες των ηλεκτροδίων από το οπτικό μικροσκόπιο (α) και από το SEM (β, γ, δ).
Στο σχήμα 7.7 παρουσιάζονται κάθετες διατομές των δομών από το SEM, πριν και μετά την
εναπόθεση πολυμερούς.

α

β

Al

Al

Πολυμερές

Al

SiO2

Mag. = 40000X

Si

Σχήμα 7.7 Κάθετες διατομές των ηλεκτροδίων α) πριν την εναπόθεση πολυμερούς και β) μετά τη
λιθογράφηση της ρητίνης PHEMA.
Οι εικόνες του σχήματος 7.7 πιστοποιούν την επιτυχή εναπόθεση πολυμερών πάνω στα ηλεκτρόδια
των πυκνωτών.
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Επόμενο βήμα μετά το σχηματισμό των ψηφίδων των αισθητήρων είναι η επικόλλησή τους σε
μια κατάλληλα διαμορφωμένη πλακέτα PCB εποξειδικής ρητίνης. Η πλακέτα αποτελεί εμπορικό
προϊόν από εποξειδική ρητίνη επιστρωμένη με χαλκό και φέρει στην επιφάνειά της φωτοευαίσθητη
ουσία για το σχηματισμό μεταλλικών συνδέσεων με λιθογραφία. Οι μεταλλικές συνδέσεις φέρουν σε
επαφή τις ψηφίδες μέσω των pads με τα στοιχεία του εξωτερικού κυκλώματος με wire bonding
χρυσού. Η διαμόρφωση του σχήματος της πλακέτας με τις κατάλληλες συνδέσεις έχει ως εξής:
Σχεδιασμός της μάσκας ( Autocad) και αποτύπωσή της σε διαφάνεια (σχήμα 7.8α).
Έκθεση της πλακέτας με τη χρήση της μάσκας στο υπεριώδες για πέντε λεπτά.
Εμφάνιση σε υδατικό διάλυμα καυστικού καλίου (Η2Ο:ΚαΟΗ → 1lt:4gr).
Εμβάπτιση της πλακέτας σε διάλυμα FeCl3 στους 60 0C για την αφαίρεση του χαλκού.
Καθαρισμός με ακετόνη για την απομάκρυνση της ρητίνης.
Εμβάπτιση της πλακέτας με τις σχηματισθείσες συνδέσεις χαλκού σε λουτρό χρυσού 18 καρατίων
στους 80

0

C για την εναπόθεση χρυσού στο χαλκό με electroplating. Το βήμα αυτό

πραγματοποιείται για την προστασία του χαλκού από την οξείδωση.
Στο σχήμα 7.8β παρουσιάζεται η ολοκληρωμένη συστοιχία των τεσσάρων αισθητήρων πάνω στην
πλακέτα, όπου διακρίνεται η σύνδεση με wire bonding των pads της ψηφίδας με τους ακροδέκτες της
πλακέτας.

Σχήμα 7.8 α) μάσκας αποτύπωσης των συνδέσεων πάνω στην πλακέτα, β) ολοκληρωμένη συστοιχία
αισθητήρων πάνω στην πλακέτα με τις συνδέσεις.
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7.3 Μεθοδολογία Χαρακτηρισμού της Συστοιχίας Αισθητήρων

7.3.1 Πειραματική Διάταξη Μέτρησης Χωρητικότητας
Μετά την επιτυχή κατασκευή της συστοιχίας των αισθητήρων ακολουθεί το στάδιο του
χαρακτηρισμού της παρουσία πτητικών ενώσεων. Η διάταξη που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της
μεταβολής χωρητικότητας αποτελείται από:
α) το θάλαμο σχηματισμού ατμών που περιγράφηκε αναλυτικά στην παράγραφο 6.12
β) το θάλαμο μέτρησης του δείγματος, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το όργανο μέτρησης της
χωρητικότητας των ψηφίδων: μια γέφυρα εμπέδησης LCR HP 4192A (7.9). Η γέφυρα εμπέδησης
χρησιμοποιεί μια μέθοδο ρεύματος-τάσης για μετρήσεις σε υψηλές συχνότητες, ως 1.8 GHz. Οι
μετρήσεις χωρητικότητας πραγματοποιήθηκαν σε συσχνότητα 1ΜHz.
γ) τον ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου καταγράφεται απευθείας η μέτρηση.

Σχήμα 7.9 Γέφυρα εμπέδησης HP 4192A.

7.3.2 Πειραματική Διαδικασία
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η μεταβολή στη χωρητικότητα της συστοιχίας πυκνωτών,
εξαιτίας της διόγκωσης που υφίστανται τα πολυμερικά υμένια που έχουν εναποτεθεί στη συστοιχία,
παρουσία ατμών πτητικών ουσιών και υδρατμών. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις χωρητικότητας σε
διάφορες συγκεντρώσεις ατμών στις τέσσερις βασικές πτητικές ενώσεις: μεθανόλη, αιθανόλη, νερό,
τολουόλιο. H πειραματική διαδικασία αναφέρεται στις ψηφίδες με τις μεγαλύτερες διαστάσεις
ηλεκτροδίων, καθώς είναι πιο εύκολη η χρήση τους. Τα βήματα έχουν ως εξής:
Ρύθμιση της θερμοκρασίας του θαλάμου σχηματισμού ατμών στους 300 C.
Τοποθέτηση του δείγματος σε ειδικό θάλαμο από plexiglass και σύνδεση σε μία μεταλλική βάση
PCB (σχήμα 7.10). Ο θάλαμος έχει κατάλληλη εσοχή για τη διοχέτευση του αερίου αζώτου και
των ατμών.
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Σχήμα 7.10 Θάλαμος μέτρησης του δείγματος από plexiglass.
Σύνδεση της γέφυρας εμπέδησης α) με τη μεταλλική βάση που είναι τοποθετημένο το δείγμα
μέσω καλωδίων PCB και β) με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα τέσσερα IDEs κάθε ψηφίδας
ελέγχονται ένα προς ένα μέσω της βάσης PCB για να διαπιστωθεί η ομαλή λειτουργία τους.
Εισαγωγή στο πρόγραμμα Labview των τιμών των συγκεντρώσεων των επιθυμητών οργανικών
πτητικών ενώσεων και καθορισμός των βημάτων μέτρησης: α) του χρόνου εισροής ξηρού αζώτου,
β) των χρόνος ανάμιξης του αζώτου και των ατμών (συνήθως ένα λεπτό) και εισαγωγής του
μίγματος στο θάλαμο του δείγματος, γ) του χρόνου εκρόφησης των ατμών.
Έναρξη της μέτρησης, όπου στην οθόνη εμφανίζεται απευθείας η γραφική παράσταση της
χωρητικότητας σε συνάρτηση με το χρόνο.
Κατά τη διάρκεια της μέτρησης είναι δυνατή η μεταβολή των παραμέτρων για τα επόμενα βήματα
καθώς και η επεξεργασία των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί μέχρις εκείνη τη στιγμή.

7.4 Προσδιορισμός της Χωρητικότητας των Πυκνωτών
Η συνολική χωρητικότητα κάθε πυκνωτή προέρχεται από το υπόστρωμα Si/SiO2 (Cs) και τον
υπερκείμενο αέρα (Cair) [135, 136]:
C = C air + C s

(1)

Η χωρητικότητα του αέρα υπολογίζεται από τη σχέση:
C air =

N −1
Lε 0 C g (∞ )
2

(2)

όπου N είναι ο αριθμός των δακτύλων, L το μήκος των δακτύλων και Cg(∞) είναι η γεωμετρική
χωρητικότητα ενός άπειρου στρώματος η οποία μπορεί να προσδιοριστεί από σύμμορφη σχεδίαση
(conformal mapping) [135]. Καθώς η διηλεκτρική σταθερά του SiO2 (εSiO2=4.5) είαι μικρότερη από
αυτή του Si, (εSi=11), η χωρητικότητα του υποστρώματος υπολογίζεται ως συνδυασμός των
χωρητικοτήτων των δύο στρωμάτων. Στην περίπτωση αυτή η αγωγιμότητα του στρώματος πυριτίου
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(ημιαγωγός p-τύπου) έχει σημαντική συνεισφορά στην ολική χωρητικότητα. Η μογαδική
χωρητικότητα του υποστρώματος δίνεται από τη σχέση:
CS* =

⎡
N −1
1
1
Lε 0 ⎢
+ *
2
⎢⎣ ε SiO2 C (h ) ε Si

⎛ 1
1 ⎞⎤
⎜⎜
⎟⎟⎥
−
⎝ C (∞ ) C (h ) ⎠⎥⎦

−1

(3)

όπου C(h) είναι η γεωμετρική χωρητικότητα του στρώματος του SiO2 πάχους h, η οποία μπορεί να
προσδιοριστεί από σύμμορφη σχεδίαση [135] και ε Si* είναι η μιγαδική διηλεκτρική σταθερά του
πυριτίου και γράφεται ως:
ε S* i = ε Si − j

σ Si
ωε 0

(4)

όπου σ Si είναι η αγωγιμότητα του στρώματος πυριτίου και ω η γωνιακή συχνότητα του σήματος
διέγερσης.

( )

Η χωρητικότητα του υποστρώματος είναι το πραγματικό μέρος του C S* ( C S = Re C S* ). Η
θεωρητική χωρητικότητα η οποία προκύπτει από τις εξισώσεις (1)-(4) είναι 100 pF (για συχνότητα
1 kHz).
Η αρχική χωρητικότητα των πυκνωτών ως συνάρτηση της συχνότητας μετρήθηκε με τη γέφυρα
LCR HP 4192A υπό κενό (10-2 mbar) και βρέθηκε 97 pF (σχήμα 7.11). Η διαφορά μεταξύ θεωρητικής
και πειραματικής τιμής της χωρητικότητας είναι πολύ μικρή και οφείλεται στη μορφή των δακτύλων
των ηλεκτροδίων τα οποία δεν είναι απολύτως κάθετα λόγω της υγρής εγχάραξης.
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Σχήμα 7.11 Χωρητικότητα των πυκνωτών
συναρτήσει της συχνότητας.
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7.5 Μελέτη Μεταβολή της Χωρητικότητας σε Διαφορετικές Συγκεντρώσεις Αναλυτών
Στα πειράματα μέτρησης της χωρητικότητας των πυκνωτών, χρησιμοποιήθηκαν πέντε
διαφορετικές συγκεντρώσεις ατμών μεθανόλης, αιθανόλης, τολουολίου και υδρατμών (1000 , 5000 ,
10000, 15000, 20000 ppm), όπως και στη μελέτη διόγκωσης των πολυμερικών υμενίων. Στο σχήμα
7.12, παρατίθεται το διάγραμμα μεταβολής της χωρητικότητας (ΔC) του πυκνωτή πάνω στον οποίο
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εναποτέθηκε η ρητίνη PHEMA σε πέντε συγκεντρώσεις των τεσσάρων αναλυτών σε συνάρτηση με το
χρόνο.
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Σχήμα 7.12 Διάγραμμα μεταβολής της χωρητικότητας συναρτήσει του χρόνου του πυκνωτή με
επίστρωση PHEMA παρουσία των τεσσάρων αναλυτών.
Από το παραπάνω γράφημα παρατηρείται ότι με την απομάκρυνση των αναλυτών ο πυκνωτής
επανέρχεται στην αρχική χωρητικότητά του, γεγονός που πιστοποιεί την ικανότητα παραγωγής
αντιστρεπτών αποτελεσμάτων. Η ίδια διαδικασία πραγματοποιήθηκε και στους υπόλοιπους τρείς
πυκνωτές για τους τέσσερις αναλύτες. Στα επόμενα σχήματα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των
μετρήσεων των χωρητικοτήτων της συστοιχίας.
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Σχήμα 7.13 Μεταβολή στην χωρητικότητα της συστοιχίας παρουσία ατμών μεθανόλης και αιθανόλης.
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Σχήμα 7.14 Μεταβολή στην χωρητικότητα της συστοιχίας παρουσία υγρασίας και ατμών τολουολίου.
Από τις γραφικές παραστάσεις των σχημάτων 7.13 και 7.14 παρατηρείται ότι η αύξηση στην
χωρητικότητα της συστοιχίας των πυκνωτών συμφωνεί με τις αντίστοιχες ισόθερμες ρόφησης των
συστημάτων αναλυτών - πολυμερών που μελετήθηκαν στην παράγραφο 6.2.4. Συγκεκριμένα η μορφή
των καμπυλών μεταβολής της χωρητικότητας παρουσία μεθανόλης και αιθανόλης ακολουθεί τις
ισόθερμες διττής ρόφησης. Οι καμπύλες μεταβολής της χωρητικότητας παρουσία υγρασίας είναι
γραμμικές όπως οι ισόθερμες Henry εκτός από τον πυκνωτή με τη ρητίνη PHEMA που αυξάνει με τη
συγκέντρωση όπως η ισόθερμος Flory-Huggins. Τέλος στην περίπτωση του τολουολίου όπου η
μεταβολή στη χωρητικότητα είναι πολύ μικρή, η αντιστοίχηση με τις ισόθερμες ρόφησης δεν μπορεί
να γίνει με αξιοπιστία, εκτός από τον πυκνωτή με επίστρωση PDMS που φαίνεται να ακολουθεί την
ισόθερμο Henry.

7.6 Μελέτη Μεταβολής της Χωρητικότητας σε μια Συγκέντρωση Αναλύτη
Για τη σύγκριση μεταξύ των τιμών μεταβολής της χωρητικότητας των πυκνωτών και της
διόγκωσης των πολυμερών μελετήθηκε η απόκριση της συστοιχίας σε μια συγκέντρωση του εκάστοτε
αναλύτη και συγκεκριμένα στα 5000 ppm, που μελετήθηκε εκτενώς στο προηγούμενο κεφάλαιο. Στα
σχήματα 7.15 και 7.16 παρουσιάζονται τα αποτελέσμα των πειραμάτων μέτρησης της χωρητικότητας
και της διόγκωσης της συστοιχίας για κάθε αναλύτη.
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Σχήμα 7.15 Συνολική απεικόνιση των σχετικών χωρητικοτήτων της συστοιχίας στους τέσσερις
αναλύτες.
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Σχήμα 7.16 Συνολική απεικόνιση των σχετικών διόγκωσεων της συστοιχίας στους τέσσερις αναλύτες.

Από τα παραπάνω γραφήματα παρατηρείται μια πολύ καλή συμφωνία σε ποιοτικό επίπεδο
μεταξύ των δύο χαρακτηριστικών τιμών, εκτός από την περίπτωση του τολουολίου το οποίο επιφέρει
πολύ μικρή μεταβολή στη χωρητικότητα, ακόμη και στον πυκνωτή με την επίστρωση του PDMS.
Όπως έχει αναφερθεί, η χωρητικότητα των πυκνωτών δεν επηρεάζεται μόνο από τη διόγκωση των
πολυμερικών υμενίων αλλά και από τις τιμές της διηλεκτρικής σταθεράς των αναλυτών και των
πολυμερών (πίνακας 7.2) [137-139].

118

Πολυμερή

Διηλεκτρική
Σταθερά

Διαλύτες

Διηλεκτρική
Σταθερά

PMMA

2.6

Τολουόλιο

2.4

PDMS

2.7

Αιθανόλη

24

EPR

3.6

Μεθανόλη

33

PHEMA

4.1

Νερό

80

Πίνακας 7.2 Τιμές διηλεκτρικής σταθεράς αναλυτών και πολυμερών.
Όπως φαίνεται στον πίνακα 7.2, η διηλεκτρική σταθερά του τολουολίου είναι πολύ μικρή, σχεδόν
στα ίδια επίπεδα με τα πολυμερή PMMA και PDMS, με αποτέλεσμα τη μικρή απόκριση της
συστοιχίας των πυκνωτών παρουσία των ατμών του. Επίσης παρατηρείται ότι οι πυκνωτές των δύο
πολυμερών παρουσιάζουν σχεδόν την ίδια συμεριφορά καθώς οι τιμές της διηλεκτρικής σταθεράς
τους είναι ίσες. Η διηλεκτρική σταθερά της μεθανόλης είναι μεγαλύτερη από της αιθανόλης σε
αντίθεση με τις τιμές δ, με αποτέλεσμα οι τιμές των χωρητικοτήτων να έχουν πολύ μικρή διαφορά σε
σχέση με τις τιμές διόγκωσης. Τέλος, το νερό όπως ήταν αναμενόμενο επιφέρει τη μεγαλύτερη
αύξηση στη χωρητικότητα λόγω της πολύ υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς του και συγκεκριμένα στον
πυκνωτή με την υδρόφιλη PHEMA παρουσιάζεται η μέγιστη μεταβολή της χωρητικότητας.

7.7 Μελέτη της Χωρητικότητας σε Υπόστρωμα Pyrex
Οι μέχρι τώρα μετρήσεις χωρητικότητας έγιναν σε ψηφίδες με υπόστρωμα από πυρίτιο και ένα
στρώμα του διοξειδίου του. Η αρχική χωρητικότητα των σχηματισθέντων πυκνωτών κυμαίνεται στην
περιοχή 88-98 pF, η οποία είναι σχετικά μεγάλη για τις παρατηρούμενες μεταβολές. Η τιμή αυτή
προκύπτει από την υψηλή διηλεκτρική σταθερά του πυριτίου (ε =12). Για τη μείωση της παρασιτικής
χωρητικότητας μελετήθηκε η χρήση υποστρώματος από γυαλί pyrex (Corning 7740) το οποίο έχει
διηλεκτρικής σταθερά ε = 5. Οι πυκνωτές που προέκυψαν με υπόστρωμα pyrex έχουν αρχική
χωρητικότητα στην περιοχή 40-45 pF, δηλαδή η παρασιτική χωρητικότητα μειώθηκε στο μισό. Στο
σχήμα 7.17 παρουσιάζονται οι σχετικές χωρητικότητες των τεσσάρων πυκνωτών με τα δύο
διαφορετικά υποστρώματα.
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Σχήμα 7.17 Σύγκριση των τιμών σχετικής χωρητικότητας των πυκνωτών με τα δύο διαφορετικά
υποστρώματα.
Σύμφωνα με την αρχική χωρητικότητα, αναμένετο οι πυκνωτές με υπόστρωμα από pyrex να
παρουσιάζουν μεγαλύτερη αύξηση στη χωρητικότητά τους. Παρ' όλα αυτά, από τα γραφήματα του
σχήματος 7.17 δεν παρατηρείται αυτή η συμπεριφορά σε όλους τους πυκνωτές. Για την ερμηνεία των
αποτελεσμάτων θα πρέπει να εξεταστεί η επίδραση του υποστρώματος από pyrex στη διόγκωση των
πολυμερικών υμενίων.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Η μεθοδολογία που παρουσιάστηκε προτείνει ένα καινούργιο, απλοποιημένο τρόπο κατασκευής
συστοιχίας πολυμερικών υμενίων βασιζόμενο στις λιθογραφικές ιδιότητές τους. Με την προτεινόμενη
διαδικασία, κατασκευάστηκε επιτυχώς μια δομή η οποία αποτελείται από έξι περιοχές με αντίστοιχα
χημικώς ευαίσθητα, διαφορετικά πολυμερικά υμένια στο ίδιο υπόστρωμα. Τα υλικά που
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της συστοιχίας, με τη σειρά εναπόθεσής τους είναι τα εξής: α)
EPR, β) PDMS, γ) PMMA, δ) PHEMA, ε) SAL 601, στ) UV III. Το βασικότερο πλεονέκτημα της
μεθοδολογίας είναι η δυνατότητα εναπόθεσης των υμενίων με ελεγχόμενο πάχος και τον επιθυμητό
γεωμετρικό σχεδιασμό.
Ο χαρακτηρισμός της πολυμερικής συστοιχίας της παρούσας εργασίας ως προς την ικανότητα
διόγκωσης των συστατικών της παρουσία ατμών πτητικών ενώσεων έγινε με τη μέθοδο της οπτικής
συμβολομετρίας ευρέος φάσματος. Η μέθοδος αυτή έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα στη μελέτη
ρόφησης των έξι πολυμερικών υμενίων, παρουσία ατμών μεθανόλης, αιθανόλης, τολουολίου και
υγρασίας. Πρόκειται για μια τεχνική η οποία παρέχει τη δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης των
μετρήσεων και επεξεργασίας των δεδομένων.
Για τη μελέτη του μηχανισμού ρόφησης κάθε πτητικής ουσίας στα υλικά της συστοιχίας
κατασκευάστηκαν οι ισόθερμες ρόφησης κάθε συστήματος πολυμερούς–αναλύτη. Οι ισόθερμες που
προέκυψαν με την οπτική συμβολομετρία συμφωνούν με την αντίστοιχη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα,
οι ισόθερμες για τα σύστηματα των έξι πολυμερών με ατμούς μεθανόλης και αιθανόλης είναι τύπου
διττής ρόφησης. Η ισόθερμος του συστήματος PHEMA-υγρασία είναι τύπου Flory–Huggins, ενώ οι
ισόθερμες των υπόλοιπων πέντε συστημάτων ακολουθούν τον νόμο του Henry, λόγω του ότι τα
αντίστοιχα πολυμερή είναι σχετικώς υδρόφοβα και διογκώνονται μόνο λίγο από τους υδρατμούς.
Τέλος η μορφή της ισοθέρμου του συστήματος PDMS-τολουόλιου είναι κατά Henry ενώ για τα
υπόλοιπα συστήματα, όπου η ρόφηση είναι μικρή δεν υπάρχει σαφής εικόνα.
Η απόκριση κάθε πολυμερούς της συστοιχίας συμβαδίζει ως επί το πλείστον με τις διαφορές των
παραμέτρων διαλυτότητας μεταξύ των πολυμερών και των τεσσάρων αναλυτών. Βεβαίως, τα υλικά
παρουσιάζουν μεταβολές μικρής κλίμακας στη ρόφησή τους λόγω των λιθογραφικών βημάτων για τη
σχηματοποίηση κάθε υλικού αλλά και της πολλαπλής εναπόθεσης για την κατασκευή της συστοιχίας,
χωρίς όμως και να αλλοιώνεται η εκλεκτικότητά τους ως προς τους αναλύτες.
Από μετρήσεις ρόφησης σε ένα υλικό της συστοιχίας (EPR) για μεγάλα χρονικά διαστήματα
παρατηρήθηκε ότι η διόγκωση υφίσταται μόνον αμελητέα μεταβολή με το χρόνο και η συμπεριφορά
του υλικού στο κάθε αναλύτη παραμένει η ίδια. Κατά συνέπεια, το σύστημα μέτρησης αναπαράγει σε
ικανοποιητικό βαθμό τα ίδια αποτελέσματα και οι φυσικοχημικές ιδιότητες του υλικού δεν
αλλοιώνονται με το χρόνο. Επίσης, μελετήθηκε η επίδραση στη ρόφηση της σειράς εισαγωγής των
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αναλυτών στο θάλαμο μέτρησης για ένα πολυμερές, τη PHEMA, και διαπιστώθηκε ότι η διαδοχή
εισαγωγής των αναλυτών δεν παίζει σημαντικό ρόλο στις μετρήσεις διόγκωσης.
Η μελέτη της επίδρασης της έκθεσης των ρητινών θετικού τόνου PMMA, PHEMA και UV III
μετά το σχηματισμό της συστοιχίας στις ιδιότητες ρόφησης, έδειξε ότι η μεταβολή της διόγκωσης
είναι περιορισμένη και η περαιτέρω έκθεση δεν προσφέρει μεγαλύτερη εκλεκτικότητα.
Από τη μελέτη διόγκωσης παρουσία ατμών οργανικών ενώσεων με τιμές παραμέτρου
διαλυτότητας αρκετά διαφορετικές αυτών των τεσσάρων βασικών αναλυτών, παρατηρήθηκε αρκετά
διαφοροποιημένη απόκριση της συστοιχίας, το οποίο είναι και το επιθυμητό αποτέλεσμα για
εφαρμογές χημικών αισθητήρων. Ενδιαφέροντα αποτελέσματα έδωσε και η μελέτη άλλων
πολυμερικών υλικών (π.χ. PPMA) ως προς τη ρόφηση, αλλά η αδυναμία λιθογράφησης των
συγκεκριμένων πολυμερών ή η μη συμβατότητά τους με τα υπόλοιπα υλικά της συστοιχίας υπήρξε
ανασταλτικός παράγοντας για την εισαγωγή τους στην συστοιχία.
Μετά το χαρακτηρισμό των πολυμερικών υμενίων ως προς την ικανότητα διόγκωσής τους
παρουσία ατμών πτητικών ενώσεων και υγρασίας, κατασκευάστηκε επιτυχώς μια συστοιχία χημικών
αισθητήρων σε μια ψηφίδα με βάση τη δομή των αλληλοεμπλεκόμενων ηλεκτροδίων (IDEs)
χρησιμοποιώντας κλασικές διεργασίες μικροηλεκτρονικής. Σε αυτό το πρωταρχικό στάδιο,
επιλέχθηκε ο σχηματισμός τεσσάρων IDEs στην ίδια ψηφίδα από πυρίτιο, πάνω στα οποία θα
εναποτεθούν τα τέσσερα πρώτα πολυμερικά υλικά της συστοιχίας.
Η μεταβολή στη χωρητικότητα των χημικών αισθητήρων παρουσία ατμών μεθανόλης, αιθανόλης,
τολουολίου και υγρασίας συμφωνεί σε ποιοτικό επίπεδο με τις αντίστοιχες τιμές διόγκωσης των
πολυμερικών υμενίων εκτός από την περίπτωση του τολουολίου το οποίο επιφέρει πολύ μικρή
μεταβολή στη χωρητικότητα, ακόμη και στον πυκνωτή με την επίστρωση της PDMS. Η συμπεριφορά
αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η χωρητικότητα των πυκνωτών δεν επηρεάζεται μόνο από τη
διόγκωση των πολυμερικών υμενίων αλλά και από τις τιμές της διηλεκτρικής σταθεράς των αναλυτών
και των πολυμερών. Τέλος, για τη μείωση της παρασιτικής χωρητικότητας από το υπόστρωμα,
μελετήθηκε η χρήση υποστρώματος από ύαλο Pyrex®, αλλά παρατηρήθηκε μείωση της μεταβολής
των χωρητικοτήτων, γεγονός που χρήζει περαιτέρω μελέτης στο μέλλον.
Στα μελλοντικά σχέδια της παρούσας εργασίας εντάσσονται:
η διεύρυνση της πολυμερικής συστοιχίας είτε με εισαγωγή νέων υλικών είτε με χημική
τροποποίηση των παρόντων (π.χ. κατεργασία με πλάσμα).
η αναλυτική μοντελοποίηση των αποκρίσεων των αισθητήρων παρουσία διαφόρων ενώσεων.
η ολοκλήρωση της συστοιχίας με τα κατάλληλα ηλεκτρονικά κυκλώματα ελέγχου και
ανάγνωσης.
η σμίκρυνση των διαστάσεων της συστοιχίας αισθητήρων, διαδικασία ήδη υπό εξέλιξη.
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Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών
Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες
ΚΙΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια πρωτότυπη μεθοδολογία για την κατασκευή μιας
συστοιχίας χημικώς ευαίσθητων πολυμερικών υμενίων με τη χρήση κλασικών φωτολιθογραφικών
τεχνικών. Η διαδικασία βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ της δόσης έκθεσης στο βαθύ υπεριώδες, του
είδους της ρητίνης (θετικού ή αρνητικού τόνου) και των διαλυμάτων εμφάνισης. Με τη χρήση της
φωτολιθογραφίας επιτυγχάνεται η εναπόθεση των υμενίων με ελεγχόμενο πάχος και τον επιθυμητό
γεωμετρικό σχεδιασμό. Επίσης είναι μια παράλληλη διαδικασία, πλήρως συμβατή με διεργασίες
μικροηλεκτρονικής και κατά συνέπεια το κόστος είναι χαμηλό.
Η μελέτη διόγκωσης της πολυμερικής συστοιχίας παρουσία ατμών οργανικών ενώσεων και
υδρατμών πραγματοποιείται με την μέθοδο της οπτικής συμβολομετρίας ευρέος φάσματος. Πρόκειται
για μια οπτική μέθοδο ανάλυσης που υπολογίζει, μέσω κατάλληλου αλγορίθμου, το πάχος του
υμενίου συναρτήσει του χρόνου, από το φάσμα ανάκλασης στην περιοχή του ορατού-εγγύς
υπερύθρου μήκους κύματος. Η τεχνική της οπτικής συμβολομετρίας επιτρέπει την άμεση παρατήρηση
των μεταβολών που υφίσταται το πάχος του υμενίου κατά τη διόγκωσή του από ατμούς πτητικών
ουσιών. Η ερευνά στον τομέα αυτό, αποσκοπεί στην κατανόηση των μηχανισμών της κινητικής
ρόφησης/εκρόφησης και εκλεκτικότητας που παρουσιάζουν τα υλικά της συστοιχίας για τη περαιτέρω
χρήση τους σε χημικούς αισθητήρες.
Για τη μελέτη του μηχανισμού ρόφησης της συστοιχίας κατασκευάζονται οι ισόθερμες ρόφησης
κάθε συστήματος πολυμερούς – αναλύτη οι οποίες δείχνουν το ποσοστό ρόφησης μετά το πέρας της
ισορροπίας σε σχέση με την ενεργότητα του αναλύτη. Επιπλέον μέσω των ισόθερμων ρόφησης
συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με την εκλεκτικότητα και την διαλυτότητα του κάθε πολυμερικού
υλικού στους αναλύτες. Οι μορφές των ισόθερμων που προέκυψαν συμφωνούν με αντίστοιχα
βιβλιογραφικά δεδομένα.
Ένας τρόπος για την ερμηνεία του ποσοστού ρόφησης του αναλύτη από το πολυμερές είναι μέσω
των απλών παραμέτρων διαλυτότητας (δ). Συγκεκριμένα, αναμένεται η αναμιξιμότητα ενός
πολυμερούς με μικρά μόρια σε θερμοκρασία δωματίου εάν ισχύει ⏐δπολυμερούς - δμικρού

μορίου⏐<

1.2

(cal/cm3)1/2. Η μελέτη της απόκρισης κάθε πολυμερούς της συστοιχίας αποδεικνύει ότι υπάρχει καλή
συμφωνία μεταξύ των τιμών διόγκωσης και των διαφορών των παραμέτρων διαλυτότητας των
πολυμερών και των αναλυτών, αν και παρατηρούνται σχετικά περιορισμένες μεταβολές στις ιδιότητες
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διόγκωσης κάθε υλικού σαν αποτέλεσμα της περαιτέρω λιθογραφικής διεργασίας. Επιπρόσθετα,
ελέγχεται η επαναληψιμότητα των μετρήσεων με το χρόνο καθώς και η επίδραση της σειράς των
αναλυτών στη ρόφηση των πολυμερικών υμενίων. Επίσης, μελετάται η επίδραση στις ιδιότητες
διόγκωσης της έκθεσης των πολυμερικών υλικών θετικού τόνου μετά το σχηματισμό της συστοιχίας.
Επόμενο βήμα είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή συστοιχίας χημικών αισθητήρων με βάση τη
δομή των αλληλοεπικαλυπτόμενων ηλεκτροδίων (IDEs) και ο χαρακτηρισμός της με μετρήσεις
χωρητικότητας. Η συστοιχία βασίζεται σε μια δομή τεσσάρων αλληλοεμπλεκόμενων ηλεκτροδίων
(IDEs) πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου, το καθένα εκ των οποίων είναι επιστρωμένο με διαφορετικό
πολυμερικό υμένιο. Σε τέτοιου τύπου διατάξεις, ο μηχανισμός μετατροπής στηρίζεται σε μεταβολή
στη χωρητικότητα ανάμεσα στα ηλεκτρόδια, λόγω διόγκωσης των επιστρωμένων υμενίων και
αλλαγών της διηλεκτρικής σταθεράς.
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The Swelling Behavior of a Polymeric Array in the presence of Volatile
Organic Vapors & their Application in Chemical Sensors
KITSARA MARIA

ABSTRACT
A novel process for the fabrication of an array of chemically sensitive polymeric films, using
conventional lithographic techniques, is presented. The process is based on the balance between UV
exposure dose, material tone and developers used. The use of lithographic processes enables the
deposition of sensitive polymer films with a well-controlled thickness and at the desired pattern. Also,
it is a parallel process, compatible with microelectronic processes and as a result low-cost.
The swelling behaviour of the polymeric array in the presence of organic compounds and
humidity is studied using white light interferometry (WLI). WLI is an optical analysis method that
calculates the film thickness as a function of time, through appropriate algorithm, from the reflection
spectra in the visible-near infrared. The optical interferometry allows to monitor in situ the volume
expansion upon exposure to volatile compounds. The research aims at the understanding of the
absorption/desorption kinetic mechanism and the selectivity of the deposited and lithographed
polymers for the fabrication of chemical sensor arrays.
The response of each polymer in the array can be explained in terms of solubility parameter
values (δ). In particular, a polymer is miscible with small molecules at room temperature if
|δpolymer - δsmall

molecule|

< 1.2 (cal/cm3)1/2. The swelling of the array is in reasonable agreement with the

expectations based on the single solubility parameter δ approach, while relatively limited variation of
the sensing properties of each polymer is exhibited as a result of processing. Additionally, the
reproducibility of the array properties as well the effect in swelling of analytes sequence is examined.
Also, the effect of the additional exposure to DUV irradiation on the swelling properties of the
positive tone polymeric materials of the array is explored.
Finally, the design considerations, fabrication and characterization of a capacitive type single chip
chemical sensor array based on interdigitated electrode structure are presented. The array is based on a
structure of four interdigitated electrodes in a Si wafer, each one coated with a different sensitive
polymeric film. In such devices, the transduction mechanism relies on capacity changes due to
dielectric constant changes and swelling of the coated films.
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ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ
1. Ευθυγραμμιστές μασκών (Mask Aligners): Karl Suss MJB 3 & Karl Suss MA6
Ο ευθυγραμμιστής μασκών KARL SUSS MJB 3 προορίζεται για οπτική λιθογραφία σε
εργαστηριακό περιβάλλον. Παρέχει τη δυνατότητα χρήσης δισκίων διαμέτρου μέχρι 3" καθώς και
δισκίων ακανόνιστου σχήματος και διαφορετικού πάχους. Πρόκειται για ένα σχετικά απλό αλλά
ικανοποιητικής διακριτικής ικανότητας οπτικό σύστημα, όπως φαίνεται στο σχήμα 1, που
περιλαμβάνει μια λυχνία εκκένωσης υδραργύρου ισχύος 200 W. Εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία στη φασματική περιοχή 350-500 nm.

Σχήμα 1. Ευθυγραμμιστής
μασκών KARL SUSS MJB

Το σύστημα εκθέτει το φωτοευαίσθητο υλικό πάνω στο υπόστρωμα μέσω κατάλληλων μασκών.
Η επαφή υποστρώματος – μάσκας είναι δύο τύπων:
ισχυρή επαφή (hard contact): χρησιμοποιείται ροή αζώτου για να πιέζει το υπόστρωμα πάνω στη
μάσκα.
απαλή επαφή (soft contact): το υπόστρωμα πιέζεται μηχανικά πάνω στη μάσκα. H μάσκα
συγκρατείται με υποπίεση πάνω σε μεταλλικό υποδοχέα.
Το σύστημα επιτρέπει επίσης ευθυγράμμιση του υποστρώματος σε σχέση με τη μάσκα, ιδιαίτερα
απαραίτητη όταν έχουν προηγηθεί ένα ή περισσότερα επίπεδα λιθογραφίας πάνω στο υπόστρωμα.
Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση τριών μικρομετρικών κοχλιών (positioners) που μετακινούν το
υπόστρωμα κατά τους άξονες x, y και τη γωνία θ, ώστε να τοποθετηθεί κατάλληλα σε σχέση με τη
μάσκα, ενώ η ευθυγράμμιση ελέγχεται ταυτόχρονα στο μικροσκόπιο. Όταν έχει πραγματοποιηθεί η
κατάλληλη τοποθέτηση του υποστρώματος σε σχέση με τη μάσκα, το υπόστρωμα εκτίθεται στην
ακτινοβολία μέσω της μάσκας για χρόνο που ρυθμίζεται ανάλογα με τον τύπο της λιθογραφίας
(θετικού ή αρνητικού τόνου) και την εκάστοτε ισχύ της λάμπας υδραργύρου.
Κάτω από βέλτιστες συνθήκες, η μέγιστη ονομαστική διακριτική ικανότητα που μπορεί να
επιτευχθεί με το οπτικό σύστημα είναι 1.5 μm με ακρίβεια ευθυγράμμισης 0.2 μm, ενώ είναι οριακά
δυνατή και η αποτύπωση γραμμών ή διακένων πλάτους 1 μm.
Ο ευθυγραμμιστής μασκών ΜΑ6 είναι μια εξελιγμένη έκδοση του MJB3 και προορίζεται για
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εργαστηριακή χρήση επίσης. Είναι κατάλληλος για δισκία 3 και 4 ιντσών διαφορετικών παχών αλλά
δεν είναι κατάλληλος για δισκία ακανόνιστου σχήματος. Έχει διακριτική ικανότητα αποτύπωσης
γραμμών/κενού 0.6 μm. Λειτουργεί με λάμπα υδραργύρου στα 350W και δίνει ακτινοβολία μήκους
κύματος 436, 405, 365, 335 και 310nm (η λειτουργία του γίνεται στην περιοχή των 310nm).

Σχήμα 2. Ευθυγραμμιστής
μασκών KARL SUSS ΜΑ6

Το όργανο αυτό αποτελείται από δύο μέρη, το σύστημα έκθεσης και τον πίνακα ελέγχου (σχήμα
2). Το σύστημα έκθεσης αποτελείται από την λάμπα και τα οπτικά συστήματα (φακοί και καθρέπτες),
δύο μικροσκόπια και την τράπεζα. Η τράπεζα παρέχει τη δυνατότητα χειροκίνητης μετακίνησης του
δισκίου κατά τους άξονες Χ και Υ με ακρίβεια 0.1 μm και περιστροφής στο επίπεδο Χ-Υ. Η μάσκα
παραμένει σταθερή και ακίνητη και συγκρατείται με κενό, όπως και το δισκίο. Υπάρχουν δύο
μικροσκόπια ώστε να είναι εφικτή η ευθυγράμμιση στη μπροστινή και την πίσω πλευρά του δισκίου,
τα οποία είναι συνδεδεμένα με μία οθόνη. Το μικροσκόπιο της πάνω επιφάνειας του δισκίου
αποτελείται από τρείς φακούς διαφορετικών μεγενθύσεων. Στον πίνακα ελέγχου εισάγονται όλες οι
παράμετροι της έκθεσης, όπως ο χρόνος, ο τρόπος (βηματικά ή σε μία δόση), το είδος της επαφής της
μάσκας με το δισκίο, την απόσταση της μάσκας και του δισκίου κατά την ευθυγράμμιση (συνήθως 20
μm), την εισαγωγή της μάσκας και της εφαρμογής κενού για τη συγκράτησή της, την εισαωγή του
δισκίο, τη μετακίνηση των μικροσκοπίων, κ.α.
Η ένταση της λάμπας και των δύο ευθυγραμμιστών μασκών μετράται με ένα ακτινόμετρο UV:
Suss UV Intensity meter model 1000. Η λειτουργία του είναι η εξής: η ακτινοβολία που φθάνει στον
οπτικό αισθητήρα του οργάνου μετατρέπεται σε αναλογικό ηλεκτρικό ρεύμα μέσω μιας φωτοδιόδου
πυριτίου. Στη συνέχεια το ρεύμα μετατρέπεται σε μια πιο εύχρηστη συνάρτηση ηλεκτρικής τάσης
μέσω ενός ειδικού κυκλώματος. Τέλος, η τάση εφαρμόζεται σε ένα μονολιθικό μετατροπέα του
αναλογικού σε ψηφιακό σήμα το οποίο απεικονίζεται σε μια οθόνη υγρών κρυστάλλων. Ανάλογα με
το εκάστοτε επιθυμητό μήκος κύματος μέτρησης, επιλέγεται ο κατάλληλος αισθητήρας. Υπάρχουν
αισθητήρες για μήκη κύματος εύρους 220-436nm, ενώ στο εργαστήριο διατίθεναι δύο: για 320 και
365nm. Το όργανο μετράει μεταξύ 0-20mW/cm2 για ακτινοβολία κάτω των 300 nm με ακρίβεια ±1%
και μεταξύ 0-2—για ακτινοβολία άνω των 300 nm με ακρίβεια ±5%.
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2. Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (Scanning Electron Microscope, SEM) Leo 440
(Zeiss-Leica)
Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης χρησιμοποιεί ηλεκτρόνια μεγάλης κινητικής ενέργειας,
αντί για φως ή υπεριώδη ακτινοβολία, που χρησιμοποιούν τα κοινά μικροσκόπια, για να «φωτίσει» το
υπό μεγέθυνση αντικείμενο. Παρέχει εικόνες τριών διαστάσεων που παριστάνουν την εξωτερική
επιφάνεια του αντικειμένου.
Στο SEM τα ηλεκτρόνια παράγονται σε θερμαινόμενο νήμα, που έχει διαστάσεις λεπτής ακίδας,
επιταχύνονται με τη χρήση κατάλληλου πεδίου, δέχονται την επίδραση ενός ή περισσότερων
μαγνητικών φακών και στη συνέχεια προσπίπτουν στο υπό μεγέθυνση αντικείμενο και προκαλούν την
εκπομπή δευτερογενών ηλεκτρονίων, που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση της εικόνας (σχήμα
3). Η διατομή της δέσμης ηλεκτρονίων είναι πάρα πολύ μικρή, όταν αυτή προσπίπτει στο αντικείμενο.

Σχήμα 3. Αρχή λειτουργίας του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM). Σχήμα 4.13 Ηλεκτρονικό
Μικροσκόπιο Σάρωσης. Μοντέλο Leo 440 (Zeiss-Leica).
Τα βασικά μέρη που αποτελούν το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, όπως φαίνεται και στο
σχήμα 4.13, είναι τα εξής:
Η «κολόνα» της δέσμης ηλεκτρονίων, όπου παράγεται και εστιάζεται η δέσμη των ηλεκτρονίων
πάνω στο υπό μεγέθυνση αντικείμενο. Το θερμαινόμενο νήμα είναι συνήθως από εξαβοριούχο
λανθάνιο (LaB6). Στην «κολόνα» υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικοί φακοί που εστιάζουν τη δέσμη πριν
αυτή σαρώσει τελικά το δείγμα.
Ο θάλαμος του δείγματος. Στην πόρτα του θαλάμου βρίσκεται η ειδική βάση πάνω στην οποία
τοποθετείται το δείγμα. Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες κίνησης του δείγματος: (α) μετακίνηση και
στους τρεις άξονες συντεταγμένων (x, y, z), (β) επίπεδη περιστροφή κατά γωνία θ (μέχρι 360°) και (γ)
κλίση μέχρι 90°. Ο έλεγχος των κινήσεων που πραγματοποιεί το δείγμα γίνεται από το εξωτερικό
χειριστήριο.
Το σύστημα άντλησης. Η λειτουργία της ηλεκτρονικής δέσμης εξαρτάται όχι μόνο από την
ύπαρξη υψηλού κενού, αλλά και από το βαθμό του υψηλού κενού. Χαρακτηριστική τιμή λειτουργίας
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του SEM είναι : πίεση 10-4-10-6 torr. Η τιμή αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση μιας αντλίας turbo και
μιας μηχανικής που υποστηρίζει την turbo.
Το εξωτερικό χειριστήριο, το οποίο στα πιο εξελιγμένα μοντέλα SEM, έχει αντικατασταθεί από
ειδικό software για τη ρύθμιση της λειτουργίας του οργάνου.
Στην περίπτωση των υμενίων των φωτοπολυμερών (και γενικά των μη αγώγιμων υλικών), πριν
την παρατήρηση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης γίνεται επικάλυψη με αγώγιμο υλικό (Pt, Au)
για την αποφυγή της φόρτισής τους. Η επικάλυψη γίνεται με εναπόθεση λεπτού στρώματος (μερικά
nm) του αγώγιμου υλικού με ιονοβολή και φθορά του στόχου (sputtering). Η μέθοδος βασίζεται στην
εξαναγκασμένη απόσπαση ατόμων από την επιφάνεια στερεού (στόχου) με μεταφορά ορμής κατά τον
βομβαρδισμό της με ιόντα ενέργειας στην περιοχή 10 eV-10 ΚeV. Τα άτομα διαφεύγουν από την
επιφάνεια προς την αέρια φάση με ενέργειες 10-40 eV και προσπίπτουν στο υπόστρωμα όπου και
συμπυκνώνονται σχηματίζοντας λεπτά υμένια.

3. Οπτικό Μικροσκόπιο – Karl Suss PA 200
Με το ημιαυτόματο σύστημα οπτικής μικροσκοπίας Karl Suss PA 200 εκτός από την οπτική
παρατήρηση υλικών, παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης εικόνων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το
σύστημα αποτελείται από α) το κύριο όργανο το οποίο περιλαμβάνει: ένα ελεγχόμενο μικροσκόπιο,
επιφάνεια στερέωσης του δείγματος σε ρυθμιζόμενη θέση

και κεφαλές λήψεως δεδομένων β)

ηλεκτρονικό υπολογιστή για την καλύτερη παρατήρηση και την

αποθήκευση εικόνων και γ)

εξωτερικό χειριστήριο με το οποίο ρυθμίζεται η λειτουργία του οργάνου (σχήμα 4).

Σχήμα 4. Ημιαυτόματο σύστημα
οπτικής μικροσκοπίας. Μοντέλο
Karl Suss PA 200.

4. Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) Lambda 40 Perkin Elmer
Με το φασματοφωτόμετρο λαμβάνεται το φάσμα απορρόφησης για δεδομένη περιοχή μήκους
κύματος. Η περιοχή σάρωσης του συγκεκριμένου οργάνου είναι 90-900 nm. Το φασματοφωτόμετρο
αποτελείται από: α) Το κύριο όργανο το οποίο περιλαμβάνει: την πηγή, το οπτικό σύστημα φακών και
τον ανιχνευτή. β) Σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη ρύθμιση λειτουργίας και την επεξεργασία
του σήματος του ανιχνευτή ως τη λήψη του τελικού φάσματος, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.
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Σχήμα 5. Φασματοφωτόμετρο UV-Vis.
Μοντέλο Lambda 40 Perkin Elmer.

Συγκεκριμένα οι βασικές παράμετροι που ρυθμίζονται μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή, είναι:
το εύρος του φάσματος απορρόφησης, το βήμα του μήκους κύματος, η ταχύτητα σάρωσης, ο
αυτόματος μηδενισμός του οργάνου πριν τη σάρωση και πλήθος άλλων ρυθμίσεων, που αφορούν
εκτός από τη λήψη των φασμάτων και τον τρόπο παρουσίασης αυτών επιτρέποντας τη μεταξύ τους
σύγκριση.
Η ιδιαιτερότητα στα πειράματα που έγιναν στα πλαίσια της εργασίας αυτής είναι ότι αντί
κυψελίδων χρησιμοποιούνται ειδικά δισκία χαλαζία (quartz), τα οποία είναι διαπερατά στην υπεριώδη
ακτινοβολία. Στα δισκία αυτά γίνεται η επίστρωση του φωτοπολυμερούς, του οποίου επιθυμείται η
μέτρηση της τιμής απορρόφησης. Το δισκίο χαλαζία με το υμένιο του πολυμερούς τοποθετείται
κάθετα στη θέση μέτρησης του οργάνου, ενώ ως δείγμα αναφοράς χρησιμοποιείται καθαρό δισκίο
χαλαζία. Η λήψη των φασμάτων γίνεται με την τοποθέτηση των δισκίων με την ίδια κλίση ως προς τη
φωτεινή δέσμη για την αποφυγή διαφορετικής ανάκλασης σε κάθε σάρωση.

5. Προφιλόμετρο ακίδας – XP 2TM (AMBIOS TECHNOLOGY, INC.)
Το προφιλόμετρο XP-2 παρέχει τη δυνατότητα μετρήσεων υψηλής ανάλυσης της επιφανειακής
τοπογραφίας ποικίλου εύρους δειγμάτων. Ειδικά για τα φωτοπολυμερικά υμένια δημιουργείται μια
χαραγή στην επιφάνειά τους. Η ακίδα του οργάνου σαρώνει το υμένιο σε ευθεία κάθετη ως προς τη
χαραγή. Πριν τη μέτρηση του πάχους είναι απαραίτητη η επιλογή του κατάλληλου «βήματος» (step).
Το προφιλόμετρο κινεί την ακίδα κατά μήκος της επιφάνειας του δείγματος που περιλαμβάνει το
«βήμα». Καθώς η ακίδα συναντά το «βήμα» προκαλείται αλλαγή στο σήμα επαγωγικού χαρακτήρα,
που είναι ενδεικτική του ύψους του βήματος. Στο σχήμα 6 φαίνονται διάφοροι τύποι «βήματος» που
μπορούν να επιλεγούν.

Σχήμα 6. Τύποι «βήματος».
Το προφιλόμετρο ακίδας αποτελείται από δύο τμήματα: το χώρο του δείγματος όπου υπάρχει η
ακίδα μέτρησης, τα αισθητήρια όργανα και η κάμερα και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μια εικόνα
του οργάνου φαίνεται στο σχήμα 7.
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Σχήμα 7. Προφιλόμετρο ακίδας.
Μοντέλο XP 2TM.

Ο χώρος του δείγματος, περιλαμβάνει: α) Ακίδα πολύ μικρής τελικής διατομής, έτσι ώστε η
επαφή με την επιφάνεια του φωτοπολυμερικού υμενίου να είναι όσο το δυνατόν ανεπαίσθητη και να
μη χαράζει το υμένιο. Επιπλέον όσο πιο λεπτή είναι η κεφαλή της ακίδας τόσο πιο ακριβής είναι η
μέτρηση. β) Επιφάνεια τοποθέτησης του δείγματος, η οποία μετακινείται μέσω ηλεκτρονικού
υπολογιστή παρέχοντας τη δυνατότητα μέτρησης του πάχους σε οποιοδήποτε σημείο του
πολυμερικού υμενίου.
Οι ρυθμίσεις που γίνονται στο χώρο του δείγματος αφορούν κυρίως την κλίση της επιφάνειας
τοποθέτησης του δείγματος. Οι ρυθμίσεις που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή αφορούν:
το είδος του «βήματος», το μήκος του προφίλ, την ταχύτητα σάρωσης της επιφάνειας από την ακίδα,
την πίεση της ακίδας πάνω στην επιφάνεια του υμενίου. Με τον υπολογιστή δίνεται η εντολή
σάρωσης του δείγματος και τελικά μετράται το πάχος από την υψομετρική διαφορά ανάμεσα στο
σημείο αναφοράς και στο σημείο που γίνεται η μέτρηση.

6. Μέτρηση γωνίας επαφής
Η γωνία επαφής θ αποτελεί ένδειξη της υδροφοβικότητας/υδροφιλικότητας μιας επιφάνειας
στερεού. Το φαινόμενο στηρίζεται στην επιφανειακή τάση που αναπτύσσεται σε ένα υγρό όταν έρθει
σε επαφή με τη στερεή επιφάνεια. Η μέτρηση της γωνίας επαφής είναι καθαρά επιφανειακό
φαινόμενο. Η διακριτική ικανότητα της μέτρησης φτάνει σε πάχος μόλις 3-10 Å από την επιφάνεια.
Με την μέτρηση της γωνίας επαφής σταγόνας υγρού πάνω σε μια επιφάνεια στερεού, μπορούμε να
πάρουμε πληροφορίες για την μεταξύ τους χημική συγγένεια.
Η επιφανειακή τάση είναι μια μέτρηση της συνεκτικής ενέργειας σε μια διεπιφάνεια. Όταν η
επιφανειακή ενέργεια ενός υποστρώματος είναι μεγαλύτερη από την επιφανειακή τάση ενός υγρού,
τότε το υγρό απλώνεται στην επιφάνεια και η γωνία που σχηματίζεται είναι μικρή. Η επιφανειακή
τάση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο το υγρό τείνει να αποκτήσει το μικρότερο δυνατό επιφανειακό
εμβαδόν. Οφείλεται στις μοριακές δυνάμεις που αναπτύσσονται, είτε ενδομοριακά όπου το υγρό
προτιμά την αλληλεπίδραση μεταξύ των μορίων του συνεπώς συστέλλεται (μεγάλη γωνία επαφής) ,
είτε διαμοριακά με τα επιφανειακά μόρια του στερεού οπότε διαστέλλεται (μικρή γωνία επαφής).
Η σταγόνα, λοιπόν μπορεί να χαρακτηριστεί από την γωνία που σχηματίζεται στο σημείο όπου το
υγρό έρχεται σε επαφή με το στερεό και το περιβάλλον (συνήθως αέρας). Οι συνιστώσες της
επιφανειακής ελεύθερης ενέργειας του υγρού και του στερεού μπορούν να υποδειχθούν ως

139

διανύσματα όπως φαίνεται στο σχήμα 8, όπου: θ η γωνία επαφής , γlv η επιφανειακή ελεύθερη
ενέργεια

υγρού-ατμού, γsv η επιφανειακή ελεύθερη ενέργεια στερεού-ατμού, γsl η επιφανειακή

ελεύθερη ενέργεια στερεού-υγρού.
γlv
ατμός
υγρό

γsl

θ

γsv

στερεό

Σχήμα 8. Σχηματικό διάγραμμα που δείχνει τις
δυνάμεις που ασκούνται στο τριπλό σημείο
συνύπαρξης στερεού υγρού και αερίου καθώς και
την μετρούμενη γωνία επαφής.

Έστω λοιπόν μία επιφάνεια στερεού πάνω στην οποία τοποθετούμε μια σταγόνα υγρού. Σε
χαμηλές τιμές της γωνίας θ δείχνει ότι το υγρό εξαπλώνεται, ή διαβρέχει καλά την επιφάνεια, ενώ
μεγάλες τιμές σημαίνουν μικρή διαβροχή. Έτσι, όταν θ < 90ο λέμε ότι η επιφάνεια παρουσιάζει
μεγάλη ικανότητα διαβροχής, ενώ όταν θ > 90ο η ικανότητα αυτή είναι μικρή. Όταν το υγρό είναι
νερό οι επιφάνειες χαρακτηρίζονται ως υδρόφιλες και υδρόφοβες αντίστοιχα. Όταν θ=0 τότε το υγρό
διαβρέχει πλήρως την επιφάνεια.
Οι υδρόφοβες περιοχές θα εμποδίζουν την κίνηση της γραμμής επαφής καθώς το υγρό
προωθείται και έτσι θα μεγαλώνει η γωνία επαφής. Όταν το νερό υποχωρεί οι υδρόφιλες περιοχές
συγκρατούν την κίνηση και έτσι θα μειώνεται η γωνία επαφής (σχήμα 9).
θ<90ο

θ>90ο

Καλή επιφανειακή διαβροχή
Μεγάλη επιφανειακή ενέργεια
Υδρόφιλη επιφάνεια

Μικρή επιφανειακή διαβροχή
Μικρή επιφανειακή ενέργεια
Υδρόφοβη επιφάνεια

Σχήμα 9. Εικόνα που αποτυπώνει η κάμερα κατά την μέτρηση της γωνίας επαφής.
Το δείγμα τοποθετείται σε κατάλληλη βάση και μια σταγόνα υγρού εναποτίθεται, μέσω ειδικής
σύριγγας, στην επιφάνεια του δείγματος. Το όργανο μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε είναι τύπου
‘GBX Digidrop Contact Angle Measurement System’. Το υγρό τοποθετείται μέσα σε μια μικρομετρική
σύριγγα που συγκρατείται πάνω από το δείγμα. Η επιφάνεια του δείγματος και η άκρη της σύριγγας
είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να βρίσκονται στο οπτικό πεδίο μιας κάμερας η οποία συνδέεται με
ηλεκτρονικό υπολογιστή, στην οθόνη του οποίου απεικονίζεται μεγενθυμένη εικόνα της σταγόνας και
του σημείου επαφής της με την επιφάνεια (σχήμα 10). Το σύστημα περιέχει εκτός από την CCD
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κάμερα για την καταγραφή των δεδομένων, και κατάλληλο λογισμικό για την ανάλυση της εικόνας.
Το πρόγραμμα αυτό καθορίζει το σχήμα και την περίμετρο της σταγόνας και εξάγει τις γωνίες επαφής
(δεξιά και αριστερή γωνία).
Έμβολο
Σύριγγα

Σχήμα 10. Σχηματικό διάγραμμα του
οργάνου μέτρησης της γωνίας επαφής.

1
0

Κάμερα

7. Περιστροφικός επιστρωτής (Spin Coater) – Karl Suss RC-8
Ο περιστροφικός επιστρωτής χρησιμοποιείται για την επίστρωση διαλύματος πάνω σε δισκίο
πυριτίου ώστε να σχηματιστεί υμένιο επιθυμητού πάχους. Το στάδιο αυτό είναι σημαντικό για τη
λήψη ομοιόμορφων υμενίων καθώς επίσης και την απομάκρυνση του μεγαλύτερου ποσοστού του
διαλύτη. Το δισκίο συγκρατείται με υποπίεση, η οποία δημιουργείται με μηχανική αντλία κενού, πάνω
σε αυτοπεριστρεφόμενη, με τη βοήθεια ηλεκτρικού κινητήρα, κεφαλή ειδικού περιστροφέα. Η
διάταξη του περιστροφικού επιστρωτή ελέγχεται από ένα ταμπλό οργάνων. Ο περιστροφικός
επιστρωτής που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία φαίνεται στο σχήμα 11.

Σχήμα 11. Περιστροφικός επιστρωτής.
Μοντέλο Karl Suss RC-8.

Πριν από κάθε επίστρωση, ρυθμίζονται οι εξής παράγοντες: α) ταχύτητα περιστροφής της
κεφαλής β) χρόνος περιστροφής. Αυτές οι δύο ρυθμίσεις προσδιορίζουν το πάχος του λαμβανόμενου
υμενίου. Η αρχή λειτουργίας του περιστροφικού επιστρωτή έχει ως εξής:
Το δισκίο με το υπόστρωμα τοποθετείται στην κεφαλή του περιστροφέα.
Με τη βοήθεια σταγονόμετρου μεταφέρεται στο δισκίο ποσότητα διαλύματος, το οποίο απλώνεται
κυκλικά και η διάμετρός του είναι συνήθως μικρότερη (τα ¾ περίπου) από τη συνολική διάμετρο του
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δισκίου. (Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε στο διάλυμα να μην υπάρχουν φυσαλίδες καθώς
επίσης και σκόνη στο δισκίο διότι επηρεάζουν την ποιότητα του υμενίου.)
Εκκίνηση της περιστροφής κατά την οποία εφαρμόζεται το κενό που συγκρατεί το δισκίο.
Τερματισμός της περιστροφής και παύση της εφαρμογής κενού. Το επιστρωμένο δισκίο
απομακρύνεται και είναι έτοιμο για την εφαρμογή των επόμενων σταδίων της λιθογραφικής
διαδικασίας.
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