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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 

Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση μου που βρίσκομαι σε αυτό το τελικό 

στάδιο, να γράφω αυτά εδώ τα λόγια, καθώς έχω ολοκληρώσει τη συγγραφή της διδακτορικής 

διατριβής. Κατά την εκπόνηση της διατριβής πλούτισα τις γνώσεις μου στο, καινούργιο για μένα, 

ερευνητικό πεδίο των οπτικών αισθητήρων και βιομοριακών υλικών. Πέραν όμως από τις 

επιστημονικές γνώσεις, η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής είναι μια εσωτερική διεργασία που 

ανακαλύπτεις και μαθαίνεις τον εαυτό σου και τις δυνατότητές του σε μεγαλύτερο βάθος. 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν κατά τη διάρκεια της 

διατριβής η οποία εκπονήθηκε στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" 

κατά το χρονικό διάστημα 2006-2009. 

Η ανάθεση της διδακτορικής διατριβής έγινε από το Δρ. Κωνσταντίνο Μπέλτσιο, 

Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, τον οποίο και ευχαριστώ. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δρ. Ιωάννη Ράπτη Ερευνητή Β´ του Ινστιτούτου 

Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» για την υπόδειξη του θέματος και την 

καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης και συγγραφής της διατριβής. 

Ευχαριστώ το Δρ. Κωνσταντίνο Μισιακό Ερευνητή Α´ του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής 

του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» για την πολύτιμη συμβολή του στην κατασκευή και το 

χαρακτηρισμό της οπτοηλεκτρονικής διάταξης. Οι γνώσεις του στο συγκεκριμένο ερευνητικό 

πεδίο ήταν καθοριστικές για την ολοκλήρωση της διατριβής. 

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στην Δρ. Παναγιώτα Πέτρου, Ερευνήτρια Β´ του 

Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» για 

την άψογη συνεργασία που είχα μαζί της στα πειράματα των βιομοριακών αντιδράσεων. Η 

βοήθειά της ήταν σημαντική και οι υποδείξεις της στη συγγραφή του κειμένου εύστοχες. Επίσης 

ευχαριστώ όλη την ερευνητική ομάδα των ανοσοχημικών αναλύσεων του ΙΡΡΠ. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δρ. Ελένη Μακαρώνα, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια του 

Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής για τη βοήθειά της κατά τη διάρκεια τη διατριβής και κυρίως 

στην προσομοίωση των διατάξεων των κυματοδηγών. 

Επίσης, ευχαριστώ το Δρ. Κ. Κοτσοβό για την εκμάθηση του προγράμματος σχεδιασμού των 

μασκών λιθογραφίας. 
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Επιπλέον, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω την κ. Ζαχαρούλα Μακρίδη, γραμματέα του 

Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής για τη βοήθεια και εξυπηρέτηση που μου παρείχε σε διάφορα 

διαδικαστικά και γραφειοκρατικά ζητήματα. 

Ολοκληρώνοντας τις ευχαριστίες δεν θα μπορούσα να παραλείψω το συνάδελφό μου Δημήτρη 

Κοντζιάμπαση, υποψήφιο διδάκτορα του τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, ο οποίος με 

βοήθησε με τις μετρήσεις του AFM αλλά κυρίως τον ευχαριστώ γιατί στέκεται δίπλα μου και μου 

έχει συμπαρασταθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 

Βέβαια, η συμπαράσταση και η φροντίδα της οικογένειάς μου και ιδιαίτερα της μητέρας μου, 

με βοήθησαν να αντιπαρέλθω όποιες δυσκολίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων 

και να ολοκληρώσω τη διατριβή, γι’ αυτό και την ευχαριστώ από καρδιάς. 

 

 

Δεκέμβριος 2009 

Μαρία Κιτσαρά 
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ΚΙΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Οι αισθητήρες μέσω των πολυποίκιλων εφαρμογών τους αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

καθημερινής μας ζωής. Ειδικά ο τομέας των βιοαισθητήρων γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη τα 

τελευταία χρόνια καθώς οι εφαρμογές τους σχετίζονται άμεσα με την υγεία και το καλύτερο 

βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων μέσω της έγκαιρης διάγνωσης ασθενειών με τεχνικές ανίχνευσης 

υψηλής ευαισθησίας. 

Η πρόοδος των ολοκληρωμένων οπτικών δομών έχει επιτρέψει την κατασκευή διατάξεων 

βιοανίχνευσης μικρών διαστάσεων με υψηλή ευαισθησία, γρήγορο χρόνο απόκρισης και ικανότητα 

ελέγχου των βιομοριακών αλληλεπιδράσεων σε πραγματικό χρόνο. Η αρχή λειτουργίας των 

ολοκληρωμένων οπτικών βιοαισθητήρων συνήθως βασίζεται στη χρήση επίπεδων κυματοδηγών, η 

απόδοση σύζευξης των οποίων εξαρτάται από το ενεργό μέσο που περιβάλλει τον κυματοδηγό. 

Ωστόσο, το κυριότερο πρόβλημα των οπτικών διατάξεων έγκειται στην αδυναμία 

ολοκλήρωσης στην ίδια ψηφίδα των κυματοδηγών με τις διατάξεις εκπομπής φωτός, όπως τα 

σύνθετα LEDs ημιαγωγών ή τα λέιζερ με την αναπτυγμένη τεχνολογία πυριτίου. Η ανάπτυξη τα 

τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση όλο και περισσότερο αποδοτικών εκπομπών φωτός από 

πυρίτιο έχει καταστήσει προσιτό τον στόχο των πλήρως ολοκληρωμένων επίπεδων κυκλωμάτων 

κυματοδήγησης με βάση το πυρίτιο. Η μονολιθική ολοκλήρωση επιλύει κατασκευαστικά 

προβλήματα που σχετίζονται με την οπτική σύνδεση των ξεχωριστών οπτικών εξαρτημάτων και 

βελτιώνει την οπτική σύζευξη.   

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή προτείνεται μια οπτοηλεκτρονική διάταξη, βασισμένη εξ 

ολοκλήρου στο πυρίτιο ικανή να ενσωματώσει μονολιθικά τα πλεονεκτήματα των συμβολομέτρων 

Mach-Zehnder με την υιοθέτηση της επικρατούσας τεχνολογίας πυριτίου η οποία είναι διαθέσιμη 

σε οποιαδήποτε βιομηχανία πυριτίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Σκοπός της διδακτορικής διατριβής 

είναι η σχεδίαση, η υλοποίηση και ο χαρακτηρισμός πρωτότυπης ολοκληρωμένης οπτικής 

αισθητήριας διάταξης για την ανάλυση βιο-χημικών δειγμάτων. Η τελική διάταξη αποτελείται από 

τον επίπεδο κυματοδηγό τύπου συμβολομέτρου Mach-Zehnder (ΜΖΙ), την πηγή φωτός ευρέος 

φάσματος, τον ανιχνευτή και την κατάλληλη μικρορρευστομηχανική διάταξη για την παροχέτευση 

του προς ανάλυση δείγματος. 
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Σε ένα κλασικό συμβολόμετρο ΜΖI το φως που ταξιδεύει σε ένα κυματοδηγό διαχωρίζεται σε 

δύο κλάδους, τον αισθητήριο και τον κλάδο αναφοράς, μέσω ενός διαιρέτη σχήματος Υ και στη 

συνέχεια οι δύο δέσμες επανασυνδέονται με ένα δεύτερο διαιρέτη-Υ. Οι αλλαγές στο δείκτη 

διάθλασης του αισθητήριου κλάδου προκαλούν μια αλλαγή στην ταχύτητα φάσης η οποία 

μετατρέπεται σε μια διαμόρφωση της έντασης στην έξοδο του συμβολομέτρου. Η διάταξη ΜΖΙ 

που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε είναι λειτουργική σε ευρεία περιοχή του ορατού-εγγύς 

υπερύθρου φάσματος και είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται η ιδέα της συμβολομετρίας 

ευρέος φάσματος (broad-band MZΙ, BB-MZΙ). Η χρήση ενός ευρυζωνικού φάσματος αυξάνει την 

ευαισθησία στην ανίχνευση. Κάθε μήκος κύματος «επηρεάζεται» στον αισθητήριο κλάδο, λόγω 

οποιουδήποτε δεσμευτικού γεγονότος ή μεταβολής του δείκτη διάθλασης, σε ένα μεγαλύτερο ή 

μικρότερο βαθμό παράγοντας μια αλλαγή φάσης από μόνο του. Αυτό στη συνέχεια μεταφράζεται 

στο φάσμα εξόδου και ως αλλαγές στην ένταση και ως μέγιστες μετατοπίσεις. Η καταγραφή του 

σήματος συμβολής πραγματοποιήθηκε μέσω ενός μονολιθικά κατασκευασμένου ανιχνευτή 

(πλήρως ολοκληρωμένη εκδοχή) και μέσω ενός εξωτερικού φασματοφωτομέτρου (ημι-

ολοκληρωμένη εκδοχή). Η πλήρως ολοκληρωμένη εκδοχή παρέχει το μέγιστο βαθμό 

ολοκλήρωσης, ενώ με την ημιολοκληρωμένη εκδοχή υπάρχει η δυνατότητα της ταυτοποίησης 

ουσιών και της μεγαλύτερης ευαισθησίας. 

Το πρώτο στάδιο της διατριβής περιλαμβάνει τη θεωρητική μελέτη λειτουργίας της 

προτεινόμενης διάταξης για τη διερεύνηση της διάδοσης του φωτός μέσα στον κυματοδηγό, η 

οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός εμπορικού λογισμικού προσομοίωσης (BeamProp®). 

Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κυματοδηγού και η απόκριση της 

διάταξης σε επιλεγμένες αλλαγές του ενεργού δείκτη διάθλασης. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

όπως το μήκος του αισθητήριου κλάδου και του διαιρέτη-Υ καθώς και η απόσταση μεταξύ των δύο 

κλάδων του MZI είναι κρίσιμα για τη λειτουργία της διάταξης. Οι διαιρέτες-Υ έχουν μια 

σημαντική επίδραση στο φάσμα διάδοσης, με αποτέλεσμα η μορφή του τελευταίου να διαφέρει 

αρκετά από την ιδανική ημιτονοειδή μορφή που αναμένεται για τους ιδανικούς διαιρέτες-Υ που 

υποστηρίζουν δύο οπτικές πορείες με διαφορετικά μήκη. Παρ’ όλα αυτά αυτή η επίδραση δε 

μειώνει την εγγενώς υψηλή ευαισθησία της δομής στην ανίχνευση των μικρών μεταβολών στον 

ενεργό δείκτη διάθλασης του αισθητήριου κλάδου. Η θεωρητική μελέτη της απόκρισης της 

διάταξης σε αλλαγές του ενεργού δείκτη διάθλασης πραγματοποιήθηκε για δύο ξεχωριστές 

περιπτώσεις ανίχνευσης όπου το σήμα στην έξοδο της διάταξης επηρεάζεται α) από μεταβολές του 

δείκτη διάθλασης μεταξύ διαλυμάτων, όπως η ισοπροπανόλη και τα υδατικά διαλύματα γλυκόζης 

σε σύγκριση με το καθαρό ύδωρ και β) από το σχηματισμό μιας στοιβάδας πάνω στην επιφάνεια 

του κυματοδηγού λόγω δεσμευτικής αντίδρασης ενός βιομοριακού συστήματος. Οι προκληθείσες 

φασματικές αλλαγές κατέδειξαν τη δυνατότητα του BB-MZI για την ανίχνευση και τον 

προσδιορισμό της ποσότητας των διαλυμάτων που περιέχουν πολύ μικρά μόρια, καθώς επίσης και 
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την ιδιαίτερα ευαίσθητη ανίχνευση των υπέρλεπτων εναποτιθέμενων στοιβάδων όπως εκείνα που 

προκύπτουν από την ακινητοποίηση αναλυτών σε κατάλληλα βιομόρια. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση του BB-MZI διαμέσου της μονολιθικής 

ολοκλήρωσης της πηγής φωτός και του ανιχνευτή με τον επίπεδο κυματοδηγό. Η τεχνολογία 

μονολιθικής ολοκλήρωσης έχει αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια στο Ινστιτούτο 

Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», σύμφωνα με την οποία ο επίπεδος 

κυματοδηγός αυτο-ευθυγραμμίζεται με τον εκπομπό φωτός και τον ανιχνευτή με τη χρήση 

μεθόδων κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Οι διατάξεις εκπομπής φωτός που 

κατασκευάστηκαν είναι δίοδοι χιονοστοιβάδας πυριτίου ενώ οι ανιχνευτές είναι τυπικές επαφές p-

n που συζευγνύονται οπτικά με τους εκπομπούς φωτός μέσω των κυματοδηγών. Ιδιαίτερη προσοχή 

δόθηκε στη βελτιστοποίηση των βημάτων κατασκευής της διάταξης και κυρίως στα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά των κυματοδηγών διαφορετικής γεωμετρίας έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη 

απόδοση της διάταξης. Το μέγεθος της ψηφίδας που κατασκευάστηκε είναι 7.5×6.3mm2 και 

περιλαμβάνει μία συστοιχία εννιά αισθητήριων διατάξεων. 

Μετά την επιτυχή κατασκευή των οπτοηλεκτρονικών διατάξεων πραγματοποιήθηκε ο 

χαρακτηρισμός τους με ηλεκτρικές και οπτικές μετρήσεις, έτσι ώστε να προκύψουν χρήσιμα 

συμπεράσματα ως προς την απόδοσή τους για να αξιοποιηθούν ως βιοχημικοί αισθητήρες. Αρχικά 

πραγματοποιήθηκαν οι ηλεκτρικές μετρήσεις των πλήρως ολοκληρωμένων διατάξεων και στη 

συνέχεια μετά την κοπή του τμήματος των ανιχνευτών διεξήχθησαν οι οπτικές μετρήσεις με τη 

χρήση ενός φασματοφωτομέτρου. Από τις μετρήσεις του φωτορεύματος στον ανιχνευτή (πλήρως 

ολοκληρωμένη εκδοχή) παρατηρείται συμφωνία μεταξύ προσομοίωσης και πειραματικών τιμών. 

Το επόμενο στάδιο, μετά το χαρακτηρισμό των οπτοηλεκτρονικών διατάξεων, είναι η 

ανάπτυξη αισθητήρων για βιοχημικούς προσδιορισμούς. Για την ανίχνευση βιομορίων, πρέπει να 

μελετηθεί και να αξιολογηθεί η επιτυχής ακινητοποίησή τους πάνω στην επιφάνεια των 

αισθητήριων διατάξεων. Στα πλαίσια αυτά έλαβε χώρα ο χαρακτηρισμός των αισθητήριων 

επιφανειών ως προς την ικανότητα κάλυψής τους με βιομόρια. Η μελέτη περιλαμβάνει τον 

καθορισμό κατάλληλων πρωτοκόλλων για την αποδοτική ακινητοποίηση των βιομορίων επάνω 

στην επιφάνεια των αισθητήρων. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν δύο βιομοριακά συστήματα τα οποία 

αποτελούν συστήματα μοντέλα που έχουν χρησιμοποιηθεί ευρύτατα σε βιοαναλυτικές εφαρμογές: 

α) σύστημα γ-σφαιρινών και του αντισώματος κατά των γ-σφαιρινών (ανοσοσφαιρίνη), β) 

σύστημα βιοτίνης-στρεπταβιδίνης. Οι προσεγγίσεις για την ενεργοποίηση της επιφάνειας και την 

ακινητοποίηση των βιομορίων αξιολογήθηκαν σχετικά με την ομοιογένεια κάλυψης της 

επιφάνειας. Οι τεχνικές χαρακτηρισμού των επιφανειών που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι η 

συμβολομετρία ανάκλασης λευκού φωτός (WLRS) και η μικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM). 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έδειξαν πολύ καλή συμφωνία α) μεταξύ των δύο μεθόδων 
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χαρακτηρισμού και β) με άλλες μεθόδους που έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία, όπως η 

ελλειψομετρία.  

Το τελευταίο στάδιο είναι η εναπόθεση των βιοχημικών υλικών στον αισθητήριο κλάδο της 

οπτοηλεκτρονικής διάταξης μέσω κατάλληλου μικρορρευστομηχανικού συστήματος και η 

ανίχνευσή τους. Οι μεταβολές στην τιμή του φωτορεύματος (για την πλήρως ολοκληρωμένη 

διάταξη), καθώς και οι φασματικές αλλαγές (για την ημι-ολοκληρωμένη διάταξη) που 

καταγράφηκαν με την εισαγωγή των βιοχημικών υλικών απέδειξαν την ικανότητα της 

κατασκευασθείσας διάταξης  για την ανίχνευση των υπέρλεπτων εναποτιθέμενων στοιβάδων όπως 

εκείνα που προκύπτουν από την ακινητοποίηση βιομορίων (σύστημα βιοτίνης-στρεπταβιδίνης).  

Οι μετρήσεις των μεταβολών του φωτορεύματος της πλήρως ολοκληρωμένης εκδοχής 

πραγματοποιήθηκαν καταρχήν σε υδατικά διαλύματα γλυκόζης και τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων έδειξαν ότι το όριο ανίχνευσης του αισθητήρα ανέρχεται στα ~170μΜ (RIU= 10-7), το 

οποίο είναι συγκρίσιμο ή και χαμηλότερο από αντίστοιχες βιβλιογραφικές τιμές. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για την ανίχνευση μεταβολών λόγω δεσμευτικών αντιδράσεων σε 

δύο βιομοριακά συστήματα: α) αντιγόνου-αντισώματος (MgG-antiMIgG) και β) βιοτίνης-

στρεπταβιδίνης. Οι οριακά ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις που επιτεύχθηκαν είναι κατά προσέγγιση 

~86pM για το antiMIgG και 10pM για τη στρεπταβιδίνης, όσον αφορά την ολοκληρωμένη διάταξη 

(RIUantiMIgG= 10-8, RIUστρεπταβιδίνης=10-6). Οι τιμές αυτές είναι συγκρίσιμες ή και χαμηλότερες σε 

σχέση με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία και ειδικά για την περίπτωση της στρεπταβιδίνης είναι οι 

χαμηλότερες που έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα. 

Εν κατακλείδι, η κατασκευασθείσα ολοκληρωμένη οπτοηλεκτρονική διάταξη παρουσιάζει 

πολύ υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση βιομοριακών συστημάτων η οποία μπορεί να αυξηθεί 

περαιτέρω. Η περαιτέρω αύξηση της απόδοσης περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας 

κατασκευής των διατάξεων και κυρίως του τμήματος των κυματοδηγών Mach-Zehnder. 

Συμπερασματικά, η προτεινόμενη διάταξη εισάγει το πιο υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης καθώς 

ο εκπομπός φωτός, ο κυματοδηγός και ο ανιχνευτής κατασκευάζονται μονολιθικά στην ίδια 

ψηφίδα. Αυτός ο σχεδιασμός προσφέρει μεγάλη πυκνότητα και το μικρότερο μέγεθος ψηφίδας 

δεδομένου ότι δεν απαιτούνται εξωτερικά εξαρτήματα. Όσον αφορά την αρχή ανίχνευσης, η BB-

MZI εισάγει ένα νέο ισχυρό εργαλείο για χωρίς επισήμανση, πολυ-αναλυτικό έλεγχο σε 

πραγματικό χρόνο. Επομένως, η συγκεκριμένη διάταξη έχει τη δυνατότητα μαζικής παραγωγής και 

θα μπορούσε στο μέλλον να εισαχθεί στην αγορά των βιοαισθητήρων. 
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SUMMARY 
 

Sensors comprise an essential part of our daily lives, through their varied applications. Especially, 

last years the biosensors have been developed rapidly, as their applications are straightly related 

with the healthiness and living standard of human beings, through the early diseases diagnosis via 

high sensitivity detection techniques. 

The progress in the integrated optical structures has allowed for the fabrication of 

miniaturized, biodetection devices with high sensitivity, fast response time and monitoring of 

biomolecular interactions in real time. The operation concept of integrated optical biosensors is 

based on the use of planar waveguides, the coupling efficiency of which is related in their effective 

surrounding medium. 

However, the most critical problem of optical devices is their inability to integrate the 

waveguides, the light sources, such as compound semiconductor LEDs or lasers, in the same chip 

using the developed silicon technology. The progress in recent years towards more efficient silicon 

based light emitters has made the ultimate goal of fully integrated silicon based planar lightwave 

circuits within reach. The monolithic integration solves fabricated issues related to the optical 

connection of the separate optical instruments and improves the optical coupling. 

The present doctorate thesis suggests an optoelectronic device, entirely based on silicon, which 

can incorporate monolithically Mach-Zehnder interferometers advantages, by employing 

mainstream silicon technology available at any silicon foundry across the world. The aim of the 

thesis is the design, fabrication and characterization of a new integrated optical sensing device for 

biochemical analysis. The final device consists of the planar Mach-Zehnder interferometer 

waveguide (MZI), the broad band light source, the detector and the appropriate microfluidic device 

for the samples supply. 

In the standard MZI interferometer, the light travelling in a waveguide is divides in to arms, 

the sensing and the reference arm, through a shaped-Y junction and after a certain distance the two 

beams are recombined in a second Y-junction. The refractive index changes in the sensing arm 

generate a phase velocity change which is converted to a modulation in the output intensity. The 

designed and fabricated MZI structure is operational in a broad range of visible-near infrared 

spectrum and it is the first time that is presented the concept of broad band interferometry (broad-
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band MZΙ, BB-MZΙ). The broad band spectrum increases the sensitivity of detection. Every 

wavelength is affected in the sensing arm, due to a binding event or refractive index change, in 

greater or lower degree generating a phase change by itself. This is translated in the output 

spectrum both as intensity changes and maximum shifts. The measurement of interference signal 

was realized through a monolithically integrated detector (fully-integrated approach) and through 

an external spectrophotometer (semi-integrated approach). The fully integrated approach can 

provide the ultimate integration level, while semi-integrated approach can be more sensitive and 

has the potential to be used for substance fingerprinting. 

The first step of the thesis involves the theoretical study of the suggested device operation so 

as to examine the light propagation in the waveguide; this study was realized by using commercial 

simulation software (BeamProp®). Specifically, the study includes the waveguide geometrical 

characteristics as well as the response to selected changes in the effective refractive index. The 

geometrical characteristics such as the sensing arm and Y-junction length as well as the distance 

between the two arms of the MZI are crucial for the device operation. The Y junctions have a 

significant effect on the transmitted spectrum result in a distortion away from the ideal sinusoidal 

shape expected from the ideal Y junctions supporting two optical paths with different lengths. 

Nevertheless such a distortion in no way compromises the inherently high sensitivity of the 

structure in detecting small changes in the effective refractive index of the exposed arm. The 

theoretical study in terms of the device response to effective refractive index changes was realized 

for two separate detection schemes, where the output signal is affected a) by refractive index 

changes between solution such as isopropanol and aqueous glucose solution in comparison with 

pure water and b) by a layer formation in the waveguide surface due to binding reaction of a 

biomolecular system. The induced spectral changes exhibited the potential of BB-MZI for the 

detection and quantification of solutions containing very small molecules as well as the highly 

sensitive detection of ultra-thin adlayers such as caused by target analytes immobilized on proper 

capture biomolecules. 

Hereafter, the BB-MZI fabrication was realized through monolithic integration of light source 

and detector to the waveguide. The monolithic integration technology has been developed 

previously in the Institute of Microelectronics of NCSR «Demokritos», according to which the 

planar waveguide is self-aligned to the light emitter and detector using integrated circuits 

fabrication methods. The light emitting devices are silicon avalanche diodes whereas detectors are 

standard p-n junctions optically coupled with emitters through waveguides. The optimization of 

fabrication steps, including mainly the morphological characteristics of different geometry 

waveguides, was of great importance so as to achieve the maximum device efficiency. The 

fabricated chip size is 7.5×6.3mm2 and includes an array of nine sensing elements. 
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After the successful fabrication of the optoelectronic devices, their characterization through 

electrical and optical measurements was realized, so as to export useful conclusions toward their 

efficiency and their use as biochemical sensors. The electrical measurements of the fully integrated 

devices were carried out before the dicing of detector part for the performance of the optical 

measurements using a spectrophotometer. From photocurrent measurements (fully integrated 

approach), it was observed good agreement between simulation and experiment. 

The next step, after the optoelectronic devices characterization, is the sensors development for 

biochemical specifications. The study and evaluation of successful immobilization of biomolecules 

onto sensors surface is essential for their detection. For this scope, the sensing surfaces 

characterization was performed in terms of their coverage ability with biomolecules. The study 

involves the definition of appropriate protocols for the effective immobilization of biomolecules 

onto sensors surface. Specifically, two biomolecular systems were studied, which are model 

systems and have been widely used in bioanalytical applications; a) gamma-globulin and their 

counterpart antibody against gamma-globulins (immunoglobulin), b) biotin-streptavidin system. 

The approaches for the surface functionalization and biomolecules immobilization were evaluated 

in terms of the surface coverage homogeneity. The used characterization techniques are white light 

reflectance spectroscopy (WLRS) and atomic force microscopy (AFM). The measurements’ results 

have shown good agreement a) between two characterization methods and b) with others methods 

recorder in bibliography, such as ellipsometry. 

The final step is the biochemical materials deposition onto optoelectronic device sensing arm 

via an appropriate microfluidic system and their detection. The photocurrent changes (fully 

integrated device) as well as the spectral changes (semi-integrated device) observed after the 

injection of the biochemical materials proved the ability of the fabricated device for detection of 

ultra thin deposited layers, such them formed after the immobilization of biomolecules (biotin-

streptavidin system). 

In principle, the photocurrent change measurements of fully integrated approach were 

performed in aqueous glucose solution and the measurements results exhibited that the limit of 

detection is close to 170μM (RIU= 10-7), which is comparable or even lower than respective 

literature values. Afterwards, measurements for the detection of changes due to binding reactions 

were realized for two biomolecular systems; a) antigen-antibody (MgG-antiMIgG) and b) biotin-

streptavidin. The limited detectable concentrations achieved are approximately ~86pM for 

antiMIgG and 10pM for streptavidin, regards to the fully integrated device (RIUantiMIgG= 10-8,     

RIUστρεπταβιδίνης=10-6). These values are comparable or even lower than available literature and 

especially in the case of streptavidin are the lowest have been performed until now. 
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Finally, the fabricated integrated optoelectronic device presents high sensitivity in the 

detection of biomolecular systems which can be further improved. The further increase of 

efficiency includes the optimization of devices fabrication procedure and especially the part of the 

Mach-Zehnder waveguides. 

In conclusion, the suggested device introduces the highest level of integration as the light 

emitter, the waveguide and the detector are fabricated monolithically in the same chip. This design 

offers high density and the minimum chip size considering that there is no need for external 

components. In regard to the detection principle, BB-MZI introduces a new powerful tool for label-

free multianalyte monitoring in real time. Therefore, this device implemented into mass production 

and could be entered in biosensors market in the future. 
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Εισαγωγή στους Αισθητήρες 

 

 

1. Εισαγωγή στους Αισθητήρες 

 

Στη σύγχρονη εποχή, η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη που συντελείται έχει αλλάξει άρδην την 

ποιότητα της ζωής και κατ’ επέκταση την καθημερινότητά μας. Σε αυτήν την κατεύθυνση έχουν 

συμβάλλει τα επιστημονικά επιτεύγματα στον τομέα των ηλεκτρονικών και της μηχανικής, μέσω 

της κατασκευής διατάξεων με ποικίλες εφαρμογές όπως οι αισθητήρες. 

Το ρήμα «αισθητήρας», ο αγγλικός όρος του οποίου είναι «sensor», προέρχεται από τη 

λατινική λέξη «sentire» που σημαίνει αντιλαμβάνομαι ή αισθάνομαι. Ο αισθητήρας είναι μία 

διάταξη η οποία μετράει μία ποσότητα μέσα στο περιβάλλον το οποίο βρίσκεται και παρέχει ένα 

ηλεκτρικό σήμα που σχετίζεται με τις παραμέτρους της ποσότητας που μέτρησε. Η έκθεση σε ένα 

συγκεκριμένο αναλύτη (analyte) ή μια αλλαγή στις περιβάλλοντες συνθήκες μεταβάλλει μία ή 

περισσότερες από τις ιδιότητές του αισθητήρα με ένα μετρήσιμο τρόπο, είτε άμεσα ή έμμεσα. 

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη των αισθητήρων αυξάνεται διαρκώς με ταχύ ρυθμό. Η 

τεχνολογία των αισθητήρων ακμάζει καθώς αυξάνεται η αναγκαιότητα για φυσικά, χημικά και 

βιολογικά συστήματα αναγνώρισης. Οι σύγχρονοι αισθητήρες έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογών και 

έχουν αποκτήσει ένα ξεχωριστό ρόλο στο σύγχρονο κόσμο, καθώς δίνεται περισσότερη έμφαση σε 

διατάξεις που έχουν σκοπό να βελτιώσουν τη ζωή μας. Μπορεί να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει 

αλλά οι αισθητήρες βρίσκονται σε αρκετά μέρη μέσα στις οικίες μας, όπως στις ηλεκτρικές 

συσκευές. Επιπλέον πολλά πολύπλοκα μηχανήματα ενσωματώνουν αισθητήρες, όπως τα 

αεροσκάφη και τα αυτοκίνητα. Επίσης οι αισθητήρες είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα του τομέα της 

υγείας και της διαγνωστικής. Οι αισθητήρες μπορούν να καθορίσουν αν τα βιολογικά συστήματα 

λειτουργούν σωστά, με άμεσο τρόπο. Παραδείγματος χάριν, τα όργανα μέτρησης της γλυκόζης 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα των ατόμων που 

πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη. 

Ο κλάδος των αισθητήρων είναι αρκετά ευρύς και υπάρχει αξιοσημείωτη ποικιλότητα στο 

ερευνητικό πεδίο των αισθητήρων. Για την κατανόηση της λειτουργίας και της χρησιμότητας των 



Κεφάλαιο 1 

4 
 

αισθητήρων, στις ακόλουθες υποενότητες παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των συστημάτων 

μέτρησης που περιλαμβάνουν τους αισθητήρες, τα βασικά χαρακτηριστικά και οι σύγχρονες 

εφαρμογές τους. 

 

 

1.1  Τα Μέρη ενός Αισθητήρα  

«Στη φυσική επιστήμη το πρώτο απαραίτητο βήμα στην κατεύθυνση της μάθησης οποιουδήποτε 

θέματος είναι να βρεθούν αρχές αριθμητικού υπολογισμού και πρακτικών μεθόδων για τη μέτρηση 

κάποιας ιδιότητας που συνδέεται με αυτό. Συχνά λέω ότι όταν μπορείς να μετρήσεις κάτι για το 

οποίο μιλάς και μπορείς να το εκφράσεις με αριθμούς, γνωρίζεις κάτι γι’ αυτό. Όμως όταν δεν 

μπορείς να το εκφράσεις με αριθμούς, η γνώση σου είναι ανεπαρκής· μπορεί να είναι η απαρχή  

της γνώσης αλλά στην πραγματικότητα έχεις μόλις και μετά βίας προχωρήσει στις σκέψεις σου 

προς την κατάσταση της Επιστήμης, όπως και να’ χει.» 

Λόρδος Kelvin (1824-1907) 

 

Όπως παραστατικά είχε διατυπώσει ο Λόρδος Kelvin για τη μέτρηση οποιασδήποτε ιδιότητας 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο σχεδιασμός του κατάλληλου συστήματος μέτρησης. Καθώς η 

πληροφορία είναι εκ φύσεως υποκειμενική και ποιοτική, ο άνθρωπος από την απαρχή της ιστορίας 

του σχεδίασε όργανα και εργαλεία, τα οποία του παρείχαν ένα ποσοτικό τρόπο μέτρησης. 

Σχεδιάστηκαν λοιπόν, συστήματα μέτρησης τα οποία χρησιμοποιούν φυσικές και χημικές ιδιότητες 

για να λαμβάνουν ποσοτικά δεδομένα, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να υποστούν 

επεξεργασία με κάποιον από τους υπάρχοντες τρόπους. 

Σε ένα τυπικό σύστημα μέτρησης, το σήμα εισόδου ονομάζεται μετρήσιμη ποσότητα 

(measurand) η οποία είναι η προς μέτρηση φυσική ή χημική ποσότητα (φως, δύναμη, πίεση, 

θερμοκρασία κ.λ.π.) ενώ ο αισθητήρας είναι η διάταξη η οποία θα μετατρέψει τη μετρήσιμη 

ποσότητα σε κάποιο ηλεκτρικά μετρήσιμο μέγεθος. Το ηλεκτρικό σήμα από τον αισθητήρα συχνά 

χρειάζεται τροποποίηση για να μπορέσει να αξιοποιηθεί, όπως π.χ. για την απεικόνιση 

πληροφορίας σε κάποιον χειριστή, την καταγραφή του ή την μετάδοσή του. Η διάταξη που 

τροποποιεί το ηλεκτρικό σήμα που προέρχεται από τον αισθητήρα χωρίς να αλλάξει τη μορφή της 

ενέργειας του σήματος ονομάζεται επεξεργαστής. Τελικά, το σήμα από τον επεξεργαστή 

χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ή να καταγράψει κάποιες πληροφορίες στον χειριστή. Κάθε 

τέτοια διάταξη που τροφοδοτείται συνήθως από ένα ηλεκτρικό σήμα και το μετατρέπει σε μία 

άλλη μορφή ενέργειας, εκτελώντας παράλληλα μία συγκεκριμένη λειτουργία ονομάζεται 



 

5 
 

0B1. Εισαγωγή στους Αισθητήρες 

ενεργοποιητής (actuator) (σχήμα 1.1). Ενεργοποιητής μπορεί να είναι ένας ηλεκτροκινητήρας, 

ένας κινούμενος βραχίονας ή οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει μία ενέργεια [1, 2]. 

 

 

Σχήμα 1.1: Διάγραμμα ενός συστήματος μέτρησης. 

 

Το τμήμα του αισθητήρα που μετατρέπει το μακροσκοπικό μέγεθος (μετρήσιμη ποσότητα) σε 

ηλεκτρικά μετρήσιμο σήμα ονομάζεται μετατροπέας (transducer), ενώ το ηλεκτρονικό τμήμα που 

μετατρέπει το σήμα του μετατροπέα σε κάποιο σήμα τυποποιημένης μορφής ονομάζεται κύκλωμα 

οδήγησης (driving circuit) [2, 3]. Ο μετατροπέας είναι το δυσκολότερο κατασκευαστικά 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 την 

κατασκευή ενός μετατροπέα κάποιου μακροσκοπικού μεγέθους, θα πρέπει να υλοποιηθεί μία δομή 

σύμφωνα με την οποία οι μεταβολές του μακροσκοπικού μεγέθους είναι δυνατόν να επιφέρουν 

μεταβολή σε ένα ηλεκτρικά μετρήσιμο μέγεθος. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να χωρίσουμε τους 

μετατροπείς σε τρία είδη [1, 3]: 

α. Μηχανικού τύπου μετατροπείς, τέτοιοι είναι οι μετατροπείς δύναμης, πίεσης, επιτάχυνσης, 

ροής-ταχύτητας. Σε αυτούς πρέπει να κατασκευαστεί μια μηχανική δομή η οποία είναι σε θέση να 

μετατρέψει το μηχανικό μέγεθος σε κάποια διαφορά τάσης, ρεύματος, χωρητικότητας ή 

αντίστασης.  

β. Χημικού τύπου μετατροπείς, τέτοιοι είναι κάθε είδους χημικοί ή βιολογικοί ανιχνευτές. Η 

γενική αρχή λειτουργίας τους είναι η κατασκευή ενός υμενίου από ένα ευαίσθητο σε κάποιο 

χημικό ή αέριο υλικό. Η παρουσία αυτού του χημικού ή αερίου θα επιφέρει αλλαγή των 

ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του υλικού, πχ. κάποιας αντίστασης ή χωρητικότητας. Συνήθως μετά 

από θέρμανση το υλικό επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση.  

γ. Ανιχνευτές ακτινοβολίας, πρόκειται για κατασκευές παρόμοιες με τα γνωστά φωτοτρανζίστορ 

όπου η πρόσκρουση ακτινοβολίας ορισμένου μήκους κύματος παράγει ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών 

σε μία αντίστροφα πολωμένη δίοδο, άρα δημιουργεί ρεύμα. Συνήθως αναφέρονται σαν ανιχνευτές 

(detectors) και όχι σαν μετατροπείς ή αισθητήρες. 

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-

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ

Σήμα 
Εισόδου

Σήμα 
Εξόδου
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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 σε κάποιο ηλεκτρικό σήμα πιο σταθερής μορφής, πρόκειται λοιπόν 

για ένα μεταλλάκτη σε συνδυασμό ίσως με κάποια ενισχυτική διάταξη (amplifier). 

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 μαζί με ένα μεταλλάκτη, ώστε να έχουμε ένα πιο σταθερό σήμα, αλλά εάν ληφθούν 

υπόψιν οι διακυμάνσεις της τάσης ή η 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.  

 

1.2 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, τη σταθερότητα της λειτουργίας και την 

ταχύτητα της απόκρισής του στα ερεθίσματα που δέχεται. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να είναι 

είτε στατικά, είτε δυναμικά. [3, 4] 
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1.2.1 Στατικά χαρακτηριστικά 

Τα κυριότερα στατικά χαρακτηριστικά ενός αισθητήρα καθορίζουν την απόδοσή του σε μια 

σταθερή κατάσταση και είναι τα ακόλουθα: 

 Ακρίβεια (Accuracy) 

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. 

 Διακριτική Ικανότητα (Resolution) 

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.  

 Όριο ανίχνευσης (Limit of Detection, LOD) 

Είναι στατιστικό μέγεθος και ορίζεται ως η τριπλάσια τιμή της τυπικής απόκλισης (3×standard 

deviation). 

 Επαναληψιμότητα (Repeatibility) 

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. 

 Ικανότητα αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων (Reproducibility) 

Είναι η πιστότητα των μετρήσεων σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ή σε διαφορετικά 

εργαστήρια, ή χρησιμοποιώντας διαφορετικό εξοπλισμό. 

 Ευαισθησία (Sensitivity) 

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. 
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 Πλήρης κλίμακα εξόδου 

Ορίζεται ως η αλγεβρική διαφορά μεταξύ των τιμών εξόδου ενός αισθητήρα που αντιστοιχούν 

στη 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. 

 Μη γραμμικότητα 

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. Το σφάλμα μη γραμμικότητας υπολογίζεται 

ως ποσοστό της μέγιστης τιμής εισόδου. 

 Σφάλματα βαθμονόμησης 

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.  

 Συστηματικά σφάλματα 

Τα συστηματικά σφάλματα είναι αποτέλεσμα διάφορων παραγόντων όπως η θερμοκρασία, οι 

αλλαγές στη χημική σύνθεση ή μηχανική τάση των εξαρτημάτων του αισθητήρα, η εξασθένηση 

του σήματος. 

 Τυχαία σφάλματα 

Τα τυχαία σφάλματα, γνωστά και ως "θόρυβος" είναι ένα σήμα που δε μεταφέρει δεδομένα και 

μειώνουν την επαναληψιμότητα της μέτρησης. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 

επιπτώσεις τους, θα πρέπει ο λόγος του σήματος προς το θόρυβο να είναι πολύ μεγαλύτερος της 

μονάδας.  

 

1.2.2 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 μία δυναμική συμπεριφορά που 

δεν 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 ή θερμικά στοιχεία κ.α. Τα δυναμικά χαρακτηριστικά 

ενός αισθητήρα προσδιορίζονται εξετάζοντας την απόκρισή του σε διάφορες κυματομορφές του 

σήματος εισόδου. Αυτές μπορεί να είναι κυματομορφές ώθησης, βήματος, γραμμικές, 

ημιτονοειδείς ή θορύβου (σχήμα 1.2) [4]. 
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Σχήμα 1.2 Κυματομορφές σήματος εισόδου. 

 

Σε ένα πραγματικό αισθητήρα η συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά του πάντα αποκλίνουν 

από τον ιδανικό (πίνακας 1.Ι). 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.Ι Επιθυμητά χαρακτηριστικά αισθητήρα. 

 

1.3 Πλεονεκτήματα Μικροαισθητήρων 

Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες η έρευνα πάνω στους αισθητήρες έχει αυξηθεί εκθετικά, κυρίως 

λόγω της αύξησης των αυτοματισμών και της χρήσης των τεχνολογικών δυνατοτήτων που 

προσφέρουν οι κλάδοι της μικροηλεκτρονικής και της μικρομηχανικής. Η χρησιμοποίηση του 

πυριτίου επέτρεψε την παραγωγή μικρών, αξιόπιστων επεξεργαστών, με τη μορφή 

Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (Integrated Circuits, IC) χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της 

μικροηλεκτρονικής. Επιπρόσθετα, με την ανάπτυξη των μικρομηχανικών τεχνικών αφενός 



Κεφάλαιο 1 

10 
 

βελτιστοποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά των αισθητήρων και επομένως κατέστει εφικτή η ανάπτυξη 

νέων πρωτότυπων μικρομηχανικών δομών. 

Η πρόσφατη αυτή πρόοδος οδήγησε σε μια σημαντική ζήτηση για αισθητήρες με διαστάσεις 

μικρότερες του χιλιοστού που ονομάζονται μικροαισθητήρες, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν 

πλήρως τα οφέλη της τεχνολογίας των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Στα οφέλη αυτά 

συγκαταλέγεται η δυνατότητα παραγωγής μεγάλου αριθμού όχι μόνο αξιόπιστων αλλά και 

εξειδικευμένων μικροαισθητήρων μικρού κόστους. 

Η 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. 

Συνοψίζοντας τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση των μικροαισθητήρων είναι τα 

εξής: 

 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. 

 Καλύτερη ευαισθησία. 

 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. 

 

1.4 Πεδίο Εφαρμογών Μικροαισθητήρων 

Οι μικροαισθητήρες λόγω των αυξημένων δυνατοτήτων τους έχουν ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών. 

Μερικά παραδείγματα συσκευών και συστημάτων περιλαμβάνουν εκτυπωτές μελάνης, φορητούς 

αναλυτές αίματος, συστήματα lab-on-a-chip, μικρο-ολοκληρωμένα συστήματα ανάλυσης και 

μικροηλεκτρομηχανικές διατάξεις (MicroElectro-Mechanical Systems,MEMs) [5]. Οι εφαρμογές 
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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 το μεγαλύτερο μέρος των εφαρμογών των 

μικροαισθητήρων κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

 Διαγνωστική 

- ολοκληρωμένα συστήματα ανάλυσης 

 Φαρμακευτική 

- ανίχνευση και έλεγχος φαρμάκων 

 Ιατρική 

 - παροχή φαρμάκων, διαγνωστική in vivo 

 Βιοτεχνολογία 

 - ψηφίδες DNA, ψηφίδες πρωτεϊνών, ψηφίδες κυττάρων 

 Βιομηχανία τροφίμων και αγροτική οικονομία 

 - διαγνωστική τροφίμων 

 Χημεία 

 - lab-on-a-chip, μικροαντιδράσεις 

 Τεχνολογία περιβάλλοντος 

 - μετρήσεις αποβλήτων, ποιότητας του νερού και του αέρα 

 Αυτοκινητοβιομηχανία - MEMs 

 - έλεγχος της ποιότητας των καυσίμων, ανάλυση αερίων, αερόσακοι, επιταχυνσιόμετρα, 

αισθητήρες πίεσης. 

 Εμπορικά ηλεκτρονικά - ΜΕΜs 

 -  εκτυπωτές μελάνης, συστήματα ισχύος ρευστών 

 

Στο σχήμα 1.3 καταγράφεται η ανάπτυξη στην παγκόσμια αγορά αισθητήρων σύμφωνα με μία 

πρόσφατη έρευνα, για τους κυριότερους τομείς εφαρμογών: τα MEMS, τους βιοαισθητήρες και 

τους νανοαισθητήρες η οποία αναμένεται το 2013 σε σχέση με το 2007 και το 2008 [6].  Τα 

MEMS αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα της παγκόσμιας αγοράς και ακολουθούν οι βιοψηφίδες οι 

οποίες αναμένεται να τριπλασιάσουν την αγορά τους το 2013 σε σχέση με το 2008, ενώ η 

κατηγορία των νανοαισθητήρων αναμένεται να παρουσιάσει τις πρώτες σημαντικές πωλήσεις της 

μετά το 2008. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο κλάδος των βιοαισθητήρων παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη αύξηση σε πωλήσεις, γεγονός που δείχνει την τάση της παγκόσμιας τεχνολογικής 

ανάπτυξης προς τις βιολογικές εφαρμογές. 
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Σχήμα 1.3: Τάση της παγκόσμιας αγοράς των αισθητήρων μέχρι το 2013. 

 

Στη συνέχεια της εργασίας παρουσιάζονται οι διαφορετικοί τύποι μικροαισθητήρων. Για 

λόγους απλότητας, εφεξής οι μικροαισθητήρες θα αναφέρονται ως αισθητήρες. 

 

 

2. Ταξινόμηση των Αισθητήρων 

 

Οι αισθητήρες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με τη λειτουργία που επιτελούν (όπως 

για παράδειγμα τη μέτρηση της πίεσης, 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 [1, 7]:  

 Μηχανικοί 

 Μαγνητικοί 

 Ακτινοβολίας 

 Θερμικοί  

 (Βιο)χημικοί 

 Ηλεκτρικοί* 

 

Βιοψηφίδες Νανοαισθητήρες 



 

13 
 

1B2. Ταξινόμηση των Αισθητήρων 

*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 [1]. 

Οι υπόλοιποι τύποι αισθητήρων παρουσιάζονται κατωτέρω. Περισσότερη έμφαση δίδεται 

στους βιο-χημικούς αισθητήρες και ιδιαίτερα στην κατηγορία των οπτικών βιοαισθητήρων, μέσα 

στην οποία εμπίπτει η αισθητήρια διάταξη που παρουσιάζεται στην παρούσα διατριβή. 

 

2.1 Μηχανικοί αισθητήρες 

Οι μηχανικοί αισθητήρες αποτελούν ίσως τη μεγαλύτερη τάξη αισθητήρων εξαιτίας της ευρύτητας 

των εφαρμογών τους. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μετρήσιμων μηχανικών 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 [8]. 

Οι μικρομηχανικοί αισθητήρες περιλαμβάνουν κάποια μηχανική δομή της οποίας οι ιδιότητες 

εξαρτώνται από συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Γενικά η μηχανική δομή 

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 τη μορφή αλλά και από τις μηχανικές ιδιότητες, τη συνδεσμολογία 

και κάποια περιβαλλοντική παράμετρο. Παραδείγματα τέτοιων δομών είναι οι αιωρούμενοι δοκοί, 

τα διαφράγματα, οι μεμβράνες κ.α. [9]. 

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.  
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2.2 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 [1]. 

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 [10]. 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.  

 

2.3 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 δεν γίνεται αντιληπτή δια γυμνού οφθαλμού και μπορούν να ταξινομηθούν ως 

αισθητήρες μη επαφής επειδή ανιχνεύουν από μακριά την εκπομπή των διάφορων σωματιδίων ή 

της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (UV, IR) [1, 11]. 

Ταξινομούνται συνήθως σε δύο κατηγορίες: πυρηνικά σωματίδια και ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία. Οι αισθητήρες ακτινοβολίας πυρηνικών σωματιδίων χρησιμοποιούνται συχνά για τη 

μέτρηση των σωματιδίων ή υλικών που εκπέμπονται από ραδιενεργό υλικό όπως σωματίδια α και 

β, νετρόνια και πρωτόνια. Οι αισθητήρες πυρηνικής ακτινοβολίας μπορούν να μετρήσουν 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως ακτίνες Χ και γ, που εκπέμπεται από ραδιενεργές πηγές. 

Το μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος μπορεί να μετρηθεί με ένα ανιχνευτή 

στερεάς κατάστασης όπως η φωτοδίοδος πυριτίου (από ακτίνες Χ ή NIR) ή ένα πυροηλεκτρικό 

ανιχνευτή (IR). Τέλος η χρήση της μικροηλεκτρονικής πυριτίου επιτρέπει την παραγωγή 

διατάξεων όπως οι φωτοδίοδοι, αισθητήρες MOS και κάμερες CDD. 
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2.4 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 [1, 

11]. 

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 βάσει 

της αρχής της ψύξης των θερμών αντικειμένων από τη ροή ενός ρευστού. Μπορούν επίσης να 

εφαρμοστούν στη θερμική αποτύπωση και σε μετρήσεις θερμοχωρητικότητας στα ρευστά.  

 

2.5 Βιο-χημικοί Αισθητήρες 

Ο χημικός ή βιοχημικός αισθητήρας είναι μια διάταξη, η οποία είναι ικανή να μετατρέψει μία 

χημική ή βιολογική ποσότητα σε ηλεκτρικό σήμα. Η αρχιτεκτονική ενός τυπικού χημικού 

αισθητήρα αποτελείται από μία θέση επιλεκτικής αναγνώρισης μιας ατομικής, μοριακής ή ιοντικής 

ουσίας συνδυαζόμενη με έναν τύπο μετατροπέα. 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 συνδυασμένη με 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 αυτού του τύπου των διατάξεων 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 
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των ιόντων στο πόσιμο νερό, η ανίχνευση της αλλοίωσης των τροφίμων ή της νόθευσης των ποτών 

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. 

Οι διάφοροι τύποι βιο-χημικών αισθητήρων μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με την 

αισθητήρια αρχή με την οποία ανιχνεύουν μία χημική ή βιολογική μετρήσιμη ποσότητα. Oι βιο-

χημικοί αισθητήρες κατατάσσονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες [1, 12-14]: 

1. Μάζας  

2. Θερμικοί 

3. Ηλεκτροχημικοί 

4. Οπτικοί 

 

2.5.1 Αισθητήρες Μάζας 

Οι αισθητήρες μάζας [15, 16] 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) [17]. Το πιεζοηλεκτρικό υπόστρωμα είναι ένας λεπτός δίσκος 

χαλαζία και το ταλαντούμενο ηλεκτρικό πεδίο εφαρμόζεται με τη χρήση δυο μεταλλικών 

μετατροπέων (ηλεκτρόδια) σε αντίθετες πλευρές του υποστρώματος. 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. Η κίνηση της 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 αλληλεπικαλυπτόμενων 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 [18]. Τα κύματα διαδίδονται και στις δυο κατευθύνσεις από τον μετατροπέα και 
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περιορίζονται σε ένα ακουστικό μήκος κύματος από την πιεζοηλεκτρική επιφάνεια του 

υποστρώματος (σχήμα 1.4). 

 

Σχήμα 1.4: Τυπική συσκευή SAW. 
Σχήμα 1.5: Τυπική κυματική συσκευή καμπτικής 

πλάκας. 

 

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) (σχήμα 1.5) [19]. Αυτές 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. 

 

2.5.2 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 [20]. 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 λειτουργεί σε υψηλή θερμοκρασία (350-450 0C). Υπάρχουν τρία κύρια 

είδη θερμικών χημικών αισθητήρων: το θερμίστορ, το pellistor και η θερμοστήλη [1]. 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. 
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2.5.3 Ηλεκτροχημικοί Αισθητήρες 

Οι ηλεκτροχημικοί αισθητήρες διακρίνονται σε: αμπερομετρικούς, ποτενσιομετρικούς, 

χημειοαντίστασης και 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. Είναι ευαίσθητοι 

σε μια μικρή περιοχή συστατικών ενεργών για οξειδοαναγωγή [21].  

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) [1, 12, 21]. Οι αισθητήρες αερίων τύπου 

MOSFET έχουν τη δομή ενός ημιαγωγού μεταλλικού μονωτή (σχήμα 1.6). 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). Ο αριθμός των ηλεκτρονίων καθορίζεται από την 

τάση ενός τρίτου ηλεκτροδίου που ονομάζεται πύλη (gate). Τα νανοσύρματα ημιαγωγών αποτελούν 

μια ενδιαφέρουσα υποκατηγορία των MOSFET λόγω του εξαιρετικά υψηλού λόγου επιφανείας 

προς όγκο και της ευαισθησίας των φορέων ευκινησίας στις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού πεδίου 

(πυκνότητα φορέων) στην επιφάνειά τους [22]. Λειτουργώντας όπως η πύλη σε ένα FET, η 

ουσιαστικά μονοδιάστατη μορφολογία των νανοσυρμάτων προσφέρει ένα μοναδικό πλεονέκτημα 

σε σχέση με τα μακροδισδιάστατα FETs καθώς υπερνικά τους περιορισμούς στην ευαισθησία των 

δεύτερων. Ο αισθητήρας ISFET είναι δομικά σαν ένα FET, στο οποίο το ηλεκτρόδιο πύλης 

διαχωρίζεται από το υπόστρωμα με ένα ηλεκτρολύτη (σχήμα 1.7). 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. 

 
1:αναφορά, 2: οξείδιο πύλης,  

3: μονωτική ρητίνη, 4: κανάλι,  

S: πηγή, D: απαγωγός, Β: κύρια μάζα 

  

Σχήμα1.6: Σχηματικό διάγραμμα ενός αισθητήρα 

αερίων τύπου MOSFET. 

Σχήμα 1.7: Σχηματικό διάγραμμα ενός αισθητήρα 

ISFET. 
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Οι αισθητήρες χημειοαντίστασης περιλαμβάνουν τους αισθητήρες τύπου ημιαγωγού 

μετάλλου-οξειδίου (MOS) και τους αισθητήρες αγώγιμων πολυμερών. Οι MOS αποτελούν μία 

από τις κοινώς χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ηλεκτρονικής μύτης [23]. 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 [24]. 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. 

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. Μια ενδιαφέρουσα υποκατηγορία είναι οι πυκνωτές τύπου αλληλεπικαλυπτόμενων 

κτενιών (Interdigital Capacitors, IDCs) [25]. Οι δομές IDC 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 τέτοιου τύπου κατασκευάζονται σε αδρανές υπόστρωμα και 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 [26]. 

 

 

Σχήμα 1.8: Σχηματική αναπαράσταση α) της αρχής λειτουργίας 

του πυκνωτή IDC. 

Σχήμα 1.9: Ολοκληρωμένη συστοιχία 

αισθητήρων IDC. 

 

 

 

-V -V +V +V 
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3. Οπτικοί Βιοχημικοί αισθητήρες 

 
Καθώς οι βιοχημικοί αισθητήρες αναπτύσσονται ραγδαία σε ευρεία πεδία (περιβαλλοντικό έλεγχο, 

υγειονομική περίθαλψη, βιοτεχνολογία, ανίχνευση ναρκών ξηράς, γενετική), οι τεχνικές 

ανίχνευσης πρέπει πάνω από όλα να είναι ευαίσθητες, εκλεκτικές και με δυνατότητα ελέγχου σε 

πραγματικό χρόνο. Οι οπτικές μέθοδοι χρησιμοποιούν οπτικές ίνες ή ολοκληρωμένη οπτική 

(Integrated Optics, IO) και προσφέρουν υψηλή ευαισθησία και γρήγορες αποκρίσεις. Το 

βιο/χημικό-οπτικό στρώμα μετατροπής (αισθητήρας) παρέχει επιλεκτικότητα, δεδομένου ότι η 

μετρήσιμη ποσότητα είναι χημικά επιλεκτική. Οι επιθυμητές φυσικές ιδιότητες του αισθητήρα 

είναι η ταχύτητα, το μικρό μέγεθος, το κόστος, η ασφάλεια και η καταλληλότητα για έλεγχο από 

απόσταση ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή. 

 

3.1 Κυματοδηγοί 

3.1.1 Κυματοδηγοί Οπτικών Ινών 

Οι οπτικές ίνες (optical fibers) είναι μικρά και εύκαμπτα καλώδια που διαδίδουν το φως με 

ελάχιστες απώλειες για μεγάλες αποστάσεις και αποτελούνται από ένα πυρήνα με δείκτη 

διάθλασης Ν1 ή n1, ο οποίος επικαλύπτεται από ένα στρώμα μικρότερου δείκτη διάθλασης Ν2 ή n2 

(σχήμα 1.10) [27]. Λόγω της διαφοράς των δύο δεικτών διάθλασης, η διεπιφάνεια πυρήνα-

επικαλυπτικού στρώματος λειτουργεί σαν κάτοπτρο έτσι ώστε μια σειρά από εσωτερικές 

ανακλάσεις να διαδίδει το φως από τη μία στην άλλη άκρη της ίνας, όπως φαίνεται στο σχήμα 

1.11α. 

 

 

Σχήμα 1.10: Σχηματικό διάγραμμα μιας οπτικής ίνας. 

 

Το φως υφίσταται ολική εσωτερική ανάκλαση (Total Internal Reflection, TIR) στη 

διεπιφάνεια πυρήνα-επικαλυπτικού στρώματος εάν ισχύουν δύο βασικές συνθήκες: α) το φως 

προσπίπτει στο στρώμα επικάλυψης υπό μια γωνία μεγαλύτερη της κρίσιμη γωνίας, φc (σχήμα 

Μανδύας

Πυρήνας (n1)

Στρώμα επικάλυψης(n2)
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1.11α, β). Η κρίσιμη γωνία ορίζεται από το λόγο των δεικτών διάθλασης του επικαλυπτικού 

στρώματος και του πυρήνα, όπως φαίνεται στη σχέση 1.1: 

2
c

1

nsinφ
n

=              (1.1) 

β) οι γωνίες που εισέρχεται το φως στην ίνα πρέπει να είναι εντός του κώνου αποδοχής, όπως 

φαίνεται στο σχήμα 1.11γ. Η γωνία του κώνου αποδοχής, φm, εξαρτάται από τους δείκτες 

διάθλασης του πυρήνα και του στρώματος επικάλυψης καθώς και από το δείκτη διάθλασης του 

μέσου από το οποίο το φως εισέρχεται στην ίνα, n0: 

  
( )2 2

1 2
m

0

sinφ
n n

n

−
=                                  (1.2) 

Μια άλλη σημαντική παράμετρος που ορίζει την απόδοση της συλλογής του φωτός στην ίνα 

είναι το αριθμητικό άνοιγμα (numerical aperture, NA). Η συγκεκριμένη παράμετρος σχετίζεται με 

τη γωνία του κώνου αποδοχής και δίνεται από τη σχέση 1.3: 

0 mNA=n sinφ              (1.3) 

 

 

Σχήμα 1.11: α) το φως προσπίπτει στο στρώμα επικάλυψης υπό μια γωνία μεγαλύτερη της κρίσιμη γωνίας, 

φc (TIR), β) το φως ανακλάται και διαθλάται μερικώς όταν η γωνία του φωτός είναι μικρότερη της κρίσιμης 

γωνίας, γ) το φως θα διαδοθεί με TIR μόνο όταν η γωνία εισόδου του φωτός είναι εντός του εύρους της 

γωνίας του κώνου υποδοχής. 

Στρώμα επικάλυψης

Πυρήνας

Στρώμα επικάλυψης

Πυρήνας

Στρώμα επικάλυψης

Πυρήνας
Κώνος 
αποδοχής

(α)

(β)

(γ)
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Αυτοί οι παράμετροι καθορίζουν την εγγενή συμπεριφορά της οπτικής ίνας όσον αφορά το 

φως και τις γωνίες με τις οποίες πρέπει να οδηγηθεί μέσα στον πυρήνα για να ανακλαστεί πλήρως 

όταν φθάσει στο στρώμα επικάλυψης. Όμως, η σχέση 1.1 δεν μπορεί να περιγράψει την 

ηλεκτρομαγνητική φύση του οδηγούμενου φωτεινού κύματος. Το ηλεκτρικό πεδίο που 

επεκτείνεται εκτός του πυρήνα μέσα στο περιβάλλοντα μέσο (μικρότερου n) ονομάζεται 

υπερκείμενο πεδίο διαφυγής (evanescent field). Η δύναμη αυτού του ηλεκτρικού πεδίου εξαρτάται 

από τη γωνία με την οποία διεισδύει στη διεπιφάνεια και φθίνει εκθετικά με την απόσταση από την 

επιφάνεια του πυρήνα. Για τους κυματοδηγούς που υποστηρίζουν πολλούς ρυθμούς διάδοσης 

(multimode), το βάθος διείσδυσης (penetration depth) του κύματος διαφυγής, dp, είναι η απόσταση 

στην οποία η δύναμη του πεδίου μειώνεται στο 1/e: 

                  p 1
2 2 2

1 2

d
4 sinn n

λ

π θ
=

⎡ ⎤−⎣ ⎦

           (1.4) 

όπου θ η γωνία του προσπίπτοντος φωτός [28]. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία το βάθος διείσδυσης 

έχει προσδιοριστεί περίπου στις μερικές εκατοντάδες nm [29]. 

 

 

Σχήμα 1.12: Σχηματική αναπαράσταση του υπερκείμενου πεδίου διαφυγής. 

 

Η σπουδαιότητα του κύματος διαφυγής στην ανάπτυξη των βιοαισθητήρων είναι η εξής: τα 

βιομόρια που έχουν προσδεθεί στη βιοδραστική  επιφάνεια ή βρίσκονται μέσα στα όρια δράσης 

του κύματος διαφυγής αλληλεπιδρούν με αυτό, προκαλώντας μείωση στην ένταση της 

ανακλώμενης δέσμης φωτός, κάτι που απεικονίζει τις αλλαγές που έχει υποστεί ο δείκτης 

διάθλασης, ο οποίος σχετίζεται με τη συγκέντρωση του δεσμευμένου αναλύτη στη βιοδραστική 

n2

n1

φ2

φc

Βάθοςδιείσδυσης
πεδίουδιαφυγής

Φθίνον κύμαδιαφυγής

Κυματοδηγούμενη
δέσμη

n2

n1



 

23 
 

2B3. Οπτικοί Βιοχημικοί αισθητήρες 

επιφάνεια. Επειδή οι μεταβολές στην ένταση της ανακλώμενης ακτινοβολίας είναι μικρές, 

συνηθέστερα χρησιμοποιούνται άλλες ιδιότητες, όπως η μεταβολή της φάσης του πολωμένου 

φωτός, η ένταση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας φθορισμού στην περίπτωση που 

χρησιμοποιούνται φθορίζοντες ιχνηθέτες. 

Επιπρόσθετα, οι οπτικές ίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμβολομετρικοί αισθητήρες 

για χημική ή βιολογική ανίχνευση. Ο αισθητήρας μπορεί να είναι παθητικός (μια φυσική 

μεταβολή) έτσι ώστε να λαμβάνει χώρα μια άμεση μεταβολή στην οπτική πορεία με την εισαγωγή 

του αναλύτη [30]. Αυτός ο τύπος αισθητήρα αναφέρεται ως «κύριας μάζας» (bulk). Ο αισθητήρας 

μπορεί επίσης να είναι ενεργός είτε σε όλο το μήκος της οπτικής ίνας  ή σε ένα μικρό μέρος όπου 

το υπερκείμενο στρώμα επικάλυψης αφαιρείται και εκεί εισάγονται οι προς ανίχνευση ουσίες. 

Αυτός ο τύπος αισθητήρα αναφέρεται ως «επιφανειακός». Μια έμμεση μέτρηση της συγκέντρωσης 

ενός αερίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με μια μεταβολή του χωρικού μήκους της οπτικής πορείας 

[31], με τη φωταύγεια ενός ακινητοποιημένου δείκτη και την επισήμανση ενός βιοαναλύτη [32]. 

Μια από τις πιο σημαντικές καινοτομίες στις οπτικές ίνες την προηγούμενη δεκαετία είναι τα 

φράγματα (gratings) Bragg, των οποίων οι μεταβολές κατασκευάζονται στον ενεργό δείκτη 

διάθλασης του πυρήνα. Αυτό επιτρέπει στην ίνα να ανακλά σε ένα προκαθορισμένο εύρος ζώνης 

του φωτός, ενώ προσπερνά όλα τα άλλα μήκη κύματος. Τα φράγματα Bragg μπορούν να είναι 

εγχαραχτούν μόνιμα (φωτο-εγχάραξη) στους πυρήνες μιας ίνας [33].  

 

3.1.2 Ολοκληρωμένοι Οπτικοί Κυματοδηγοί 

Οι οπτικοί κυματοδηγοί της ολοκληρωμένης οπτικής, συγκεντρώνουν και οδηγούν τη φωτεινή 

ισχύ συνδέοντας τα δομικά στοιχεία ενός ολοκληρωμένου οπτικού κυκλώματος. Η βασική δομή 

κυματοδήγησης στα ολοκληρωμένα οπτικά κυκλώματα, αποτελείται ουσιαστικά από ένα επίπεδο 

στρώμα διηλεκτρικού υλικού με υψηλό δείκτη διάθλασης nc, τον πυρήνα (core). Ο πυρήνας 

περιορίζεται μεταξύ ενός ανώτερου στρώματος (upper layer), που αρκετά συχνά είναι ο αέρας, με 

δείκτη διάθλασης nu και του υποστρώματος (substrate), που αποτελείται από υλικό με χαμηλότερο 

δείκτη διάθλασης ns. Η οπτική ισχύς κυματοδηγείται μέσα στον πυρήνα λόγω ολικών ανακλάσεων 

στις διαχωριστικές επιφάνειες των διηλεκτρικών στρωμάτων (nc > ns > nu). O δείκτης διάθλασης 

στον πυρήνα μπορεί να είναι σταθερός (step index) ή να μεταβάλλεται βαθμιαία (graded index). Η 

δομή που περιγράφηκε είναι γνωστή ως επίπεδος άπειρος (slab) ή δισδιάστατος (2D) κυματοδηγός, 

φαίνεται στο σχήμα 1.13α και επιτυγχάνει συγκέντρωση της οπτικής ισχύος μόνο ως προς μια 

διεύθυνση κατά τον x ή y-άξονα αν θεωρήσουμε ότι η διεύθυνση διάδοσης του φωτός είναι κατά 

τον z-άξονα [34, 35]. 

http://www.worldlingo.com/SjGle6L4544,UfQtu0ooApVdIUvsBRMHI/msowin11?service=WorldLingo_EN-EL&lcidFrom=1033&lcidTo=1032&lcidUI=1033&t=6AD8E82E-E570-5667-27A4-A6BA595B1CB8#17�
http://www.worldlingo.com/SjGle6L4544,UfQtu0ooApVdIUvsBRMHI/msowin11?service=WorldLingo_EN-EL&lcidFrom=1033&lcidTo=1032&lcidUI=1033&t=6AD8E82E-E570-5667-27A4-A6BA595B1CB8#17�
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(α)   (β) 

Σχήμα 1.13: α) Επίπεδος άπειρος κυματοδηγός (slab waveguide) και β) τρισδιάστατος κυματοδηγός τύπου 

καναλιού. 

 

Για λόγους συμβατότητας με τις μονορυθμικές οπτικές ίνες και για πιο αποτελεσματικό έλεγχο 

της οπτικής ισχύος είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του φωτός και ως προς τις δύο εγκάρσιες 

διευθύνσεις. Έτσι κατασκευάζονται οι τύπου καναλιού (channel waveguides) ή τρισδιάστατοι (3D) 

κυματοδηγοί (σχήμα 1.13β). Η συγκέντρωση του φωτός και ως προς τις δύο εγκάρσιες διευθύνσεις 

μειώνει επίσης την κατανάλωση της ισχύος τροφοδοσίας της πηγής. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των οπτικών κυματοδηγών είναι οι διαστάσεις τους, που 

καθορίζουν το αν είναι μονορυθμικοί ή όχι, την ευκολία σύζευξης με την οπτική ίνα και φυσικά το 

συνολικό μέγεθος του OIC. Το λεγόμενο πάχος αποκοπής dc του επίπεδου άπειρου κυματοδηγού 

που φαίνεται στο σχήμα 1.13α δίνεται από τη σχέση 1.5: 

( )c 2 2
d

c sn n

λ
=

−
            

(1.5) 

όπου λ το χρησιμοποιούμενο μήκος κύματος. Με αυτή την απλή σχέση εκτιμάται επίσης κατά 

προσέγγιση το πάχος d ενός τρισδιάστατου κυματοδηγού, προκειμένου να έχουμε μονορυθμική 

λειτουργία. Το πλάτος του w λαμβάνεται το πολύ δύο φορές το πάχος d, για να αποφεύγεται η 

ελλειπτική μορφή στην εγκάρσια διατομή της φωτεινής δέσμης του ρυθμού διάδοσης. H ποσότητα 

2 2
c sn n+ , για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην ολοκληρωμένη οπτική, παίρνει τιμές από 0.1 

έως 1. Το κάτω όριο αυτού του διαστήματος αντιστοιχεί σε κυματοδηγούς πολύ καλά συμβατούς 

με τις μονορυθμικές οπτικές ίνες, ενώ για τιμές της μεγαλύτερες του 0.7 προκύπτουν κυματοδηγοί 

με ισχυρή κυματοδήγηση, κατάλληλοι για την κατασκευή καμπυλώσεων με μικρή ακτίνα 

καμπυλότητας. Στη δεύτερη περίπτωση ανήκουν οι κυματοδηγοί των καταλλήλων για μονολιθική 

ολοκλήρωση ημιαγωγικών υλικών. 
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3.1.3 Τύποι τρισδιάστατων κυματοδηγών για ολοκληρωμένες οπτικές διατάξεις 

Οι ολοκληρωμένοι οπτικοί κυματοδηγοί προσφέρουν την καλύτερη δυνατότητα για μαζική 

παραγωγή με μεγάλη ευελιξία στο σχεδιασμό και τις διαστάσεις και έχει αναπτυχθεί ένα μεγάλο 

πλήθος τεχνικών για την κατασκευή τους [36]. Κοινό τους χαρακτηριστικό, είναι ότι όλες 

στοχεύουν στην τοπική μεταβολή του δείκτη διάθλασης του βασικού υλικού που χρησιμοποιείται 

σαν υπόστρωμα, πράγμα που επιτυγχάνουν με διάφορους τρόπους. 

Στο σχήμα 1.14 παρουσιάζονται οι πλέον διαδεδομένες μορφές οπτικών κυματοδηγών (3D) 

που χρησιμοποιούνται σήμερα στην ολοκληρωμένη οπτική και επιτυγχάνουν τη συγκέντρωση της 

οπτικής ισχύος κατά τις δυο εγκάρσιες διευθύνσεις (x, y) του άξονα διάδοσης z [35]. Σε όλες τις 

περιπτώσεις ο κυματοδηγός αποτυπώνεται φωτολιθογραφικά και μερικές φορές με απευθείας 

εγγραφή με τη βοήθεια δέσμης ηλεκτρονίων. 

Για την κατασκευή των τεσσάρων πρώτων τύπων - ραχιαίου κυματοδηγού (ridge), ραβδωτού 

(rib), ταινίας (strip) και οπτικής ταινιογραμμής (strip - line) χρησιμοποιούνται διαδικασίες 

εναπόθεσης και εγχάραξης (χημική, RIE). Η επιλογή της διαδικασίας και ο λόγος βάθος 

εγχάραξης/μέγεθος δομής καθορίζουν τη μορφή του κυματοδηγού, την ομαλότητα της επιφάνειάς 

του και τις κατασκευαστικές ανοχές. Η επιλογή της μεθόδου καθορίζει το διαθέσιμο διάστημα 

τιμών για το πάχος των υποστρωμάτων και τη σύσταση του χρησιμοποιούμενου υλικού (δηλαδή 

τους δείκτες διάθλασης). Επιπλέον καθορίζει τις κατασκευαστικές ανοχές τους και το βαθμό 

ομαλότητας των διαχωριστικών επιφανειών τους. 

Οι τύποι κυματοδηγών - διάχυσης (diffused) και θαμμένου κυματοδηγού διάχυσης (buried 

diffused) κατασκευάζονται με θερμική διάχυση ατόμων τιτανίου Ti σε κρυσταλλικό υπόστρωμα 

του υλικού. Τα άτομα των προσμείξεων προέρχονται από μια λεπτή ταινία μετάλλου τοποθετημένη 

στην επιφάνεια του κρυστάλλου. Χρησιμοποιούνται επίσης οι τεχνικές της εμφύτευσης ή 

ανταλλαγής ιόντων σε συνδυασμό με χρήση καλυμμάτων (masking). Οι θαμμένοι κυματοδηγοί 

διάχυσης απαιτούν μια δεύτερη διαδικασία διάχυσης για το σχηματισμό του ανώτερου στρώματος. 

Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των κυματοδηγών είναι οι πολύ μικρές απώλειες. Δεδομένου ότι 

διαφορετικές διατάξεις απαιτούν κυματοδηγούς με διαφορετικές ιδιότητες, είναι δύσκολο να 

τυποποιηθεί η χρήση τους, ακόμη και για υλικά του ίδιου συστήματος. 
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Σχήμα 1.14: Βασικοί τύποι οπτικών κυματοδηγών (3D) της ολοκληρωμένης οπτικής. Με λευκό χρώμα 

παριστάνεται η εγκάρσια διατομή της φωτεινής δέσμης. 

 

Εν τέλει ο βασικός λόγος κατασκευής τρισδιάστατων κυματοδηγών είναι ο καλύτερος έλεγχος 

των ρυθμών διάδοσης σε αυτόν. Καθώς τα ηλεκτρικά και μαγνητικά διανύσματα του φωτός είναι 

κάθετα μεταξύ τους, το φως μπορεί να ταξιδέψει είτε με το ηλεκτρικό είτε με το μαγνητικό 

διάνυσμά του εγκάρσια στο μήκος του κυματοδηγού (διεύθυνση ροής της ενέργειας). Αντίστοιχα, 

ο ρυθμός που ταξιδεύει το φως καλείται εγκάρσιος ηλεκτρικός (TE) ή εγκάρσιος μαγνητικός (TM) 

(σχήμα 1.15). Για να καθοδηγηθούν κατά μήκος, τα σχήματα των πεδίων αποτελούνται  από 

ακέραιους αριθμούς μισών-μηκών κύματος εγκαρσίως των διαστάσεων των κυματοδηγών. Ο 

αριθμός των μισών μηκών κύματος συνδέεται με τον τύπο του ρυθμού, π.χ., το TE0 

αντιπροσωπεύει ένα μισό-μήκος κύματος ενώ, το TE1 αντιπροσωπεύει δύο μισά-μήκη κύματος ή 

ένα ολόκληρο κύμα [37]. 

 

Ραχιαίος κυματοδηγός
(ridge)

Kυματοδηγόςοπτικής 
ταινιογραμμής

(optical strip-line)

Ραβδωτός κυματοδηγός
(rib)

Kυματοδηγόςταινίας
(strip)

Εμφυτευμένος 
κυματοδηγός διάχυσης 

(buried diffused)

Kυματοδηγόςδιάχυσης 
(diffused)
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Σχήμα 1.15: Οι ρυθμοί που ταξιδεύει 

το φως: εγκάρσιος ηλεκτρικός (TE) 

και εγκάρσιος μαγνητικός (TM). 

 

 

Συγκεκριμένα στην περίπτωση του ραχιαίου κυματοδηγού, για τον περιορισμό των ρυθμών 

TE ή TM στην πλευρική κατεύθυνση ένα λεπτό στρώμα αφαιρείται από την περιοχή έξω από το 

κανάλι (∼2-10μm), όπως φαίνεται στο σχήμα 1.16. Οι ρυθμοί (σχηματισμοί του πεδίου) ΤΕ και 

ΤΜ που σχηματίζονται στη διατομή του κυματοδηγού εξαρτώνται από τις διαστάσεις της 

διατομής. 

 

 

Σχήμα 1.16: α) Η κατεύθυνση της διάδοσης δεσμών φωτός σε ένα ραχιαίο κυματοδηγό (ridge). Η ενέργεια 

του φωτός οδηγείται κατά το μήκος με ολική εσωτερική ανάκλαση: β) Κάτοψη της δομής, γ) Οι ρυθμοί ΤΕ 

και ΤΜ που σχηματίζονται στη διατομή του κυματοδηγού. 

 

Σε μια μέτρηση που σχετίζεται με μια μοναδική μετρήσιμη ποσότητα, μόνο μια λύση 

κυματοδήγησης θα προκύπτει για κάθε μήκος κύματος, κατά συνέπεια απαιτείται μονορυθμικός 
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κυματοδηγός. Το κυματοδηγημένο πεδίο φωτός περιορίζεται κυρίως στον πυρήνα, έξω από την 

περιοχή του πυρήνα το πεδίο μειώνεται εκθετικά όσο απομακρύνεται από αυτόν (πεδίο διαφυγής). 

Το μήκος του μειούμενου πεδίου διαφυγής ποικίλλει από το ένα δέκατο του μήκους κύματος στο 

άπειρο, ανάλογα με τις ιδιότητες του κυματοδηγού. Το σχήμα 1.17 δείχνει τα προφίλ των πεδίων 

των κυματοδηγημένων ρυθμών και των πεδίων διαφυγής τους, όπου dcore είναι το πάχος του 

πυρήνα και z είναι το βάθος διείσδυσης του πεδίου διαφυγής. Ο πυρήνας είναι η πιο ευαίσθητη 

περιοχή. Εντούτοις, για να είναι εφικτή η εισαγωγή της μετρήσιμης ποσότητας, ο πυρήνας πρέπει 

να είναι πορώδης, το οποίο θα τον κάνει περισσότερο ευαίσθητο: μικρότερο πορώδες σημαίνει 

χαμηλή απόκριση και έλλειψη αντιστρεπτότητας. Επομένως, η ανίχνευση λαμβάνει χώρα στην 

περιοχή του στρώματος διαφυγής [37]. 

 

 

Σχήμα 1.17: Τα προφίλ των πεδίων για ρυθμούς 0 και 1 σε ένα άπειρο επίπεδο (slab) κυματοδηγό. Σε έναν 

μονορυθμικό κυματοδηγό μια μέτρηση σχετίζεται με μια μοναδική μετρήσιμη ποσότητα.  

 

3.2 Οπτικοί Βιοαισθητήρες με Επισήμανση 

Η ιατρική κοινότητα έχει αναγνωρίσει ήδη τη σπουδαιότητα  του αποδοτικού και ευαίσθητου “lab-

on-a-chip” μικρού μεγέθους με ικανότητες πολυπλεξίας στη γονιδιωματική και την πρωτεωμική. 

Για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων βιοαισθητήρων και των συστοιχιών βιοαισθητήρων, 

διάφορες αρχές ανίχνευσης έχουν εφευρεθεί και έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα, βασισμένες είτε 

στα συστήματα που χρησιμοποιούν επισήμανση (ένζυμα, φθορίζοντα ή φωταυγή μόρια) είτε στα 

συστήματα χωρίς επισήμανση που στηρίζονται στον έλεγχο και την παρακολούθηση αλλαγών του 

ηλεκτρικού/οπτικού σήματος (αισθητήρες χωρίς επισήμανση, with labels). 

Η κυριότερη κατηγορία αισθητήρων με επισήμανση είναι οι αισθητήρες φθορισμού. Η 

μέθοδος ανίχνευσης με τεχνική φθορισμού βασίζεται αρχικά στην απορρόφηση φωτονίου και στη 

Δείγμα/ περιοχή επικάλυψης
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συνέχεια στην απελευθέρωση φωτονίου, το οποίο είναι χαμηλότερης ενέργειας. Το εκπεμπόμενο 

φωτόνιο έχει μια κορυφή εκπομπής από φθορισμό σε μεγαλύτερο μήκος κύματος από την κορυφή 

απορρόφησης. Οι αισθητήρες φθορισμού διακρίνονται σε οπτικών ινών, επίπεδους και τριχοειδείς. 

Εκτός από τους ανοσοαισθητήρες οπτικών ινών, οι οποίοι βασίζονται στη χρήση 

επισημασμένων αντιδραστηρίων με φθορίζουσες ή άλλες φωταυγείς ουσίες έχουν αναπτυχθεί και 

επίπεδοι φθορισμοανοσοαισθητήρες που χρησιμοποιούν επιφάνειες από γυαλί ή πολυμερές τόσο 

ως στερεό φορέα όσο και ως οπτικό κυματοδηγό. Η ολική εσωτερική ανάκλαση φθορισμού (TIRF) 

είναι η κοινή αρχή, πάνω στην οποία στηρίζεται η μεγάλη πλειοψηφία των επίπεδων 

φθορισμοανοσοαισθητήρων για τη διέγερση των φθοριζουσών ουσιών. Σύμφωνα με την αρχή αυτή 

[38], μόνο τα φθορίζοντα μόρια που έχουν ακινητοποιηθεί στη βιοδραστική επιφάνεια ή εκείνα 

που βρίσκονται μέσα στο πεδίο δράσης του φθίνοντος κύματος διαφυγής διεγείρονται από αυτό 

και εκπέμπουν φωτόνια, τα οποία συλλέγονται από κατάλληλο ανιχνευτή ο οποίος τοποθετείται 

συνήθως κάθετα στην επίπεδη επιφάνεια. Το πλεονέκτημα αυτού του τρόπου ανίχνευσης είναι ότι 

αφενός η επίδραση του υποστρώματος του δείγματος στον ανοσοπροσδιορισμό ελαχιστοποιείται 

και αφετέρου επιτυγχάνεται φυσική διάκριση ανάμεσα στα δεσμευμένα και τα ελεύθερα μόρια με 

αποτέλεσμα να είναι δυνατή η μέτρηση σε πραγματικό χρόνο χωρίς τη μεσολάβηση σταδίων 

έκπλυσης [39]. Τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένας επίπεδος φθορισμοαισθητήρας 

TIRF είναι: η πηγή φωτός, ο επίπεδος κυματοδηγός πάνω στον οποίο έχει σχηματιστεί η 

βιοδραστική επιφάνεια και ο ανιχνευτής (φωτοπολλαπλασιαστής, φωτοδίοδος, ή κάμερα CCD). 

 

 
Σχήμα 1.18: Σχηματικό διάγραμμα επίπεδου αισθητήρα φθορισμού. 

 

Τέλος, ένας διαφορετικού τύπου επίπεδος φθορισμοανοσοαισθητήρας είναι ο τριχοειδής [40], 

ο οποίος αποτελείται από δύο παράλληλες υάλινες πλάκες που η απόσταση ανάμεσά τους είναι 

100μm. Στην κάτω υάλινη πλάκα που παίζει το ρόλο του κυματοδηγού ακινητοποιείται το 
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ανοσοαντιδραστήριο στερεάς φάσης, ενώ στην άλλη βρίσκεται η ποσότητα του φθορίζοντος 

ιχνηθέτη υπό λυόφιλη μορφή, η οποία με την παρουσία του δείγματος διαλύεται. Μετά την είσοδο 

μικρής ποσότητας δείγματος στη συσκευή και ολιγόλεπτη επώαση, τα δεσμευμένα φθορίζοντα 

μόρια του ιχνηθέτη διεγείρονται από δέσμη φωτός κάθετη προς τον κυματοδηγό. Ένα τμήμα από 

τα εκπεμπόμενα φωτόνια παγιδεύεται στην υάλινη πλάκα και κυματοδηγείται προς τον ανιχνευτή 

αφού προηγουμένως διέλθει μέσω σχισμής η οποία χρησιμεύει για την απόρριψη του φθορισμού 

που προέρχεται από τα μη δεσμευμένα μόρια του διαλύματος. Τα πλεονεκτήματα του 

ανοσοαισθητήρα αυτού είναι ο μικρός χρόνος επώασης, λόγω των μικρών διαστάσεων του δοχείου 

της αντίδρασης που επιταχύνουν τη διάχυση και ο μικρός όγκος του δείγματος που απαιτείται, ο 

οποίος επίσης καθορίζεται από τις διαστάσεις του δοχείου της αντίδρασης. 

 

 

Σχήμα 1.19: Σχηματικό διάγραμμα 

τριχοειδή αισθητήρα φθορισμού. 

 

Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούν επισήμανση είναι γενικά ικανοί για πιο ευαίσθητους 

προσδιορισμούς αναλυτών έναντι αισθητήρων χωρίς επισήμανση. Εντούτοις, η επισήμανση των 

βιομορίων όπως οι πρωτεΐνες ή το DNA μπορεί να τροποποιήσει τις ιδιότητες πρόσδεσής τους 

στους ελέγχους αναγνώρισης, δεδομένου ότι το επισημασμένο μόριο μπορεί να καταλάβει τις 

περιοχές πρόσδεσης ή να προκαλέσει στερικό εμπόδιο και να επηρεάσει έτσι τις σταθερές του 

ρυθμού αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, η επισήμανση απαιτεί ένα επιπρόσθετο βήμα προετοιμασίας 

και περιπλέκει την ανάλυση και το σχεδιασμό του μικρορρευστομηχανικού συστήματος σε flow-

cell συστήματα για τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο της βιομοριακής αντίδρασης. 

 

3.3 Οπτικοί Βιοαισθητήρες Χωρίς Επισήμανση 

Οι αισθητήριες διατάξεις χωρίς επισήμανση (label-free) είναι βασισμένες στην άμεση ανίχνευση 

των αλλαγών στο οπτικό ή ηλεκτρικό σήμα μετατροπής ελλείψει οποιωνδήποτε επισημασμένων 

μορίων, που απλοποιεί έτσι την ανάλυση και επιτρέπει τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο των 

βιομοριακών αντιδράσεων για τις κινητικές μετρήσεις. Η πλειοψηφία των προσεγγίσεων χωρίς 

επισήμανση βασίζεται στον έλεγχο των αλλαγών των οπτικών ιδιοτήτων των περιοχών όπου οι 
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βιομοριακές αλληλεπιδράσεις πραγματοποιούνται. Ένα κύριο πλεονέκτημα της οπτικής 

μετατροπής στους βιοαισθητήρες είναι η γαλβανική απομόνωση του μετατροπέα από τα 

ηλεκτρονικά διέγερσης και ανίχνευσης. Επομένως, τα επιβλαβή αποτελέσματα στη μετατροπή, 

όπως η ηλεκτρική συμβολή, τα δυναμικά συνδέσεων, τα ηλεκτρόδια αναφοράς, η διάβρωση 

ηλεκτροδίων ή τα ανεπιθύμητα ρεύματα λόγω της ιοντικής μεταφοράς, μπορούν να εξαλειφθούν 

συνολικά. Επιπλέον, στις οπτικές συστοιχίες αισθητήρων το πρόβλημα «cross-talk» 

ελαχιστοποιείται επιτρέποντας την κατασκευή πολύ πυκνών συστοιχιών, που καθιστούν πιθανό 

τον πολυ-αναλυτικό έλεγχο σε πραγματικό χρόνο. Εντούτοις, πρέπει να τονιστεί ότι η ποιότητα 

των αισθητήρων εξαρτάται όχι μόνο από τις αρχές μετατροπής αλλά κι από το συνολικό σύστημα 

αισθητήρων που καθορίζεται από αυτήν τη μετατροπή, το αισθητήριο στρώμα, τα ηλεκτρονικά 

συλλογής δεδομένων και το λογισμικό επεξεργασίας και ανάλυσης. 

Οι σημαντικότερες οπτικές μέθοδοι χωρίς επισήμανση για τον έλεγχο των βιομοριακών 

αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται και εφαρμόζονται είναι οι εξής: 

1. Οπτικοί Βιοαισθητήρες Πορώδους Πυριτίου 

2. Αιωρούμενοι Μικροδοκοί 

3. Φασματοσκοπία Ανακλαστικής Συμβολής 

4. Ταλαντωτές Μικροκοιλοτήτων – Δακτυλιοειδείς Ταλαντωτές 

5. Συζεύκτες Φράγματος– Συζεύκτες Πρίσματος 

6. Συντονισμός Επιφανειακών Πλασμονίων 

7. Συμβολομετρικοί Αισθητήρες 

Οι συμβολομετρικοί αισθητήρες θα παρουσιασθούν σε μεγαλύτερη έκταση καθώς η 

αισθητήρια διάταξη της παρούσας εργασίας εμπίπτει στη συγκεκριμένη κατηγορία οπτικών 

αισθητήρων χωρίς επισήμανση. 

 

3.3.1 Οπτικοί Βιοαισθητήρες Πορώδους Πυριτίου 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται δομές φωτονικού χάσματος ζωνών 

(Photonic Band Gap, PBG) για βιολογικές εφαρμογές (41, 42). Οι δομές PBG είναι πολύ 

ευαίσθητες σε μεταβολές του δείκτη διάθλασης του περιβάλλοντος καθώς αυτές οι μεταβολές 

λαμβάνουν χώρα όπου το ηλεκτρικό πεδίο είναι μέγιστο. Επομένως οι δομές PBG είναι ιδανικοί 

υποψήφιοι για εξαιρετικά μικρές και αποδοτικές διατάξεις «lab-on-a-chip».  

Οι δομές PBG που βασίζονται στο πορώδες πυρίτιο έχουν εξεταστεί εκτενώς ως οπτική 

πλατφόρμα για (βιο)χημική ανίχνευση χωρίς επισήμανση [43, 44]. Το πορώδες πυρίτιο έχει αρχίσει 

να χρησιμοποιείται στο πεδίο των αισθητήρων λόγω της μεγάλης ειδικής επιφάνειας και της 

φωταύγειάς του που αντιδρά ισχυρά στο περιβάλλον. Η μεγάλη εσωτερική επιφανειακή περιοχή 

μπορεί να τροποποιηθεί χημικά για τον «εγκλωβισμό» και την επιλεκτική ανίχνευση διαφορετικών 
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τύπων μορίων, όπως DNA, πρωτεΐνες, βακτήρια, και ένζυμα. Οι μεμβράνες πορώδους πυριτίου 

μπορούν επίσης να αποκολληθούν από το υπόστρωμα πυριτίου και να χρησιμοποιηθούν σε 

εφαρμογές «in vivo». Η νανομορφολογία των στρωμάτων πορώδους πυριτίου είναι κρίσιμη για 

βιολογικές εφαρμογές. Το μέγεθος των πόρων καθορίζει το μέγεθος των μορίων το οποίο μπορεί 

να διεισδύσει στους πόρους και επιπλέον επιδρά στην ευαισθησία του αισθητήρα. Αν και η 

ευαισθησία του αισθητήρα μειώνεται καθώς το μέγεθος των πόρων αυξάνεται, οι πόροι μεγάλου 

μεγέθους (>100nm) είναι χρήσιμοι για την ανίχνευση των μακρομορίων (π.χ. ανοσοαιμοσφαιρίνη) 

τα οποία δεν μπορούν να διεισδύσουν μέσα σε διατάξεις μικρών πόρων (<30nm). Στο σχήμα 1.20 

φαίνεται μια τυπική δομή πορώδους πυριτίου και το φάσμα ανάκλασης μιας μικροκοιλότητας 

μακροπορώδους πυριτίου όπου φαίνεται μια πτώση στην ανάκλαση γύρω στα 830nm [45]. 

 

 

Σχήμα 1.20: α) Εικόνα από SEM της διατομής μιας μικροκοιλότητας μακροπορώδους πυριτίου με μέγεθος 

πόρου 120nm και β) το φάσμα ανάκλασής της. 

 

Στη βιβλιογραφία, οι οπτικοί βιοαισθητήρες πορώδους πυριτίου έχουν χρησιμοποιηθεί για την 

ανίχνευση πρωτεϊνών που συνδέονται με την παθογένεια του εντεροπαθογενούς Escherichia coli 

(EPEC) [45]. Το όριο ανίχνευσης για τη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι 4μΜ ή 130fmol πρωτεΐνης. 

Μια άλλη εφαρμογή που έχει αναφερθεί είναι η ανίχνευση της αλληλεπίδρασης του τμήματος του 

DNA μονής αλυσίδας (ss-DNA) με το συμπληρωματικό τμήμα του (c-DNA) συγκεντρώσεως 

10μΜ, αλλά το όριο ανίχνευσης και η κινητική της ανίχνευσης είναι ακόμη υπό διερεύνηση [46]. 

Τα πλεονεκτήματα χρήσης του πορώδους πυριτίου είναι η ευκολία στην κατασκευή και η 

συμβατότητα με την τεχνολογία μικροηλεκτρονικής πυριτίου. Εντούτοις, απαιτούνται εξωτερικές 

πηγές φωτός και ανιχνευτές, καθιστώντας αδύνατη την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διάταξης. 

 

α β
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3.3.2 Αιωρούμενοι Μικροδοκοί  

Οι μικροκατασκευασθείσες διατάξεις τύπου αιωρούμενων μικροδοκών (microcantilevers) έχουν 

πλήθος εφαρμογών στη βιο-χημική ανίχνευση αλλά και στη μικροσκοπία AFM. Οι συγκεκριμένες 

διατάξεις μπορούν να μετρήσουν πολύ μικρές μετατοπίσεις της ακμής της αιωρούμενης 

μικροδοκού λόγω επιφανειακής τάσης, διαφορικής διαστολής, ροής θερμότητας, μηχανικών, 

ηλεκτρικών και μαγνητικών δυνάμεων [47]. Οι αποκλίσεις που προκαλούνται λόγω της 

επιφανειακής τάσης δίνουν τη δυνατότητα μέτρησης φυσικών ή βιο-χημικών αλληλεπιδράσεων, 

καθώς η διαφορική προσρόφηση ή η πρόσδεση δημιουργούν διαστολικές ενδομοριακές δυνάμεις 

στην επιστρωμένη επιφάνεια προκαλώντας την κάμψη της αιωρούμενης μικροδοκού (σχήμα 1.21) 

[48]. Εναλλακτικά, οι αιωρούμενοι δοκοί δύο υλικών (bimorph) αποκλίνουν προς τα πάνω ή κάτω 

ανάλογα με τη διαφορική διαστολή του υμενίου που προκαλείται από θερμοκρασιακές μεταβολές 

[49, 50] ή προσρόφηση ατμών [51, 52]. Ενώ η μηχανική τάση είναι ο κύριος παράγοντας στους 

αισθητήρες που βασίζονται στις δοκούς, το σύστημα ανάγνωσης διαχωρίζει τις διατάξεις σε δύο 

κατηγορίες: άμεσες ηλεκτρικές ή οπτικές διαμορφώσεις. 

 

 

Σχήμα 1.21: Σχηματική αναπαράσταση μιας 

αιωρούμενης δοκού στην επιφάνεια της οποίας 

έχουν εναποτεθεί βιολογικές στοιβάδες, όπου 

φαίνεται η κάμψη της δοκού με την πρόσδεση των 

μορίων προς ανίχνευση στην αισθητήρια επιφάνεια. 

 

Η άμεση ηλεκτρική μετατροπή του σήματος συνδέεται με αιωρούμενες μικροδοκούς 

πιεζοαντίστασης/πιεζοηλεκτρικούς [53, 54] ή χωρητικότητας [55]. Στις οπτικές διατάξεις, μια 

δέσμη φωτός προσπίπτει στην αιωρούμενη δοκό και κάθε μηχανική παραμόρφωση ενισχύεται σε 

μια απόκλιση της δέσμης η οποία συλλέγεται από ανιχνευτές θέσης [56] ή συμβολομετρικούς [57]. 

Οι άμεσες ηλεκτρικές διατάξεις έχουν το πλεονέκτημα της συμβατότητας με την τεχνολογία 

CMOS και επομένως μπορούν να κατασκευαστούν με μικρό κόστος και να έχουν όλα τα 

πλεονεκτήματα των μονολιθικών μικροσυστημάτων. Όμως, το κυρίως τμήμα του μετατροπέα 

φέρει ηλεκτρόδια και ηλεκτρικώς ενεργά στρώματα που τροποποιούν τις ελαστικές σταθερές της 

σύνθετης δομής και παράγει θερμότητα. Από την άλλη, το οπτικό σύστημα δεν έρχεται σε άμεση 

επαφή και είναι πιο ευαίσθητο γιατί επωφελείται της προόδου των σύγχρονων οπτικών στη 

διέγερση και την ανίχνευση. Το εμπόδιο που έχει αποτρέψει την ευρεία εξάπλωση των οπτικών 

αιωρούμενων μικροδοκών είναι η αδυναμία της μονολιθικής ολοκλήρωσης των οπτικών 

συστατικών στην ίδια ψηφίδα με τη δοκό. 
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Τα βασικά πλεονεκτήματα τέτοιου είδους αισθητήρων είναι το μικρό μέγεθός τους, οι 

γρήγοροι χρόνοι απόκρισης, υψηλή ευαισθησία, άμεση μετατροπή του σήματος χωρίς την 

αναγκαιότητα χρήσης οποιασδήποτε επισήμανσης. Παρ’ όλα αυτά, απαιτούνται μια εξωτερική 

πηγή φωτός και ένας φωτοανιχνευτής με πολύ ακριβείς απαιτήσεις ευθυγραμμίσεων, ενώ η 

τροποποίηση της κάθε δοκού για ανίχνευση διαφορετικού αναλύτη είναι πολύ δύσκολη. Επομένως, 

αυτή η μέθοδος είναι εξίσου ακατάλληλη για συστοιχίες ολοκληρωμένων βιοαισθητήρων. 

Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί αρκετές βιολογικές εφαρμογές των διατάξεων 

αιωρούμενων μικροδοκών, μερικές από αυτές είναι οι ακόλουθες: 1) ανίχνευση της πρωτεΐνης του 

ανθρώπινου υποδοχέα οιστρογόνων σε συγκεντρώσεις των 2nM με μια ηλεκτρική διάταξη δοκών 

πιεζοαντίστασης [58], 2) ανίχνευση του ειδικού αντιγόνου του προστάτη (PSA) σε συγκεντρώσεις 

των 10ng/ml σε υγρό διάλυμα με ένα σύστημα συντονισμού δοκού το οποίο έχει κατασκευαστεί με 

τεχνολογία CMOS [59]. Η μικρότερη συγκέντρωση που έχει ανιχνευθεί στη βιβλιογραφία είναι 

100fg/ml χρησιμοποιώντας στρεπταβιδίνη-βιοτίνη με μία μικροδοκό τύπου MOSFET [61]. 

 

3.3.3 Φασματοσκοπία Ανακλαστικής Συμβολής (Reflectometric Interference Spectroscopy, 

RIfS) 

Η φασματοσκοπία ανακλαστικής συμβολής (Reflectometric Interference Spectroscopy, RIfS) [62-

64] είναι μία μη καταστρεπτική μέθοδος χωρίς επισήμανση η οποία βασίζεται στη συμβολή των 

δεσμών φωτός οι οποίες ανακλώνται σε διεπιφάνειες διαφορετικών δεικτών διάθλασης και είναι 

κατάλληλη για τον έλεγχο βιομοριακών αλληλεπιδράσεων. Στην τυπική της εκδοχή, ένα λεπτό 

γυαλί δείγματος μικροσκοπίου συνήθως καλύπτεται με ένα στρώμα διοξειδίου του πυριτίου (SiO2) 

και φωτίζεται με λευκό φως. Σε κάθε διεπιφάνεια η δέσμη φωτός ανακλάται μερικώς, επομένως οι 

ανακλώμενες δέσμες διασχίζουν διαφορετικούς οπτικούς δρόμους και εισάγεται μια διαφορά 

φάσης η οποία προκαλεί μεταβολές στο φάσμα συμβολής.  

Αυτές οι δύο ανακλώμενες δέσμες υπερτίθενται δημιουργώντας καταστρεπτική ή ενισχυτική 

συμβολή η οποία εξαρτάται από τη γωνία πρόσπτωσης του φωτός, το μήκος κύματος, το φυσικό 

πάχος του στρώματος κα τον δείκτη διάθλασής του. Για κάθετη πρόσπτωση η ανάκλαση Ι δίνεται 

από τη σχέση 1.6: 

           ( )1 2 1 22 cos 4 /I I I I I ndπ λ= + +               (1.6) 

όπου τα Ι1 και Ι2 δηλώνουν την ανάκλαση Fresnel στις δύο διεπιφάνειες, d είναι το φυσικό πάχος 

του υμενίου, n είναι ο δείκτης διάθλασης και λ το μήκος κύματος του προσπίπτοντος φωτός. Ένα 

τυπικό σχήμα συμβολής το οποίο δείχνει τη διαμόρφωση της ανάκλασης φαίνεται στο σχήμα 

1.22α. 
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Σχήμα 1.22: Σχηματική αναπαράσταση της μεθόδου RIfS: α) Η υπέρθεση των ανακλώμενων δεσμών και η 

μεταβολή του οπτικού πάχους του μετατροπέα κατά την πρόσδεση στην επιφάνειά του. β) Η μεταβολή στο 

χαρακτηριστικό φάσμα συμβολής και η μετατροπή της σε μια καμπύλη πρόσδεσης. 

 

Το φαινόμενο οπτικό πάχος n×d προσδιορίζεται από τη θέση των ακροτάτων για μια δεδομένη 

τάξη m από τη σχέση 1.7:  

      n×d=mλ/2              (1.7) 

Τα συστήματα RIfS παρέχουν μέτρηση σε πραγματικό χρόνο της κινητικής πρόσδεσης του 

βιοαναλύτη σε ένα μόριο το οποίο έχει ακινητοποιηθεί στην επιφάνεια. Οι καμπύλες πρόσδεσης 

τυπικά καταγράφονται ως το φαινόμενο οπτικό πάχος (n×d) του στρώματος συμβολής σε σχέση με 

το χρόνο (σχήμα 1.22β). 

Τα βασικά συστατικά ενός τυπικού συστήματος RIfS είναι η πηγή φωτός, το 

φασματοφωτόμετρο, οι οπτικές ίνες και ο μετατροπέας. Η RIfS χρησιμοποιείται για τη μέτρηση 

της κινητικής της αλληλεπίδρασης για αρκετές βιομοριακές αλληλεπιδράσεις, όπως αντισώματα 

[65], βιοτίνη [66] και πεπτίδια [67].  Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί ευαισθησία της τάξης των 

10pg/mm2 για αλληλεπίδραση πρωτεΐνης-πρωτεΐνης (αβιδίνη-αντιαβιδίνη) [68] και ανίχνευση 

Στρώμα 
συμβολής

Ακινητοποιημένα 
βιομόρια

Πρόσδεση 
του αναλύτη

(α)

(β)
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ποσοτήτων της τάξεως του fM μη επισημασμένων ολιγονουκλεοτιδίων DNA σε μια διάταξη 

συστοιχίας [69]. 

Γενικώς, η RIfS αποτελεί μια απλή μέθοδο, κατάλληλη για συστοιχία και μπορεί να 

εφαρμοστεί για οποιοδήποτε βιομόριο για το οποίο η κατάλληλη μοριακή χημεία αναγνώρισης 

είναι διαθέσιμη. Παρ’ όλα αυτά, στη RIfS απαιτούνται μια εξωτερική πηγή φωτός, ένα 

φασματοφωτόμετρο και οπτικές ίνες και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατό να κατασκευασθεί μία 

ολοκληρωμένη συσκευή σε μικρό μέγεθος. Επίσης απαιτείται η γωνία πρόσπτωσης να είναι 

κάθετη καθώς και ευθυγράμμιση. 

 

3.3.4 Ταλαντωτές Μικροκοιλοτήτων – Δακτυλιοειδείς Ταλαντωτές 

Στους ταλαντωτές μικροκοιλοτήτων (microcavity resonators) οι οπτικές απώλειες είναι σημαντικά 

μικρότερες από τους άλλους οπτικούς ταλαντωτές [70, 71]. Τυπικά, το φώς συζευγνύεται 

μεταβατικά στους ταλαντωτές με τη χρήση λεπτυσμένων ινών (tapered fibers). Το φάσμα διάδοσης 

στην έξοδο της ίνας σύζευξης αποτελείται από σειρές απότομων κοιλοτήτων (ελάχιστα). Οι 

μεταβολές στον τοπικό δείκτη διάθλασης στην επιφάνεια του ταλαντωτή προκαλεί μια μικρή 

διατάραξη της συνθήκης συντονισμού για την κοιλότητα, διαδίδοντας μια πλευρική μετατόπιση 

στις κορυφές του φάσματος εξόδου. 

Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί αισθητήρες με ταλαντώτες μικροσφαιρών διοξειδίου του 

πυριτίου [72]. Οι μικροσφαίρες έχουν ακτίνα 55μm και το όριο ανίχνευσης είναι της τάξεως των  

10-7 RIU (refractive index units). Αν και αυτές οι διατάξεις έχουν τις απαραίτητες ιδιότητες για να 

είναι ιδανικοί υποψήφιοι για υπερ-ευαίσθητους αισθητήρες, είναι δύσκολος ο έλεγχος των 

φυσικών παραμέτρων αυτών των διατάξεων κατά την κατασκευή τους, καθώς οι κλασικές τεχνικές 

λιθογραφίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σχηματισμό κοιλοτήτων σε ψηφίδα με 

υψηλό ποιοτικό παράγοντα. Αυτό το πρόβλημα επιλύθηκε από μια ερευνητική ομάδα που 

κατασκεύασε δακτυλιοειδείς μικροταλαντωτές πυριτίου με διάμετρο 120μm σε μία ψηφίδα με 

αρκετό υψηλό παράγοντα ποιότητας [73].  

Μεταξύ των ερευνητικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν ταλαντωτές μικροκοιλοτήτων, 

στην πιο αξιοσημείωτη πρόσφατη αναφορά, επιτεύχθηκε μονομοριακή ανίχνευση χωρίς 

επισήμανση αξιοποιώντας τους ρυθμούς διάδοσης από μικροδακτυλοειδείς κοιλότητες [74]. 

Ακόμα κι αν η ανίχνευση αποδείχθηκε επιτυχώς σε μια ευρεία δυναμική περιοχή για 

συγκεντρώσεις 10aM, αυτή η τεχνική παρουσιάζει τρία σημαντικά μειονεκτήματα προς την 

εμπορευματοποίηση και την άμεση εφαρμογή της σε εμπορικά προϊόντα: α) ο αισθητήρας - αν και 

βασίζεται στο πυρίτιο και κατασκευάζεται εύκολα - δεν είναι ολοκληρωμένος ούτε με την οπτική 

πηγή ούτε με τον ανιχνευτή. Αντίθετα, οι λεπτυσμένες ίνες πρέπει να εισαχθούν στο θάλαμο 

ανίχνευσης και πρέπει να γίνει χρονοβόρα ευθυγράμμιση. Για την ευθυγράμμιση, απαιτείται μια 



 

37 
 

2B3. Οπτικοί Βιοχημικοί αισθητήρες 

δεύτερη κάμερα – εκτός από την κάμερα ανίχνευσης – μετατρέποντας ολόκληρο το σύστημα σε 

μεγάλη και ακριβή κατασκευή. β) Ξεχωριστές μελέτες για την απόδοση συζεύξεων και τη γραμμή 

αναφοράς πρέπει να διεξαχθούν πριν από την ανίχνευση που καθιστά την ανάλυση δυσκίνητη. γ) 

Εξαιτίας των εξαιρετικά υψηλών ποιοτικών παραγόντων των σπειροειδών μικροκοιλοτήτων, αυτές 

οι διατάξεις τείνουν να είναι ευαίσθητες σε θερμικές επιδράσεις, επομένως, είναι σημαντικό να 

βελτιστοποιηθεί η σταθερότητα του μήκους κύματος ταλάντωσης υπό περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Επομένως, παρ’ όλο που η παραπάνω τεχνική έχει προσαρμοστεί για να πραγματοποιούν 

ανιχνεύσεις υψηλής ευαισθησίας, υστερούν σταθερότητας κατασκευής και είναι δύσκολη η 

ολοκλήρωσή τους με δισδιάστατα συστήματα συμβατά με μικρορρευστομηχανικά συστήματα για 

την επίτευξη πολλαπλών ανιχνεύσεων. Οι δομές μικροδακτυλιοειδών ταλαντωτών μπορούν να 

υπερνικήσουν αυτές τις δυσκολίες, καθώς μπορούν να ολοκληρωθούν σε μία ψηφίδα με 

συμβατικές τεχνικές κατασκευής ημιαγωγικών διατάξεων. 

Οι μικροδακτυλιοειδείς ταλαντωτές αποτελούνται από ένα δακτυλιοειδή κυματοδηγό ο οποίος 

βρίσκεται δίπλα από ένα ευθύγραμμο κυματοδηγό-οδηγό (bus waveguide) (σχήμα 1.23). Το φως 

από ένα λέιζερ συζευγνύεται στον κυματοδηγό-οδηγό και αυτός διαδοχικά συζευγνύεται με το 

δακτυλιοειδή κυματοδηγό. Ο συντονισμός λαμβάνει χώρα για εκείνα τα μήκη κύματος τα οποία 

είναι σε φάση μετά την εκτέλεση ενός κύκλου γύρω από το δακτύλιο και το φάσμα διάδοσης στην 

έξοδο του κυματοδηγού-οδηγού αποτελείται από απότομες κοιλότητες (ελάχιστα). Η πρόσδεση 

μορίων κατά μήκος της επιφάνειας του μικροδακτυλίου αυξάνει το δείκτη διάθλασης του 

υπερκείμενου πεδίου διαφυγής, επιμηκύνοντας το δακτύλιο προκαλώντας κορυφές συντονισμού με 

μετατόπιση προς την ερυθρή περιοχή του φάσματος. 

 

 

Σχήμα 1.23: Σχηματική αναπαράσταση μιας 

διάταξης μικροδακτυλιοειδή ταλαντωτή. 

 

Στη βιβλιογραφία έχουν κατασκευάσει πολυμερικούς μικροδακτυλιοειδείς ταλαντωτές 

ακτίνας 45μm οι οποίοι μπορούν να ανιχνεύσουν μεταβολή στον ενεργό δείκτη διάθλασης της 

τάξεως των 10-7RIU και έχουν όριο ανίχνευσης περίπου 250pg/mm2 στην επιφάνεια του 

μικροδακτυλίου [75]. Ενώ οι αισθητήρες μικροδακτυλιοειδών ταλαντωτών παρέχουν 

καλοσχηματισμένη αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη βιοαισθητήρων υψηλής πολυπλεξίας, η 

περιοχή της επιφάνειας πρόσδεσης είναι ακόμη αρκετά μεγάλη. Χαρακτηριστικά στη 

συγκεκριμένη αναφορά η συνολική επιφάνεια ή ο δακτυλιοειδής ταλαντωτής είναι περίπου  

6.5x10-4mm2, επομένως το όριο ανίχνευσης είναι 160fg. 
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3.3.5 Συζεύκτες Φράγματος – Συζεύκτες Πρίσματος 

Ο συζεύκτης φράγματος (grating coupler) είναι μια σειρά διαδοχικών φραγμάτων που έχουν 

εγχαραχθεί στην επιφάνεια ενός οπτικού κυματοδηγού για το σχηματισμό ενός αισθητήρα 

ανίχνευσης μεταβολών του δείκτη διάθλασης [76, 77]. Αυτή η διάταξη παρακολουθεί και ελέγχει 

τη γωνία σύζευξης είτε της εισέρχουσας δέσμης λέιζερ (συζεύκτης φράγματος εισόδου) [78, 79] ή 

της εξέρχουσας δέσμης λέιζερ (συζεύκτης φράγματος εξόδου) [80, 81], είτε εκείνης που είναι 

ανάλογη του δείκτη διάθλασης στο υπερκείμενο πεδίο διαφυγής στην επιφάνεια της διάταξης 

(σχήμα 1.24). Ο συζεύκτης φράγματος τοποθετείται ανάμεσα σε ένα υπόστρωμα χαμηλού δείκτη 

διάθλασης (συνήθως γυαλί, με δ.δ.=1.64) και σε ένα υμένιο κυματοδηγού υψηλότερου δείκτη 

διάθλασης.  Το πολωμένο φως εισέρχεται στη διάταξη και το φράγμα προκαλεί τη σύζευξη του 

φωτός μέσα και από τον κυματοδηγό, σχηματίζοντας ένα διαφεύγον φθίνον κύμα στη διεπιφάνεια 

κυματοδηγού-δείγματος. Η μεγάλη διαφορά στο δείκτη διάθλασης του κυματοδηγού και του 

υποστρώματος (> 0.2) έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός μεγάλου υπερκείμενου πεδίου 

διαφυγής, επομένως αυξάνεται η ένταση προς τις μεταβολές του δείκτη διάθλασης στην επιφάνεια. 

Η σταθερά φράγματος επηρεάζεται από το δείκτη διάθλασης του παρακείμενου μέσου. 

Επομένως το κυματοδηγημένο κύμα θα εξαρτάται από τη βαθμωτή μεταβολή στο μέσο δίπλα από 

τον κυματοδηγό. Η προσπίπτουσα ακτινοβολία στο φράγμα θα ανακλαστεί ή θα συζευχθεί στον 

κυματοδηγό, ανάλογα με το δείκτη διάθλασης, το μήκος κύματος και τη γωνία πρόσπτωσης  

(σχήμα 1.24) [62, 82]. Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ανακλώμενης ακτινοβολίας 

χρησιμοποιείται μια διάταξη «διαχωρισμού γωνίας» ή μια κάμερα CCD (αποφεύγοντας τα 

μηχανικά τμήματα) [83]. Η πρόσδεση ενός αναλύτη στο δικτύωμα μεταβάλλει τη γωνία σύζευξης, 

η οποία μπορεί να ανιχνευθεί χρησιμοποιώντας ανιχνευτές θέσης. 

 

 
Σχήμα 1.24: Δύο τύποι συζευκτών φράγματος: ο συζεύκτης φράγματος εισόδου και ο συζεύκτης φράγματος 

εξόδου οι οποίοι ελέγχουν τη γωνία σύζευξης της εισέρχουσας ή της εξέρχουσας δέσμης λέιζερ αντίστοιχα. 
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Οι δομές των συζευκτών φράγματος συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πρώτες ολοκληρωμένες 

οπτικές διατάξεις [78]. Στη βιβλιογραφία έχει καταγραφεί η χρήση τους ως ανοσοαισθητήρες για 

την ανίχνευση φυτοφαρμάκων [84]. 

Τα φράγματα έχουν το πλεονέκτημα ότι το φως έρχεται από τη βάση του κυματοδηγού 

επιτρέποντας την τοποθέτηση του ρευστομηχανικού τμήματος από πάνω. Εντούτοις, τα φράγματα 

δεν είναι κατάλληλα για σύζευξη σε διοχετευόμενους (channelized) κυματοδηγούς καθώς η 

προσαρμογή του σχήματος της δέσμης είναι πιο δύσκολη λόγω της επιπρόσθετης ευθυγράμμισης 

για τη σύζευξη μέσα στο κανάλι. Τα φράγματα είναι επιλεκτικά με το μήκος κύματος με γωνία η 

οποία είναι επωφελής εάν η πηγή δεν είναι μονοχρωματική. Επιπλέον, φράγματα με ευρεία πλάτη 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διεγείρουν αρκετά συμβολόμετρα σε μία ψηφίδα, 

ταυτοχρόνως με ομοιόμορφη απόδοση σύζευξης. 

Ένας άλλος τύπος εξέτασης της πόλωσης εφαρμόζεται στους συζεύκτες πρίσματος (prism 

couplers) [85, 86]. Ένας πρισματικός συζεύκτης διεγείρει τους κυματοδηγημένους ρυθμούς σε ένα 

μονορυθμικό υμένιο κυματοδηγού υψηλού δείκτη διάθλασης από την εξασθενημένη ολική 

ανάκλαση σε ένα λεπτό στρώμα χαμηλού δείκτη διάθλασης που διαχωρίζει το πρίσμα και τον 

κυματοδηγό (σχήμα 1.25). Οι συνθήκες σύζευξης για παράλληλη και κάθετη πόλωση σε ένα 

δεδομένο μήκος κύματος λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικές γωνίες πρόσπτωσης. Η πόλωση 

επιλέγεται στις 450 και οι ρυθμοί ΤΜ και ΤΕ ταξιδεύουν στο στρώμα συντονισμού και 

επηρεάζονται διαφορετικά από το υπερκείμενο πεδίο διαφυγής μέσω μεταβολών στο διπλανό 

μέσο. Κατά συνέπεια, η σύζευξη της ακτινοβολίας στο υμένιο του κυματοδηγού και πίσω στο 

πρίσμα οδηγεί σε μία μετατόπιση της φάσης ανάμεσα στις δύο καταστάσεις πόλωσης, το ποσό της 

οποίας εξαρτάται από το δείκτη διάθλασης στο εναποτεθέν στρώμα. Επομένως, η κατάσταση της 

πόλωσης μεταβάλλεται σε αυτό το «συντονισμένο κάτοπτρο» (resonant mirror) [87]. 

Η πρισματική σύζευξη προσφέρει υψηλή απόδοση σύζευξης φωτός, αλλά τα πρίσματα πρέπει 

να τοποθετούνται στην πάνω πλευρά του κυματοδηγού. 

 

 
Σχήμα 1.25: Διάταξη ενός πρισματικού συζεύκτη ή συντονισμένου κατόπτρου. 
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3.3.6 Συντονισμός Επιφανειακών Πλασμονίων (Surface Plasmon Resonance, SPR) 

Όταν μια οπτική δέσμη πολωμένη κατά p (το s-πολωμένο φως δεν μπορεί να συνεισφέρει και δρα 

ως θόρυβος) προσπίπτει σε ένα πρίσμα γυαλιού καλυμμένο με μέταλλο, η ενέργεια και η ορμή της 

μπορούν να μεταφερθούν στην επιφάνεια του μετάλλου και δημιουργείται ένα επιφανειακό 

πλασμόνιο [37]. Το επιφανειακό πλασμόνιο  είναι μια ομάδα ηλεκτρονίων που συμπεριφέρεται ως 

μια ενιαία οντότητα για να διαμορφώσει ένα κύμα ηλεκτρονιακής πυκνότητας. Διαδίδεται κατά 

μήκος της επιφάνειας γυαλιού/μετάλλου, αλλά εξασθενεί περίπου μετά από ένα μήκος κύματος και 

στο γυαλί και στο μέταλλο ως κύμα διαφυγής. Για τη σύζευξη του πλασμονίου στο μέταλλο, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν τρεις μέθοδοι για να αυξηθεί η ορμή των φωτονίων: ολική 

εσωτερική ανάκλαση μέσα σε ένα πρίσμα (διαμόρφωση Kretschmann, [88]), περίθλαση σε ένα 

πλέγμα και κυματοδήγηση. Αυτό οδηγεί σε μια μεταφορά συντονισμού της ενέργειας για τη 

δημιουργία κυμάτων πυκνότητας φορτίου (πλασμόνια). Στα οπτικά μήκη κύματος διάφορα 

μέταλλα όπως χρυσός, αργυρός και αλουμίνιο πληρούν αυτές τις συνθήκες.  

Η σταθερά διάδοσης κύματος του επιφανειακού πλασμονίου που κυματοδηγείται στη 

διεπιφάνεια μεταξύ ενός διηλεκτρικού και ενός μετάλλου δίνεται από τη σχέση 1.8: 
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 (1.8α),     0 sinx pk k n θ=   (1.8β) 

 

όπου k0 είναι ο κυματαριθμός στο κενό, εm η διηλεκτρική σταθερά του μετάλλου, ns ο δείκτης 

διάθλασης του διηλεκτρικού δείγματος, kx η σταθερά διάδοσης του προσπίπτοντος κύματος φωτός 

στη διεπιφάνεια, np ο δείκτης διάθλασης του πρίσματος και θ προσπίπτουσα γωνία εντός του 

πρίσματος. 

 Γενικά, η προσπίπτουσα δέσμη φωτός στο στρώμα που έχει επιστρωθεί με μέταλλο 

ανακλάται πλήρως, όμως η δέσμη θα απορροφηθεί (συζευχθεί) μέσα στο στρώμα του μετάλλου με 

ένωση σε πλασμόνια και θα παρατηρηθεί μια πτώση του συντονισμού. Από την εξίσωση 1.8β 

φαίνεται ότι η συνθήκη συντονισμού θα ισχύει εάν είτε η προσπίπτουσα γωνία θ ή το προσπίπτον 

μήκος κύματος λ0=2π/k0 οδηγούν σε προσαρμογή με τη σταθερά διάδοσης της SPR, k . 

Οι πιο κοινοί μέθοδοι ανίχνευσης που χρησιμοποιούνται βασίζονται στη μέτρηση της έντασης 

και είναι οι εξής: 

(i) μέτρηση της έντασης του οπτικού κύματος κοντά στην περιοχή συντονισμού. 

(ii) κρατώντας σταθερό το μήκος κύματος του φωτός, η ένταση καταγράφεται καθώς μεταβάλλεται 

η γωνία πρόσπτωσης. 
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(iii) κρατώντας σταθερή τη γωνία πρόσπτωσης, η ένταση καταγράφεται καθώς μεταβάλλεται το 

μήκος κύματος της προσπίπτουσας δέσμης. 

Η σταθερά διάδοσης του κύματος του επιφανειακού πλασμονίου [89] είναι αρκετά ευαίσθητη 

σε μεταβολές στις οπτικές ιδιότητες του διηλεκτρικού (δείγμα) κοντά στο μεταλλικό στρώμα. Η 

διαμόρφωση του Kretschmann χρησιμοποιείται στο μαζικό σύστημα μέτρησης και αποτελείται από 

ένα πρίσμα υψηλού δείκτη διάθλασης στη μία πλευρά του οποίου εναποτίθεται ένα λεπτό 

μεταλλικό στρώμα. Αυτό βρίσκεται σε επαφή με το προς ανίχνευση μέσο (δείγμα), όπως φαίνεται 

στο σχήμα 1.26α. Το πολωμένο φως κατά ΤΜ ανακλάται εσωτερικά στη διεπιφάνεια του 

πρίσματος-μετάλλου και καταγράφεται η ανακλαστικότητα. Η εξάρτηση της ανακλαστικότητας, R, 

με τη γωνία πρόσπτωσης (θ) παρουσιάζεται στο σχήμα 1.26β. 

 

 

Σχήμα 1.26: α) διαμόρφωση Kretschmann:, β) καμπύλη ανακλαστικότητας SPR. 

 

Ο όρος «φασματοσκοπία SPR» αναφέρεται σε μετρήσεις ανακλαστικότητας συναρτήσει του 

μήκους κύματος υπό σταθερή γωνία και συναρτήσει της γωνίας υπό σταθερό μήκος κύματος. Η 

τροποποίηση της μεταλλικής επιφάνειας με ειδικές θέσεις πρόσδεσης δημιουργεί ένα 

βιοαισθητήρα ο οποίος μπορεί να ανιχνεύσει βιομοριακές αλληλεπιδράσεις σε πραγματικό χρόνο 

χωρίς απαιτήσεις για επισήμανση. Επομένως, η φασματοσκοπία SPR αποτελεί ένα κοινό εργαλείο 

στη βιοχημεία και στη βιοαναλυτική χημεία, ειδικά για τον προσδιορισμό των σταθερών 

πρόσδεσης σε ισορροπία που περιγράφουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ πρωτεϊνών, DNAs και 

RNAs. 

Οι παραδοσιακοί αισθητήρες φασματοσκοπίας SPR, οι οποίοι μετρούν ολόκληρη την 

καμπύλη SPR ως συνάρτηση της γωνίας ή του μήκους κύματος, έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως 

αλλά το σήμα εξόδου είναι περιορισμένο. Πιο πρόσφατα, η μικροσκοπία SPR (SPRM), η οποία 

αναφέρεται και ως απεικόνιση SPR (SPRI), έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται για τον ίδιο τύπο 

μετρήσεων, αλλά με μεγάλη χωρική ανάλυση [90]. Τυπικά, ένα σύστημα απεικόνισης SPR 
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αποτελείται από μια συμφασική πηγή φωτός πολωμένη κατά p η οποία επεκτείνεται με ένα 

διευρυντή φάσματος και ανακλάται από ένα ενεργό στο SPR μέσο στον ανιχνευτή. Μια κάμερα 

CCD (Charge-Coupled Device, Συσκευή Σύζευξης Φορτίου) συλλέγει την ένταση του 

ανακλώμενου φωτός σε μια εικόνα [91]. Οι μετρήσεις απεικόνισης SPR πραγματοποιούνται σε μια 

σταθερή γωνία πρόσπτωσης η οποία πέφτει μέσα σε μια γραμμική περιοχή της κοιλότητας του 

SPR, έτσι ώστε οι μεταβολές στην ένταση του φωτός να είναι ανάλογες με τις μεταβολές στο 

δείκτη διάθλασης που προκαλείται με την πρόσδεση του υλικού στην αισθητήρια περιοχή.  

Η SPRΜ επιτρέπει την εξέταση μεγάλων μικροσυστοιχιών βιομορίων όσον αφορά τις 

αλληλεπιδράσεις πρόσδεσής τους με διάφορα μόρια καθώς και της κινητικής της πρόσδεσης. Κατά 

συνέπεια η SPRM είναι ιδανική για τη μέτρηση πρόσδεσης των DNAs και RNAs σε συστοιχίες 

DNA, των προσδεμένων πρωτεϊνών στο DNA σε συστοιχίες dsDNA, των πρωτεϊνών σε συστοιχίες 

πρωτεϊνών ή πεπτιδίων. Όπως η φασματοσκοπία SPR, η SPRM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 

προσδιορισμό των σταθερών πρόσδεσης σε ισορροπία όλων αυτών των αλληλεπιδράσεων αλλά με 

υψηλή απόδοση (>1000 αλληλεπιδράσεις ταυτόχρονα). Τα εμπορικά μικροσκόπια SPR 

προσφέρουν τη δυνατότητα για ταυτόχρονη παρακολούθηση της κινητικής της πρόσδεσης σε 

περισσότερα από 1300 spots σε μια πρωτεϊνική μικροσυστοιχία με όριο ανίχνευσης ~0.3 ng/cm2, ή 

<50 fg ανά spot (<1 εκατομμύριο πρωτεϊνικά μόρια) με χρόνο ανάλυσης 1 δευτερόλεπτο. Η 

μέθοδος είναι χωρίς επισήμανση και χρησιμοποιεί ποσότητες βιομορίων μικρότερης τάξης 

μεγέθους από την κλασική απεικόνιση SPR. 

Τέλος μια άλλη παραλλαγή της SPR είναι όταν ένα οπτικό πεδίο προσπίπτει πάνω σε 

μεταλλικά νανοσωματίδια και λαμβάνει χώρα απορρόφηση εάν η οπτική συχνότητα συντονίζεται 

με την ταλάντωση των ηλεκτρονίων αγωγιμότητας. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται εντοπισμένη SPR 

(Localized SPR ή LSPR) και είναι απούσα στο κυρίως μέταλλο. Αυτή η μοναδική οπτική ιδιότητα 

καθιστά δυνατή την ανίχνευση με την LSPR [92]. Επιπλέον, το τοπικό περιβάλλον των 

μεταλλικών νανοσωματιδίων έχει μια σημαντική επίδραση στη συχνότητα συντονισμού και την 

απορρόφηση της LSPR. 

Το όριο ανίχνευσης χωρίς ενίσχυση της SPRI για τη μελέτη του υβριδισμού του DNA ή του 

RNA σε μικροσυστοιχίες είναι κοντά στο 1nM. Η ερευνητική ομάδα του Corn έχει βελτιώσει αυτό 

το όριο περίπου στο 1fM μέσω της ενίσχυσης του σήματος με το ένζυμο RNase H [93]. Η 

ερευνητική ομάδα του Campbell κατάφερε να ετοιμάσει και να εξετάσει πρωτεϊνικές συστοιχίες 

300 spots, να ανιχνεύσει ταυτόχρονα κάθε spot 200mm σε χρόνο 1s με όριο ανίχνευσης 5x10-6 

μονάδες δείκτη διάθλασης το οποίο αντιστοιχεί σε 0.4ng πρωτεΐνης ανά cm2 ή λιγότερο από 80fg 

ανά spot [91].  

Η μέθοδος SPR προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους όπως 

ο φθορισμός ή η ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, ανάλυση ανοσοαναλύτη 
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συνδεδεμένη με ένζυμο). Πρώτον, καθώς οι μετρήσεις βασίζονται σε μεταβολές του δείκτη 

διάθλασης, η ανίχνευση ενός αναλύτη γίνεται χωρίς επισήμανση και είναι άμεση. Ο αναλύτης δεν 

χρειάζεται να έχει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά (ζώνες σκέδασης) ή επισημάνσεις (ραδιοενεργές 

ή φθορίζουσες) και μπορεί να ανιχνευθεί άμεσα, χωρίς την ανάγκη για πολυβηματικά πρωτόκολλα 

ανίχνευσης. Δεύτερον, οι μετρήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε πραγματικό χρόνο, 

επιτρέποντας τη συλλογή κινητικών αλλά και θερμοδυναμικών δεδομένων. Τέλος, η SPR είναι μια 

ευπροσάρμοστη μέθοδος, ικανή για ανίχνευση αναλυτών σε ένα μεγάλο εύρος μοριακών βαρών. 

Εξαιτίας των μοναδικών χαρακτηριστικών της, η SPR έχει γίνει ένα ισχυρό εργαλείο για τη μελέτη 

των βιομοριακών αλληλεπιδράσεων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται για τη μελέτη 

αλληλεπιδράσεων πρωτεΐνης-πεπτιδίου,κυτταρικής σύνδεσης, αλληλεπιδράσεων πρωτεΐνης-DNA 

και υβριδισμού DNA. 

Η μέθοδος SPR αποτελεί την πιο ευρέως διαδεδομένη μέθοδο για βιοχημική ανίχνευση, με 

βάση την οποία έχουν κατασκευαστεί εμπορικά συστήματα μέτρησης, όπως της εταιρείας 

BiacoreTM [94]. Ωστόσο, οι τεχνικές SPR και SPRM παρουσιάζουν μερικά μειονεκτήματα εκτός 

από την ανάγκη για χρήση εξωτερικής πηγής φωτός και ανιχνευτή: 

 Χωρίς ενίσχυση του σήματος, απαιτείται ένα ελάχιστο περίπου 0.1% των υποδοχέων της 

επιφάνειας να είναι κατειλημμένοι για να είναι δυνατή η ανίχνευση της παρουσίας των μορίων. 

 Η μεταλλική επιφάνεια πρέπει να τροποποιηθεί με ένα βιοαποδοχέα με τέτοιο τρόπο που να 

αποφευχθεί η προσρόφηση στη μη τροποποιημένη περιοχή. 

 Τα βιομόρια που ακινητοποιούνται στην επιφάνεια του αισθητήρα SPR δεν διατηρούν πάντα τη 

βιοενεργότητά τους και με μερικές μεθόδους ακινητοποίησης μόνο ένα μικρό τμήμα των 

ακινητοποιημένων βιομορίων είναι ενεργό. 

 

3.4 Συμβολομετρικοί Αισθητήρες 

Η συμβολομετρία είναι μια οπτική μέθοδος η οποία συγκρίνει τις διαφορές που δημιουργούνται 

από δύο δέσμες φωτός που ταξιδεύουν κατά μήκος παρόμοιων οπτικών δρόμων. Μια 

βιοσυζευγμένη αντίδραση λαμβάνει χώρα σε μία από τις δύο δέσμες δημιουργώντας τη βάση για 

τη λειτουργία ενός βιοαισθητήρα. Ο πιο κοινός τύπος συμβολομέτρου χρησιμοποιεί τη διάδοση 

του φωτός σε επίπεδους (δισδιάστατους) κυματοδηγούς, οι οποίοι προτιμούνται για το μεγάλο 

μήκος αλληλεπίδρασή τους. Οι επίπεδοι κυματοδηγοί έχουν υπερκείμενα πεδία διαφυγής 

ευαίσθητα σε μεταβολές του δείκτη διάθλασης του μέσου ακριβώς πάνω από την επιφάνεια του 

κυματοδηγού. Η ευαισθησία σε μία βιοχημική αντίδραση είναι συνάρτηση του εύρους 

αλληλεπίδρασης του υπερκείμενου πεδίου διαφυγής με τη βιοσυζευγμένη αντίδραση και του 

μήκους αυτής της αλληλεπίδρασης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά 

συμβολομετρικά σχήματα.  
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3.4.1 Αρχή Λειτουργίας 

Η συμβολομετρία αποτελεί μια τεχνική για τη μέτρηση μίας εκ των μεταβολών στο μήκος 

διάδοσης της φωτεινής δέσμης, στο μήκος κύματος, ή στην ταχύτητα του φωτός κατά μήκος της 

διάδοσης. Η μεταβολή μεταφράζεται ως μια μεταβολή στη φάση φ του φωτός, όπου η φάση 

εξαρτάται από μήκος διάδοσης, το δείκτη διάθλασης Ν και το μήκος κύματος λ, όπως φαίνεται 

στην εξίσωση 1.9 [95]: 

φ = 2πLΝ/λ            (1.9) 

 

Από τις παραπάνω τρεις παραμέτρους η μεταβολή στο δείκτη διάθλασης χρησιμοποιείται 

συνήθως στις εφαρμογές των βιοαισθητήρων. Όταν λαμβάνει χώρα μια βιοχημική αλληλεπίδραση, 

όπως η πρόσδεση μίας πρωτεΐνης με μία άλλη, μεταβάλλεται ο δείκτης διάθλασης του σύνθετου 

υλικού. Εάν η διαδιδόμενη δέσμη φωτός περάσει μέσω του όγκου όπου έχει λάβει χώρα η 

πρόσδεση, θα μεταβληθεί η ταχύτητα του φωτός λόγω της μεταβολής στο δείκτη διάθλασης. Για 

τη μέτρηση αυτής της μεταβολής χρησιμοποιείται μια δέσμη διάδοσης αναφοράς. Η δέσμη 

αναφοράς τοποθετείται κοντά στην αισθητήρια δέσμη, αλλά δεn συμμετέχει στη βιοχημική 

αλληλεπίδραση και συνδέεται με την αισθητήρια δέσμη για το σχηματισμό ενός συμβολομετρικού 

σχήματος από εναλλασσόμενους σκοτεινούς και φωτεινούς κροσσούς. Όταν λαμβάνει χώρα μια 

χημική ή φυσική αλλαγή στον αισθητήριο κλάδο παράγεται ένα ημιτονοειδής σήμα στην έξοδο. 

Ο τύπος του βιοαισθητήρα που προτιμάται στη βιοανίχνευση είναι το συμβολόμετρο Mach-

Zehnder, και όχι το Michaelson που είναι παρόμοιο με τη φασματοσκοπία υπερύθρου 

μετασχηματισμού Fourier (FTIR). Με το συμβολόμετρο Michaelson πρέπει να ληφθεί αρχικά ένα 

συμβολόγραμμα αναφοράς πριν από το συμβολόμετρο του δείγματος. Με το μετασχηματισμό 

Fourier της διαφοράς προκύπτει το φάσμα του δείγματος. Στο συμβολόμετρο Mach-Zehnder δεν 

χρειάζονται κινητοί καθρέπτες όπως στο FTIR και μπορεί να μετρηθεί μόνο το πραγματικό μέρος 

του δείκτη διάθλασης (όχι το φανταστικό όπως η απορρόφηση). 

Η συγκριτική απλότητα της μηχανικής και των ηλεκτρονικών του Mach-Zehnder επιτρέπουν 

την κατασκευή μιας φορητής διάταξης χαμηλού κόστους. η πιο απλή μορφή συμβολομέτρου είναι 

ένας επίπεδος κυματοδηγός μαζί με τους κλάδους αναφοράς και ανίχνευσης. 

 

3.4.2 Ιστορική αναδρομή 

Η μελέτη της οπτικής συμβολομετρίας είχε ξεκινήσει από πειράματα του Thomas Young το 1803 

[96]. Τα φαινόμενα συμβολής που μελέτησε ο Young ήταν καθοριστικά για την απόδειξη της 

κυματικής φύσης του φωτός. Εάν μια βιοσυζευγμένη αντίδραση λαμβάνει χώρα σε ένα διάλυμα, το 



 

45 
 

2B3. Οπτικοί Βιοχημικοί αισθητήρες 

προϊόν δεν θα είναι διακριτό από τα μη-αντιδρώντα υλικά εκκίνησης. Η ιδέα ενός 

συμβολομετρικού αισθητήρα ξεκίνησε όταν μια βιοχημική αντίδραση προσδέθηκε σε μια 

επιφάνεια. Το 1983 οι Lukosz και Tiefenthaler [97, 98] ενώ δούλευαν στους συζεύκτες φράγματος 

για επίπεδους κυματοδηγούς, ανακάλυψαν ότι οι μεταβολές της υγρασίας επηρέαζαν τα πειράματά 

τους. Οι μεταβολές στην υγρασία επηρέαζαν τις γωνίες και τις αποδόσεις σύζευξης, λόγω της 

αλληλεπίδρασης των ατμών του ύδατος με υπερκείμενα πεδία διαφυγής εκείνων των λεπτών 

διατάξεων κυματοδηγών. Αυτές οι επιδράσεις αξιοποιήθηκαν από επιπρόσθετα πειράματα για τον 

έλεγχο και την παρακολούθηση μεταβολών αερίων και υγρασίας [98, 99]. Στη συνέχεια, έλαβαν 

χώρα μετρήσεις βιοχημικών αλληλεπιδράσεων σε διατάξεις συζευκτών φράγματος και μετά σε 

συμβολομετρικούς αισθητήρες επίπεδων κυματοδηγών [100, 101]. 

 

3.4.3 Τεχνολογία και Πρόοδος 

Οι οπτικοί συμβολομετρικοί αισθητήρες έχουν χρησιμοποιήσει μεθόδους για την κατασκευή τους 

από πολλές ραγδαίως αναπτυσσόμενες τεχνολογίες. Οι κυματοδηγοί και ολοκληρωμένα οπτικά 

εξαρτήματα προέρχονται από την περιοχή των οπτικών τηλεπικοινωνιών. Οι μέθοδοι κατασκευής 

που περιλαμβάνουν οπτική λιθογραφία, εγχάραξη και εναπόθεση προέρχονται από τη βιομηχανία 

ημιαγωγών. Οι πηγές φωτός (λέιζερ) και οι ανιχνευτές είναι προϊόντα των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, όπου τα λέιζερ προέκυψαν από τις μηχανές λειτουργίας των οπτικών δίσκων των 

υπολογιστών (CD-ROM players) και οι συστοιχίες ανιχνευτών από τις διαδικτυακές κάμερες 

(webcams). Ο σχεδιασμός του ρευστομηχανικού συστήματος προέρχεται από την έρευνα στο πεδίο 

των MEMs. Με την ταχεία ανάπτυξη σε όλες αυτές τις περιοχές, στόχος είναι το υψηλότερο 

επίπεδο στην κατασκευή των οπτικών βιοαισθητήρων που προχωρά τόσο γρήγορα όσο και οι 

τεχνολογίες που το υποστηρίζουν. 

 

3.4.3.1 Κυματοδηγοί 

Οι κυματοδηγοί αποτελούν το κυριότερο τμήμα ενός τυπικού συμβολομετρικού αισθητήρα. Οι 

κυματοδηγοί παρέχουν το μέσο μεταφοράς του φωτός και την πλατφόρμα για τη βιοχημική 

σύζευξη. Το μήκος του κυματοδηγού ορίζει την ευαισθησία του αισθητήρα. Οι διάφορες οπτικές 

διαμορφώσεις έχουν παρόμοιες ευαισθησίες για παρόμοια μήκη αλληλεπίδρασης. Τα ελάχιστα 

συστατικά που απαιτούνται είναι μια πηγή φωτός, ο κυματοδηγός και ένας ανιχνευτής.  

Οι επίπεδοι κυματοδηγοί παρέχουν μια οπτική πλατφόρμα για συμβολομετρία που συγγενεύει 

με τις οπτικές ίνες. Οι κυματοδηγοί οπτικών ινών έχουν πυρήνες υψηλού δείκτη διάθλασης, οι 

οποίοι κατευθύνουν το φως κατά μήκος της ίνας λόγω της ολικής εσωτερικής ανάκλασης που 

λαμβάνει χώρα. Η κυματοδηγημένη δέσμη συνδέεται με ένα ηλεκτρικό πεδίο διαφυγής το οποίο 

εκτείνεται έξω από την ίνα στο υπερκείμενο στρώμα. Ολόκληρο το πεδίο περιορίζεται στην ίνα και 
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το υπερκείμενο στρώμα και δεν εξαπλώνεται στο γύρω περιβάλλον. Ο επίπεδος κυματοδηγός 

λειτουργεί σαν μια οπτική ίνα που έχει ξεδιπλωθεί. Το στρώμα κυματοδήγησης υψηλού δείκτη 

διάθλασης τοποθετείται πάνω από ένα υπόστρωμα χαμηλού δείκτη διάθλασης. Το πεδίο διαφυγής 

εκτείνεται άνωθεν του κυματοδηγού και χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει μεταβολές στο δείκτη 

διάθλασης του περιβάλλοντος. 

Η επίπεδη διαμόρφωση επιτρέπει την εύκολη προσθήκη άλλων οπτικών συστημάτων πάνω ή 

μέσα στον κυματοδηγό ή το υπόστρωμα. Για τη σύζευξη του φωτός μέσα ή έξω μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν φράγματα, ενώ για το χειρισμό της κατεύθυνσης των οπτικών δεσμών μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν καθρέπτες, διαχωριστές δεσμών και διαμορφωτές. Η ευαισθησία ενός 

επίπεδου κυματοδηγού καθορίζεται από το δείκτη διάθλασής του, το πάχος του και το δείκτη 

διάθλασης του υποστρώματος που συνεισφέρει στη δύναμη του πεδίο διαφυγής πάνω από τον 

κυματοδηγό. Η ευαισθησία αυξάνεται με την αύξηση της διαφοράς στους δείκτες διάθλασης του 

κυματοδηγού και του υποστρώματος. 

 

3.4.3.2 Συμβολόμετρα 

Οι επίπεδοι κυματοδηγοί έχουν υπερκείμενα πεδία διαφυγής ευαίσθητα σε μεταβολές του δείκτη 

διάθλασης του μέσου ακριβώς πάνω από την επιφάνεια του κυματοδηγού. Τα συγκεκριμένα πεδία 

εκτείνονται έως και 5000Å πάνω από τη επιφάνεια. Χημικές ή φυσικές αλληλεπιδράσεις 

μεταβάλουν το δείκτη διάθλασης προκαλώντας τη μεταβολή της ταχύτητας διάδοσης του φωτός ή 

τη φάση σε μια αντίθετη διεύθυνση από εκείνη της μεταβολής του δείκτη (εξίσωση 1.10). Για τη 

μέτρηση της μεταβολής αυτής, μια δέσμη διάδοσης αναφοράς, η οποία βρίσκεται δίπλα από την 

αισθητήρια δέσμη ανίχνευσης, συνδέεται οπτικά με την αισθητήρια δέσμη και σχηματίζεται ένα 

συμβολομετρικό σχήμα από εναλλασσόμενους φωτεινούς και σκοτεινούς κροσσούς. Μια 

σχηματική αναπαράσταση αυτής της οπτικής διαμόρφωσης απεικονίζεται στο σχήμα 1.27. 

 

 

Σχήμα 1.27: Σχηματικό διάγραμμα ενός συμβολομέτρου Mach-Zehnder. 

Αισθητήριος κλάδος

Λέιζερ

Διαχωριστής δέσμης

Κυματοδηγός
Κλάδος 
αναφοράς

Ανιχνευτής
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Όταν λαμβάνουν χώρα χημικές ή φυσικές μεταβολές στον αισθητήριο κλάδο, το 

συμβολομετρικό σχήμα μετατοπίζεται παράγοντας μια ημιτονοειδή έξοδο. Η μετατόπιση της 

φάσης ορίζεται σε σχέση με τον ενεργό δείκτη διάθλασης, Νeff [95]. 

( )eff
2πLΔφ ΔN
λ

=           (1.10) 

Το όριο της ανίχνευσης περιορίζεται από το θερμικό και μηχανικό θόρυβο του συστήματος 

του κυματοδηγού, τη σταθερότητα του λέιζερ και τα χαρακτηριστικά του ανιχνευτή. Τα τυπικά 

όρια ανίχνευσης είναι μεταβολές του δείκτη διάθλασης της τάξεως του 10-6. Οι συμβολομετρικοί 

αισθητήρες έχουν το πλεονέκτημα της βιοανίχνευσης χωρίς επισήμανση, του μηδενισμού του 

θορύβου, της οπτικής ακύρωσης της μη-επιλεκτικής πρόσδεσης και των μεταβολών της κύριας 

μάζας, της οπτικής ολοκλήρωσης για επιπρόσθετη σταθερότητα, του συμπαγούς μεγέθους και του 

μικρού κόστους. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα στη συμβολομετρία κυματοδηγών είναι ο σχεδιασμός του κλάδου 

αναφοράς. Καθώς η συμβολομετρία μετράει τη διαφορά μεταξύ του αισθητήριου και του κλάδου 

αναφοράς, ο κλάδος αναφοράς πρέπει να μηδενίσει το θόρυβο στο σήμα. Ο θόρυβος προκαλείται 

από θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, μηχανικές αλλαγές και μη επιλεκτικές αντιδράσεις. Ο κλάδος 

αναφοράς πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά με το αισθητήριο κλάδο στη δομή, την 

απόκριση και την απόσταση, εκτός από την επιλεκτική χημική απόκριση, έτσι ώστε η αναφορά να 

λειτουργεί ως πραγματικός αρνητικός ελεγκτής. 

Η εκδοχή των οπτικών ινών δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό καθώς 

ο κλάδος αναφοράς είναι φυσικά ξεχωριστός από τον αισθητήριο κλάδο. Στην επίπεδη 

συμβολομετρία κυματοδηγών, και οι δύο κλάδοι βρίσκονται στην ίδια φυσική δομή σε απόσταση 

μικρότερη από ένα χιλιοστό. Παρ’ όλα αυτά οι μεταβολές του δείκτη διάθλασης της κυρίας μάζας 

αποτελεί πρόβλημα λόγω της κοντινής απόστασης και πρέπει να ληφθεί υπόψιν στη 

ρευστοδυναμική του κελιού: σε ένα ιδανικό σύστημα οι μεταβολές της κύριας μάζας θα 

επηρεάζουν ταυτοχρόνως και τους δύο κλάδους. 

Οι δύο πιο κοινές συμβολομετρικές διαμορφώσεις είναι το πολωσιμετρικό (polarimetric) και 

το διρυθμικό συμβολόμετρο (two-mode). Οι διαδρομές του φωτός στους δύο κλάδους είναι 

συγγραμμικές, έτσι ώστε το φως να περνά μέσω του ίδιου όγκου του κυματοδηγού και να 

εξουδετερώνονται οι μικρές διακυμάνσεις των θερμικών και μηχανικών επιδράσεων που 

παρατηρούνται στη διαμόρφωση που είναι δίπλα-δίπλα. Όμως και στις δύο διαμορφώσεις, 

οποιεσδήποτε μεταβολές του δείκτη διάθλασης της κυρίως μάζας θα ανιχνευθούν διαφορετικά από 

τους δύο ρυθμούς ή τις πολώσεις.  
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Οι περισσότερες συμβολομετρικές διαμορφώσεις, τα υλικά και οι διαδικασίες κατασκευής 

προέρχονται από τη βιομηχανία οπτικών τηλεπικοινωνιών. Οι διαχωριστές δέσμης, οι διαιρέτες-Υ 

και οι διαμορφωτές έχουν χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό ενός κλάδου αναφοράς που 

μεγιστοποιεί την ανίχνευση. Οι Ranganath και Wang έχουν σχεδιάσει ένα κυματοδηγό που 

χρησιμοποιεί ένα διαμορφωτή συμβολομέτρου Mach-Zehnder [102]. Αυτός ο οπτικός 

διαμορφωτής καλύπτει τους κυματοδηγούς για να προστατευθούν από τις μεταβολές του 

περιβάλλοντα χώρου. Οι μεταβολές που ανιχνεύονται μπορεί να προέρχονται από μια επιλεκτική ή 

μη αντίδραση ή μια μεταβολή του δείκτη διάθλασης του μέσου. Συνήθως η μεταβολή είναι ένας 

συνδυασμός των τριών παραμέτρων. Ο σχεδιασμός του κλάδου αναφοράς είναι καθοριστικός για 

τη μεγιστοποίηση της ανίχνευσης του επιθυμητού αναλύτη. 

Τα συμβολόμετρα Mach-Ζehnder διαχωρίζονται σε δύο τύπου: μη καναλιού και καναλιού. Το 

μη-καναλιοποιημένο συμβολόμετρο Mach-Zehnder έχει το πλεονέκτημα της ευκολίας κατασκευής 

του κυματοδηγού, ο οποίος επιτρέπει τον εύκολο διαχωρισμό διαφόρων χημειών ανίχνευσης. Το 

βασικό μειονέκτημα είναι η απαίτηση για πολλαπλά οπτικά συστήματα για την απόδοση ενός 

σχήματος ανίχνευσης. Τα πολλαπλά συστήματα προσθέτουν επιπρόσθετο μηχανικό θόρυβο και 

μόνο ένα συμβολόμετρο ανίχνευσης μπορεί να χρησιμοποιείται κάθε φορά. 

Τα συμβολόμετρα Mach-Zehnder τύπου καναλιού έχουν κανάλια που κατασκευάζονται 

μέσα ή πάνω από επίπεδο υπόστρωμα. Οι διαιρέτες-Υ χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό και την 

επανένωση των οπτικών δεσμών. Τα κανάλια είναι δύο τύπων: α) ιοντικής ανταλλαγής [103-105] ή 

εναποτιθέμενα τύπου ράβδου [106], όπως φαίνονται στο σχήμα 1.28. Οι μέθοδοι απαιτούν 

διατάξεις μεγάλου μήκους γιατί η γωνία διαίρεσης σε ένα διαιρέτη-Υ πρέπει να είναι πολύ μικρή. 

Όταν η γωνία είναι μικρή, απαιτείται μεγαλύτερο μήκος για τον επιτυχή διαχωρισμό των καναλιών 

για τη βιοχημική τροποποίηση. Επίσης στο διαιρέτη-Υ υπάρχει μία στένωση: αυτή η γωνία πρέπει 

να σχεδιαστεί ώστε ο ρυθμός διάδοσης να μη μετατραπεί σε άλλους πλευρικούς ρυθμούς. Οι άκρες 

του καναλιού πρέπει να είναι ομαλές ώστε να ελαχιστοποιηθεί η σκέδαση, ένα πρόβλημα που 

κυρίως παρατηρείται στους εναποτιθέμενους κυματοδηγούς. 
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Σχήμα 1.28: Σχηματικό διάγραμμα συμβολομέτρων Mach-Zehnder τύπου καναλιού. 

 

 

Σχήμα 1.29: Συμβολόμετρο Mach-Zehnder με συζεύκτη τριών κυματοδηγών στην έξοδο. 

 

Και στους δύο κυματοδηγούς τύπου-καναλιού τα παράθυρα αναφοράς και ανίχνευσης 

εναποτίθενται ως ένα προστατευτικό κάλυμμα πάνω από τη δομή του κυματοδηγού. Το φως 

μπορεί να εισέλθει μέσα στον κυματοδηγό με τη χρήση είτε φακών εστίασης, ή με μια 

ευθυγραμμισμένη ίνα εάν ο κυματοδηγός έχει κατασκευαστεί σε υπόστρωμα πυριτίου [106]. Ο 

κυματοδηγός Mach-Zehnder τύπου-καναλιού παρέχει τον τρόπο συνδυασμού δύο σημάτων σε ένα 

συμβολομετρικό σήμα. Παρ’ όλα αυτά, είναι δύσκολος ο σχεδιασμός της θέσης της φάσης στο 

σήμα εξόδου ώστε να είναι κοντά στα σημεία τετραγωνισμού, για την επίτευξη της μεγαλύτερης 

δυνατής γραμμικής ευαισθησίας. Μια μελετημένη μεταβολή του δείκτη σε έναν από τους δύο 

κλάδους θα επιτρέψει τον προσδιορισμό των θέσεων της φάσης καθώς και τα ελάχιστα-μέγιστα 

στην αρχή του πειράματος. 

Το πρόβλημα τετραγωνισμού μετριάστηκε με τη χρήση ενός συζεύκτη τριών κυματοδηγών 

[105]. Ο συζεύκτης αποτελείται από τρεις γειτονικούς κυματοδηγούς: οι δύο κλάδοι του 

Τύπου ιοντικής 
ανταλλαγής

Τύπου εναποτιθέμενου 
ράβδου
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(β)
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συμβολομέτρου και ένας τρίτος που τοποθετείται ανάμεσά τους (σχήμα 1.29). Τα σήματα στην 

έξοδο είναι εκτός φάσης κατά 2π/3, παρέχοντας τουλάχιστον μία έξοδο κοντά στα σημεία 

τετραγωνισμού. Το σύνολο των τριών εξόδων είναι μία σταθερά, επομένως ο συζεύκτης επιτρέπει 

τον έλεγχο και την παρακολούθηση της σταθερότητας του φωτός του λέιζερ ή των μεταβολών 

απορρόφησης στο συμβολόμετρο. 

Μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή του συμβολομέτρου Mach-Zehnder τύπου καναλιού είναι το 

συμβολόμετρο Young [107, 108] (σχήμα 1.30). Το συγκεκριμένο συμβολόμετρο αφαιρεί το 

τμήμα της διάταξης μετά τους δύο κλάδους και πριν την επανένωσή τους και επιτρέπει στο φως να 

εξέλθει του κυματοδηγού. Η απόκλιση των δύο δεσμών υπερκαλύπτεται μετά από μία απόσταση 

από τον κυματοδηγό και σχηματίζει ένα συμβολομετρικό σχήμα. Το συμβολόμετρο Young δεν 

απαιτεί επιπρόσθετα οπτικά και επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο του συμβολομετρικού σχήματος. Με 

τη χρήση ενός μονοσημειακού ανιχνευτή το ελάχιστο-μέγιστο του σχήματος των κροσσών μπορεί 

να σαρωθεί με το μετασχηματισμό του ανιχνευτή ή χρησιμοποιώντας κάτοπτρο. Μία συστοιχία 

ανιχνευτή θα αναλύσει τους κροσσούς χωρίς μετασχηματισμό. 

 

Σχήμα 1.30: Σχηματική αναπαράσταση 

ενός συμβολομέτρου Young. 

 

Στο συμβολόμετρο Young οι δύο έξοδοι του κυματοδηγού διαθλώνται μέσω μίας σχισμής 

[109]. Στην πραγματικότητα, αν χρησιμοποιείται η φυσική απόκλιση του λέιζερ, οι δύο δέσμες 

εξόδου θα αλληλεπιδράσουν σε μία απόσταση από την έξοδο και θα σχηματιστεί ένα 

συμβολομετρικό σχήμα χωρίς τη χρήση εξωτερικών οπτικών εξόδου. 

Με το συγγραμμικό πολωσιμετρικό ή διαφορικό συμβολόμετρο (difference) 

ελαχιστοποιούνται οι μηχανικές ή θερμικές διακυμάνσεις [110, 111]. Σε αυτή τη διαμόρφωση 

(σχήμα 1.31), οι δέσμες αναφοράς και ανίχνευσης ταξιδεύουν μέσω του ίδιου όγκου με τον 

κυματοδηγό. Η ανίχνευση λαμβάνει χώρα εξαιτίας της διαφοράς στην έκταση των υπερκείμενων 

πεδίων διαφυγής των δύο πολώσεων, το κάθετο ηλεκτρικό (ΤΕ) και το κάθετο μαγνητικό (ΤΜ). Ο 

ρυθμός ΤΕ (και όχι ο ΤΜ) θα διαδοθεί μέσω ενός λεπτότερου κυματοδηγού. Ένας κυματοδηγός 

είσοδος

απόκλιση των 
δεσμών εξόδου

συμβολομετρικό
σχήμα
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μεγαλύτερου πάχους θα περιορίσει τον ρυθμό ΤΕ και θα επιτρέψει τη διάδοση του ρυθμού ΤΜ. Σε 

αυτό το σημείο ο ρυθμός ΤΜ έχει μεγαλύτερο πεδίο διαφυγής πάνω από τον κυματοδηγό σε σχέση 

με τον ρυθμό ΤΕ. Η διαφορά αυτή των δύο ρυθμών ερμηνεύει τις διαφορετικές ευαισθησίες σε 

χημικές ή φυσικές μεταβολές πάνω από τον κυματοδηγό. Το γεγονός ότι οι δύο ρυθμοί επιφέρουν 

μια διαφορετική μεταβολή της φάσης για την ίδια επίδραση είναι η αιτία της απόκρισης του 

αισθητήρα. 

 

 

Σχήμα 1.31: Σχηματικό διάγραμμα όπου φαίνεται η έξοδος του οδηγούμενου κύματος ενός διαφορικού 

συμβολομέτρου. 

 

Η ανάλυση του σήματος εξόδου του διαφορικού συμβολομέτρου απαιτεί πολλαπλά οπτικά 

συστήματα, γεγονός που αποτελεί μειονέκτημα για το σχηματισμό ενός συμπαγούς αισθητήρα. 

Μια ερευνητική ομάδα [112] κατάφερε να αντιμετωπίσει αυτό το μειονέκτημα με την ολοκλήρωση 

των οπτικών πόλωσης του διαφορικού συμβολομέτρου σε μια ψηφίδα του κυματοδηγού (σχήμα 

1.32). 

 

 

Σχήμα 1.32: Σχηματική αναπαράσταση ενός ολοκληρωμένου διαφορικού συμβολομέτρου. 
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3.4.3.3 Άλλες Συμβολομετρικές Μέθοδοι 

Κάποιες άλλες συμβολομετρικές μέθοδοι είναι ο σχηματισμός κροσσών Fabry-Perot με λευκό φως. 

Το συμβολόμετρο Fabry-Perot αποτελείται από δύο παράλληλα κάτοπτρα υψηλής 

ανακλαστικότητας, τοποθετημένα σε μικρή απόσταση L, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 1.33 [35]. 

Η πλειονότητα του φωτός που προσπίπτει στο πρώτο κάτοπτρο ανακλάται αλλά ένα μέρος του το 

διαπερνά, εισέρχεται στην κοιλότητα και προσπίπτει στο δεύτερο κάτοπτρο. Στο δεύτερο 

κάτοπτρο, μέρος του εισερχόμενου στη κοιλότητα φωτός ανακλάται ενώ το υπόλοιπο οδεύει εκτός 

αυτής. Το φως που παραμένει μέσα στη κοιλότητα συνεχίζει να ανακλάται μεταξύ των δύο 

κατόπτρων και ανάλογα με την απόσταση και το δείκτη διάθλαση μεταξύ αυτών, κάποια μήκη 

κύματος μετά τις πολλαπλές ανακλάσεις συμβάλουν θετικά. Σε αυτά τα μήκη κύματος η κοιλότητα 

“συντονίζεται” και το φως τελικά περνά μέσω αυτής. Η συνθήκη συντονισμού της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας laser μήκους κύματος λ, μέσα σε μια οπτική κοιλότητα είναι: 

 

mλ/2=L,  m=1,2,3….           (1.11) 

 

 

Σχ.1.33: Διάταξη συμβολομέτρου Fabry – Perot. 

 

Το συμβολόμετρο Fabry-Perot έχει εφαρμοστεί στο τέλος μίας ίνας και πάνω στην επιφάνεια 

μίας ψηφίδας πορώδους πυριτίου [113]. Οι μεταβολές του πάχους και του δείκτη διάθλασης λόγω 

πρόσδεσης πρωτεϊνών ή διόγκωσης ενός πολυμερούς στο τέλος μίας ίνας μεταβάλλει το μήκος της 

διαδρομής του λευκού φωτός. Η συμβολομετρία του ανακλώμενου φωτός παράγει τις 

συμβολομετρικές γραμμές Fabry-Perot. Μια μεταβολή στην ανάκλαση λόγω πρόσδεσης ή 

διόγκωσης μετατοπίζει αυτούς τους κροσσούς. Το μέγεθος της μετατόπισης είναι ενδεικτικό της 

μεταβολής. Αυτή η ανακλαστική συμβολομετρική φασματοσκοπία υστερεί ευαισθησίας γιατί η 

μεταβολή του μήκους της διαδρομής είναι αρκετά μικρή σε σύγκριση με το μήκος της διαδρομής 

ενός επίπεδου κυματοδηγού. 
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3.4.4 Εφαρμογές 

Στη βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί διάφορα συμβολομετρικά σχήματα ανίχνευσης. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, ο στόχος είναι η ευαισθησία και η δυνατότητα προσαρμογής της 

συμβολομετρικής διάταξης. Η έρευνα δεν έχει εστιαστεί σε μοναδικές λύσεις για συγκεκριμένες 

ανάγκες ανίχνευσης, ειδικά αφού η ικανότητα του αισθητήρα για συγκεκριμένη ανίχνευση δεν 

είναι καλύτερη από τη χημεία στον μετατροπέα. Έχοντας λάβει τα παραπάνω υπόψιν, η έρευνα 

έχει κινηθεί στην κατεύθυνση της αξιολόγησης ενός συγκεκριμένου σχήματος ανίχνευσης, 

συνήθως με ένα γενικό σύστημα βιοπρόσδεσης. Οι περισσότερες ερευνητικές ομάδες έχουν 

εξετάσει το σύστημα πρωτεΐνης/αντισώματος IgG/anti-IgG. Τα δείγματα DNA που έχουν 

χρησιμοποιηθεί είναι γενικής φύσεως με περίπου 20 συνδυασμούς ζευγών βάσης [114]. Μερικές 

φορές έχουν χρησιμοποιηθεί ολόκληρα κύτταρα όπως η σαλμονέλα [114, 115]. Σε όλες τις 

εφαρμογές έχουν χρησιμοποιηθεί άμεσα συστήματα ανίχνευσης χωρίς επισήμανση, τα οποία 

αξιοποιούν τις υποκείμενες δυνάμεις του συμβολομέτρου. 

Σε μια προσπάθεια περαιτέρω αύξησης της ευαισθησίας, έχει χρησιμοποιηθεί μια δομή τύπου 

σάντουιτς. Σε αυτή τη διαμόρφωση ένα δεύτερο αντίσωμα προστίθεται μετά την αντίδραση του 

πρώτου με το αντιγόνο. Το δεύτερο αντίσωμα μπορεί να συνδεθεί με ένα νανοσωματίδιο όπως ο 

χρυσός ή το πολυστυρένιο. Αυτά τα μικροσφαιρίδια ενισχύουν το σήμα προσθέτοντας μεγάλες 

αλλαγές στο δείκτη διάθλασης [116]. 

Επίσης μια άλλη εφαρμογή όπου έχουν χρησιμοποιηθεί συμβολόμετρα κυματοδηγών είναι 

στην ανίχνευση της ατραζίνης, ενός μικροβιοκτόνου στο πόσιμο νερό. Το όριο ανίχνευσης που έχει 

αναφερθεί φθάνει στα 0.1ppb ατραζίνης [117, 118]. 

Μη άμεσες αναλύσεις ανάλογες με τα κλασικά ELISAs, όπου ένα συμβολόμετρο λειτουργεί 

ως διάταξη ανάγνωσης, έχουν εξετασθεί σε μικρή έκταση [119]. Το πλεονέκτημα αυτής της 

προσέγγισης είναι η αντιστρεπτότητα του αισθητήρα για την επόμενη ανάλυση, όμως η μέθοδος 

ELISA απαιτεί επιπρόσθετα βήματα.  

Επιπλέον, άλλοι κλινικά σχετικοί αναλύτες όπως η αμμωνία και το pH μπορούν να μετρηθούν 

με ένα συμβολόμετρο. Στη μια περίπτωση τα υμένια ανίχνευσης είναι μεγαλύτερου πάχους από το 

υπερκείμενο πεδίο διαφυγής, επομένως μπλοκάρουν τις επιδράσεις από τη μη επιλεκτική 

πρόσδεση και από τις μεταβολές του δείκτη της κύριας μάζας. Τα υμένια μεγάλου πάχους 

παρέχουν ικανοποιητικό υλικό αντίδρασης για τη μέτρηση της αμμωνίας σε συγκεντρώσεις 

μικρότερες του ενός ppm και pH 0.01 μονάδων σε υδατικό διάλυμα [120]. 
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3.4.5 Πλεονεκτήματα και Περιορισμοί 

Στις προηγούμενες ενότητες έχουν παρουσιαστεί αρκετοί διαφορετικοί συμβολομετρικοί και 

ανακλασιομετρικοί κυματοδηγοί, ο καθένας εκ των οποίων έχει αξιολογηθεί εξετάζοντας μία 

αντίδραση πρόσδεσης βιολογικών ειδών. Για το λόγο αυτό, δεν είναι δίκαιο να συγκριθούν μεταξύ 

τους άμεσα. Τα συμβολόμετρα κυματοδηγών είναι ουσιαστικά ισοδύναμα λόγω των έμφυτων 

ευαισθησιών στο σχεδιασμό τους. Τα συμβολόμετρα μέτρησης ανάκλασης και οπτικών ινών είναι 

κατά πολύ λιγότερο ευαίσθητα εξαιτίας  των εξής περιορισμών: τη μικρή μεταβολή του μήκους της 

διαδρομής στη ανακλασιομετρική διάταξη και πολύ μικρό πεδίο διαφυγής στη διάταξη των 

οπτικών ινών. 

Τα συμβολόμετρα μπορούν να κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά και για 

τον κυματοδηγό και για το υπόστρωμα. Η επιλογή περιορίζεται από το διαθέσιμο ερευνητικό 

εξοπλισμό. Εάν όλες οι ερευνητικές ομάδες είχαν τη δυνατότητα χρήσης των ίδιων υλικών, δεν θα 

υπήρχε διάκριση στα όρια ανίχνευσης, που βασίζονται στην ευαισθησία του κυματοδηγού και τη 

μεταβολή του ενεργού δείκτη διάθλασης. Αυτό θα απόφερε ένα καθολικό όριο στις επιδράσεις της 

πρόσδεσης στο 1 pg/mm2 κάλυψης. Η ανίχνευση περιορίζεται από τη διάταξη του ανιχνευτή, την 

ικανότητα να καταστείλει το μηχανικό και θερμικό θόρυβο, τις σταθερές βιοσυζευγμένης 

πρόσδεσης και το ρευστομηχανικό σύστημα.  

Το βασικό πλεονέκτημα ενός συμβολομέτρου είναι η ικανότητα ανίχνευσης κάθε χημικής 

αντίδρασης, καθώς όλες οι αντιδράσεις και αλληλεπιδράσεις δημιουργούν μια αλλαγή στο δείκτη 

διάθλασης. Επομένως, δεν υπάρχει η ανάγκη χρήσης επισήμανσης, χρωματικής αλλαγής ή 

επίδρασης του συντονισμού για τη δημιουργία μιας απόκρισης. Το πλεονέκτημα αυτό είναι και ο 

βασικός περιορισμός του συμβολομέτρου, γιατί καθώς είναι ευαίσθητο σε κάθε βιο-χημική 

αντίδραση, θα αποκρίνεται σε κάθε μεταβολή, είτε είναι η επιλεκτική αντίδραση, ή οποιαδήποτε 

μη επιλεκτική προσρόφηση, ή μεταβολή της θερμοκρασίας ή μεταβολές του δείκτη της κύριας 

μάζας. Επομένως, ο σχεδιασμός της χημείας αναφοράς και ανίχνευσης πρέπει να είναι 

συγκεκριμένη και επίσης πρέπει να ελαχιστοποιείται κάθε παρεμβολή. Ο κλάδος αναφοράς πρέπει 

να ανταποκρίνεται στην επιθυμητή αντίδραση και να ελαχιστοποιεί κάθε ανταγωνιστική αντίδραση 

και το θόρυβο που προκαλούν μεταβολές του δείκτη διάθλασης. 

Το υψηλό κόστος των λέιζερ και των ανιχνευτών αποτελεί ένα περιοριστικό παράγοντα για 

την ανάπτυξη συμβολομετρικών αισθητήρων, όπως συμβαίνει και με άλλες οπτικές διατάξεις. Για 

την κατασκευή του κυματοδηγού απαιτείται ένα σύστημα εναπόθεσης λεπτών υμενίων το οποίο 

είναι διαθέσιμο στα περισσότερα ερευνητικά εργαστήρια. Όμως οι κατεξοχήν περιοριστικοί 

παράγοντες για τις περισσότερες διατάξεις είναι τα ηλεκτρονικά και η ανάπτυξη του λογισμικού 

που απαιτούνται για την επεξεργασία του σήματος και των δεδομένων. Η δημιουργία μιας 
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εξολοκλήρου ανεξάρτητης μονάδας αισθητήρα χωρίς την παρουσία ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή 

συνδεδεμένου με τον αισθητήρα θα ήταν ο ιδανικός στόχος. 

 

3.4.6 Σύγκριση μεταξύ SPR και MZI 

Από τις ανωτέρω παρουσιασθείσες μεθοδολογίες η SPR και η MZI εμφανίζονται να είναι οι 

πιο ελπιδοφόρες όσον αφορά την ευαισθησία και το δυναμικό πεδίο. Ακόμα κι αν και οι δύο 

μεθοδολογίες έχουν εφαρμοστεί στην ανίχνευση διάφορων ουσιών σε (βιο)χημικούς αισθητήρες, 

όλες οι συγκριτικές μελέτες δεν ήταν σε θέση να παρουσιάσουν μια καθαρή διάκριση. Αυτό 

κυρίως συμβαίνει γιατί οι εκάστοτε φυσικές ποσότητες προς μέτρηση είναι διαφορετικές (πίνακας 

1.II, τα στοιχεία προέρχονται από την αναφορά 37). Επομένως είναι πολύ δύσκολο να 

αξιολογηθούν άμεσα οι πραγματικοί περιορισμοί στην απόδοση για κάθε περίπτωση. 

  

Αισθητήρια 

Μέθοδος 
Δυναμικό 
πεδίο (Μ) 

Όριο Ανίχνευσης 
(Μ) 

Αισθητήριο 
Στρώμα Αναλύτης Ανάλυση Χρόνος 

απόκρισης 

MZI 1-3×10-4 μη δηλωμένο πολυμερές βενζόλιο 8×10-7 έχει αναφερθεί 
ως «γρήγορος» 

MZI 0.03-80×10-

10 3.0×10-8 anti- hCG hCG 4×109 Μ 2 ώρες 

MZI 0.5-50×10-9 5×10-10 αντίσωμα simazine 6×10-11Μ 20 λεπτά 

MZI 10-7-10-10 4×10-10 αντι-
ατραζίνη ατραζίνη 8×10-11Μ 10 λεπτά 

SPR 5-25×10-11 2×10-11 αντι-αντι-
hCG hCG 1.2×10-6 RIU λίγα 

δευτερόλεπτα 

SPR δεν 
αναφέρεται δεν αναφέρεται Au BSA 3×10-6Μ 20 λεπτά 

SPR δεν 
αναφέρεται δεν αναφέρεται Au DNA 10-7Μ 60 

δευτερόλεπτα 

Πίνακας 2.ΙI. Σύγκριση της απόδοσης των αισθητήρων SPR και ΜΖΙ. 

 

Η εκτενής παρουσίαση των διαφορετικών μεθόδων βιοχημικής ανίχνευσης έδειξε ότι το πεδίο 

των οπτικών βιοαισθητήρων έχει αναπτυχθεί και συνεχίζει να αναπτύσσεται με αλματώδεις 

ρυθμούς. 

Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται μια αισθητήρια διάταξη που βασίζεται στη 

συμβολομετρία Mach-Zehnder αλλά η καινοτομία της έγκειται στη μονολιθική ολοκλήρωση της 
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διάταξης εκπομπής φωτός και του ανιχνευτή με τον επίπεδο κυματοδηγό αλλά και στο γεγονός ότι 

είναι λειτουργική σε ευρεία περιοχή του ορατού-υπερύθρου φάσματος. Στον επόμενο κεφάλαιο 

περιγράφεται η προτεινόμενη διάταξη και παρουσιάζεται η θεωρητική μελέτη λειτουργίας της, η 

οποία εξετάζει τη διάδοση του φωτός μέσα στον κυματοδηγό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Θεωρητική Μελέτη της Διάταξης ΜΖΙ Ευρέoς Φάσματος 

 

 

1. Περιγραφή Αισθητήρα ΜΖΙ Μονοχρωματικού και Ευρέoς Φάσματος 

 

Η πρόοδος των οπτικών δομών που κατασκευάζονται με τεχνολογίες 

μικροηλεκτρονικής/μικρομηχανικής, όπως οι κυματοδηγοί και τα φράγματα σύζευξης, έχει 

επιτρέψει την κατασκευή σμικρυμένων βιοχημικών αισθητήριων διατάξεων υψηλής ευαισθησίας, 

μικρού χρόνου απόκρισης και δυνατότητας ελέγχου και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο. 

Επιπλέον, αυτές οι διατάξεις βιοανίχνευσης προσφέρουν αξιοπιστία, δυνατότητα μαζικής 

παραγωγής, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και βελτιωμένες δυνατότητες ευθυγράμμισης με 

εξωτερικά οπτικά εξαρτήματα. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της οπτικής μετατροπής για 

βιοχημική ανίχνευση είναι η γαλβανική απομόνωση του μετατροπέα (transducer) από τα 

ηλεκτρονικά διέγερσης και ανίχνευσης. Συνεπώς, το πρόβλημα των ανεπιθύμητων παρεμβολών 

ελαχιστοποιείται επιτρέποντας την ανάπτυξη πολύ πυκνών οπτικών συστοιχιών αισθητήρων, 

καθιστώντας τον έλεγχο και την παρακολούθηση πολλαπλών αναλυτών σε πραγματικό χρόνο έναν 

όλο και περισσότερο ρεαλιστικό στόχο. Η περαιτέρω αύξηση αυτών των παραμέτρων μαζί με την 

αύξηση της ευαισθησίας αποτελούν σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη συμπαγών και φορητών 

διατάξεων βιοανίχνευσης που θα επιτρέψουν την ανίχνευση χωρίς επισήμανση και σε πραγματικό 

χρόνο βιομορίων πολύ μικρών συγκεντρώσεων, η σμίκρυνση των οποίων δεν θυσιάζει το δυναμικό 

εύρος, την ανάλυση και τα κατώτατα όρια ανίχνευσης. 

Από την εκτενή περιγραφή του κεφαλαίου 1, συνοψίζεται ότι η αρχή λειτουργίας των 

ολοκληρωμένων οπτικών βιοαισθητήρων συνήθως βασίζεται στη χρήση επίπεδων κυματοδηγών, η 

αποτελεσματικότητα της κυματοδήγησης των οποίων εξαρτάται από το ενεργό μέσο που 

περιβάλλει τον κυματοδηγό. Πιο συγκεκριμένα, η διάδοση του φωτός στον κυματοδηγό εξαρτάται 

από τον ενεργό δείκτη διάθλασης που ανιχνεύεται στην περιοχή του υπερκείμενου πεδίου διαφυγής 

των ρυθμών κυματοδήγησης. Οι βιομοριακές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται επάνω στην 

επιφάνεια του κυματοδηγού μεταβάλλουν τον ενεργό δείκτη διάθλασης (effective refractive index, 

Νeff) και η μεταβολή αυτή παρουσιάζεται ως μια αλλαγή στην ροή των φωτονίων που 

παρακολουθείται στο τέλος του κυματοδηγού.  
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1.1 Αρχή Λειτουργίας Μονοχρωματικού Αισθητήρα ΜΖΙ (SW-MZI)  

Μεταξύ των αισθητήρων υπερκείμενου πεδίου διαφυγής, οι οποίοι έχουν περιγραφεί στο κεφάλαιο 

1, ο συμβολομετρικός βιοαισθητήρας Mach-Zehnder (MZI) είναι μία από τις πιο υποσχόμενες 

διατάξεις λόγω της υψηλής ευαισθησίας του και της δυνατότητας οπτοηλεκτρονικής ολοκλήρωσης 

σε μικροσυστήματα lab-on-a-chip. Στο τυπικό μονοχρωματικό συμβολόμετρο MZ (Single 

Wavelength Mach-Zehnder Interferometer, SW-MZI), το φως (συνήθως από μια εξωτερική πηγή 

λέιζερ) ταξιδεύει σε έναν κυματοδηγό και έπειτα χωρίζεται σε δύο κλάδους, τον αισθητήριο κλάδο 

και τον κλάδο αναφοράς, χρησιμοποιώντας ένα διαιρέτη δέσμης σχήματος-Υ. Οι δύο δέσμες 

επανασυνδέονται σε μια δεύτερη ένωση τύπου-Υ, μετά από μια ορισμένη απόσταση (σχήμα 2.1). 

Οι αλλαγές του ενεργού δείκτη διάθλασης στον αισθητήριο κλάδο, μέσα στην περιοχή του 

υπερκείμενου πεδίου διαφυγής, παράγουν μια αλλαγή στην ταχύτητα φάσης που μετατρέπεται σε 

μια διαμόρφωση της έντασης στην έξοδο του MZI. 

 

 

Σχήμα 2.1: Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης του κυματοδηγού MZI.  

 

Η διαφορά φάσης ανάμεσα στις δέσμες φωτός οι οποίες διασχίζουν και τους δύο κλάδους 

δίνεται από την εξίσωση: 

           ( )eff (S) eff (R)
2πLΔφ(t) (t)N N
λ

= −               (2.1≡1.10) 
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όπου NS και NR είναι οι ενεργοί δείκτες διάθλασης στον αισθητήριο κλάδο και τον αναφοράς, 

αντίστοιχα, λ είναι το μήκος κύματος του φωτός που ταξιδεύει στην οπτική ίνα και L είναι το 

μήκος της αισθητήριας περιοχής. 

Η ένταση του φωτός είναι ανάλογη του τετραγώνου του ηλεκτρικού πεδίου: 
2

EI∝      (2.2) 

όπου Ε είναι το ηλεκτρικό πεδίο. Έστω ΕS και ER τα αντίστοιχα διανύσματα του ηλεκτρικού 

πεδίου στον αισθητήριο κλάδο και τον κλάδο αναφοράς και Δφ η διαφορά φάσης, και αν 

EEE SR ==  όπου το διάνυσμα E  ισούται με το μισό του αρχικού ηλεκτρικού πεδίου καθώς το 

δεύτερο διαχωρίζεται στους δύο κλάδους του ΜΖΙ: 

       2

E
E

0
=

             
(2.3) 

τότε από την εξίσωση 2.2 προκύπτει το σήμα εξόδου (Ιout) ενός ΜΖΙ το οποίο είναι ανάλογο του 

αριθμού των φωτονίων: 

           ( )φcos1E2φcosEE2EEI 222
out Δ+=Δ⋅⋅++= ( )φcos1

2
E

I
2

0
out Δ+=⇒           (2.4) 

Η ένταση εισόδου σύμφωνα με την εξίσωση 2.2 είναι: 2
0in E=Ι , κατά συνέπεια η εξίσωση (2.4) 

γράφεται ως εξής: 

   ( ) ( )φcos1
2
1

I
Iφcos1

2
II

in

outin
out Δ+=⇒Δ+=            (2.5) 

 

Για συμμετρικούς κλάδους η διαφορά φάσης μεταξύ των δύο κλάδων είναι μηδενική:

10cos0Δφ 0 =⇒= , οπότε από την εξίσωση 2.5 προκύπτει ότι inout I=Ι . Ο λόγος Ιout/Iin εκφράζει 

τη μετάδοση του φωτός μέσω του κυματοδηγού και συχνά αναφέρεται ως ισχύς μετάδοσης. 

Από την εξίσωση 2.1 φαίνεται ότι η διαφορά φάσης εξαρτάται από το αποτέλεσμα των 

μεταβολών των ενεργών δεικτών διάθλασης (σχήμα 2.2α, β) και των μηκών κύματος και της 

αισθητήριας περιοχής 2.2γ. Επομένως, οι αισθητήριες περιοχές μεγάλου μήκους εξασφαλίζουν 

υψηλές ευαισθησίες ακόμη και για πολύ μικρές αλλαγές του ενεργού δείκτη διάθλασης. Από την 

εξίσωση 2.3 συμπεραίνεται ότι η ένταση του σήματος στην έξοδο της συμβολομετρικής διάταξης 

είναι περιοδική και στο σχήμα 2.2δ παρουσιάζεται η μεταβολή της με το μήκος της αισθητήριας 

περιοχής για διάφορα μήκη κύματος.  
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Σχήμα 2.2: Επίδραση α) του μήκους κύματος στους ενεργούς δείκτες διάθλασης, β) επίδραση του ΔΝeff στη 

διαφορά φάσης, γ, δ) του μήκους της αισθητήριας περιοχής στη διαφορά φάσης και στο σήμα εξόδου 

αντίστοιχα. 

 

Στο σχήμα 2.3 παρουσιάζεται η διάδοση του φωτός και η ισχύς μετάδοσης σε όλο το μήκος 

μιας διάταξης MZI όπως υπολογίζεται από το λογισμικό προσομοίωσης (BeamProp®) για μήκος 

κύματος 600nm. Αυτή η προσομοίωση αντιστοιχεί σε ένα MZI νιτριδίου του πυριτίου σε 

υπόστρωμα πυριτίου, συνολικού μήκους 1mm με ένα σχετικά μικρό αισθητήριο κλάδο 300 μm με 

δείκτη διάθλασης διαφορετικό από το δείκτη διάθλασης του κλάδου αναφοράς. Το πλάτος της ίνας 

είναι μόνο 2 μm και η απόσταση μεταξύ των δύο κλάδων 5μm. Το σχήμα 2.3α δείχνει πως το 

υπερκείμενο πεδίο διαφυγής τροποποιείται στην αισθητήρια περιοχή, ενώ το διάγραμμα μετάδοσης 

της ισχύος (σχήμα 2.3β) δείχνει πως η διαφορά φάσης της οπτικής διαδρομής των δύο κλάδων 

(αισθητήριος κλάδος και κλάδος αναφοράς) επιδρά στα δύο πεδία διάδοσης του φωτός. 
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Σχήμα 2.3: α) Διάδοση του φωτός (αριστερή εικόνα) και β) μετάδοση ισχύος στη διάταξη ΜΖ (δεξιά εικόνα). 

 

Σε εφαρμογές βιοανίχνευσης, ο αισθητήρας MZI καλύπτεται με ένα υπερκείμενο στρώμα 

κάλυψης (σχήμα 2.1), εκτός από τον αισθητήριο κλάδο, για να προστατεύσει τον κυματοδηγό από 

περιβαλλοντικές αλλαγές, έτσι ώστε το υπερκείμενο πεδίο διαφυγής να εξετάζει τις βιομοριακές 

αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιούνται στην κατάλληλα τροποποιημένη επιφάνειά του. Στις 

περιπτώσεις πρόσδεσης, όπου σχηματίζεται μια στοιβάδα, προκαλείται αλλαγή του δείκτη 

διάθλασης η οποία τελικά μεταφράζεται σε αλλαγή στην ένταση του σήματος εξόδου. Επιπλέον, ο 

κλάδος αναφοράς παρέχει την απαραίτητη διόρθωση για οποιεσδήποτε αστάθειες της πηγής 

φωτός, οι οποίοι είναι σοβαροί περιοριστικοί παράγοντες όταν πρέπει να ανιχνευθούν πολύ μικρές 

αλλαγές στο δείκτη διάθλασης. 

 

1.1.1 Περιορισμοί SW-MZI 

Στην περίπτωση μιας διάταξης ΜΖΙ όπου χρησιμοποιείται μονοχρωματική πηγή φωτός (SW-MZI) 

και διαδίδεται μόνο ένας ρυθμός, ο λόγος της έντασης εξόδου ως προς την ένταση εισόδου Ιout/Iin 

μιας διάταξης ΜΖΙ, απεικονίζεται ως συνάρτηση της διαφοράς φάσης Δφ στο σχήμα 2.4 [1]. Τα 

σημεία της γραφικής παράστασης όπου ( )π+= 2/1nΔφ  ονομάζονται σημεία τετραγωνισμού 

(quadrature points). 
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Σχήμα 2.4: Διάγραμμα του λόγου Ιout/Iin (καμπύλη μετάδοσης) ενός μονοχρωματικού MZI σε σχέση με τη 

διαφορά φάσης Δφ. 

 

Από το σχήμα 2.4 φαίνονται δύο σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την αρχή 

λειτουργίας του μονοχρωματικού ΜΖΙ: η ασάφεια και η εξασθένιση σήματος: 

 (α) Ασάφεια. (i) Ασάφεια της τάξης των περιόδων: για τον προσδιορισμό της διαφοράς φάσης 

από μια τιμή του λόγου της έντασης, επιπρόσθετα του Δφ, κάθε Δφ′=Δφ+k2π είναι μια εξίσου 

πιθανή λύση όπου k είναι ένας ακέραιος αριθμός. (ii) Ασάφεια της κατεύθυνσης: μέσα σε μία 

περίοδο ξεκινώντας από ένα ακρότατο της καμπύλης διάδοσης, η κατεύθυνση της μεταβολής της 

διαφοράς φάσης δεν μπορεί να συναχθεί μόνο από τη διαφορά της συνάρτησης μεταφοράς. 

(β) Εξασθένιση σήματος. Η ευαισθησία εξαρτάται από την αρχική διαφορά φάσης μεταξύ των 

συμβολομετρικών κλάδων, η οποία μηδενίζεται στα ακρότατα της καμπύλης διάδοσης. Επομένως 

εάν το συμβολόμετρο έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί κοντά στα ακρότατα, τότε μικρές 

αλλαγές φάσης θα δημιουργήσουν και μικρές μεταβολές στην καταγραφόμενη ένταση. Επομένως 

απαιτείται κατάλληλος σχεδιασμός της διάταξης. Μια λύση θα μπορούσε να είναι η μείωση του 

αισθητήριου κλάδου σε μια τιμή όπου όλες οι πιθανές μεταβολές του Δφ να περιορίζονται στο ένα 

τέταρτο της περιόδου. Μια τέτοια λύση όμως θα μείωνε την ευαισθησία και το όριο ανίχνευσης, 

σύμφωνα με την εξίσωση 2.1. 

Επιπλέον προβλήματα προκύπτουν όσον αφορά την οπτική σύζευξη και το αυξημένο μέγεθος 

της διάταξης: 
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(γ) Οπτική σύζευξη. Οι μονοχρωματικές πηγές φωτός (λέιζερ) και οι ανιχνευτές μπορούν να 

συζευχθούν με διατάξεις MZI μόνο μέσω εξωτερικών οπτικών ινών. Με το MZI μπορούν να 

ανιχνευθούν ακόμα και σε μικρό βαθμό μη ακριβείς ευθυγραμμίσεις των οπτικών εξαρτημάτων ή 

περιβαλλοντικές μεταβολές (π.χ. μεταβολή υγρασίας) εξαιτίας της υψηλής ευαισθησίας του και να 

παρερμηνευθούν ως πραγματικά σήματα. Επιπροσθέτως, η χρήση εξωτερικών πηγών φωτός 

αυξάνει τις απαιτήσεις της συσκευασίας (packaging) άρα και το κόστος παραγωγής, ενώ καθιστά 

δύσκολη τη συναρμολόγηση του συστήματος και αυξάνει τον όγκο του τελικού συστήματος.  

(δ) Αυξημένο μέγεθος. Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή ανάλυση και ευαισθησία, είναι 

προφανές από την εξίσωση 2.1 ότι το μήκος του αισθητήριου κλάδου πρέπει να αυξηθεί αρκετά, 

κατά συνέπεια αυξάνεται και το συνολικό μέγεθος του αισθητήρα. Για παράδειγμα, προκειμένου 

να ανιχνευθεί μια μεταβολή στον ενεργό δείκτη διάθλασης της τάξης ΔNeff~10-6 χρησιμοποιώντας 

μια πηγή λέιζερ HeNe (632nm) θα ήταν απαραίτητος ένας αισθητήριος κλάδος μήκους ~1cm [9]. 

Επομένως, η σμίκρυνση του SW-MZI θέτει ένα όριο στην ευαισθησία της ανίχνευσης και 

αντίστροφα. 

 

1.2 Αρχή Λειτουργίας Αισθητήρα ΜΖΙ Ευρέος Φάσματος (ΒΒ-MZI) 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται η συμβολομετρία Μach-Zehnder ευρέος φάσματος (BB-MZI) 

ως μια εναλλακτική αρχή λειτουργίας για οπτικούς βιοχημικούς αισθητήρες που μπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση για την κατασκευή μιας ευπροσάρμοστης και υπερευαίσθητης διάταξης 

πολυ-αναλυτικής ανίχνευσης. Η αρχή της λειτουργίας της προτεινόμενης διάταξης βιοαισθητήρα 

είναι σημαντικά διαφορετική από τις υπάρχουσες προσεγγίσεις ανίχνευσης καθώς χρησιμοποιείται 

μία πηγή φωτός ευρέος φάσματος.  

 

1.2.1 Σύγκριση με SW-MZI 

Τα προαναφερθέντα μειονεκτήματα της συμβατικής διάταξης SW-MZI εδώ λύνονται ως εξής: 

 (α) Ασάφεια: το πρόβλημα της ασάφειας παρακάμπτεται δεδομένου ότι η αλλαγή φάσης για κάθε 

μήκος κύματος είναι διαφορετική (εξίσωση 2.1), και κατά συνέπεια είναι ευκολότερο να 

συναχθούν οι ακριβείς αλλαγές από το πλήρες φάσμα. 

(β) Εξασθένιση σήματος: για μια μονοχρωματική πηγή, πρέπει να πραγματοποιηθεί πολύ 

προσεκτικός σχεδιασμός του MZI πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή προκειμένου να αποφευχθεί η 

λειτουργία κοντά στα σημεία τετραγωνισμού. Αυτό καθιστά κάθε MZI εφαρμόσιμο μόνο σε έναν 

περιορισμένο αριθμό σχεδίων ανίχνευσης. Αντίθετα, όταν υιοθετείται μια πηγή ευρέος φάσματος, 

υπάρχουν μήκη κύματος στο φάσμα τα οποία θα είναι αρκετά μακριά από τις ακραίες τιμές των 
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αντίστοιχων καμπυλών μετάδοσής τους, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του σήματος εξόδου και τη 

δυνατότητα εφαρμογής του BB-MZI σε ένα μεγάλο αριθμό σχεδίων ανίχνευσης. 

(γ) Οπτική σύζευξη: για την επίτευξη οπτικής σύζευξης προτείνεται η μονολιθική ολοκλήρωση 

της διόδου χιονοστοιβάδας πυριτίου το οποίο συνδέεται οπτικά με το αυτο-ευθυγραμμισμένο 

κυματοδηγό Si3Ν4. Στο κεφάλαιο 3 περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος κατασκευής της μονολιθικά 

ολοκληρωμένης διάταξης. 

Επιπλέον, η χρήση ενός ευρυζωνικού φάσματος αυξάνει την ευαισθησία στην ανίχνευση. 

Κάθε μήκος κύματος «επηρεάζεται» στον αισθητήριο κλάδο λόγω οποιουδήποτε δεσμευτικού 

γεγονότος σε έναν μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό παράγοντας μια αλλαγή φάσης από μόνο του. 

Αυτό στη συνέχεια μεταφράζεται στο φάσμα εξόδου και ως αλλαγές στην ένταση και ως μέγιστες 

μετατοπίσεις. Οι αλλαγές που συμβαίνουν από κάθε δεσμευτικό γεγονός έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ουσιών ενώ η ολοκλήρωση της έντασης του φάσματος θα 

παράγει επίσης διαφορετικά αποτελέσματα για τις διάφορες εφαρμογές.  

 

1.2.2 Προσεγγίσεις Διάταξης BB-MZI: α) Πλήρως ολοκληρωμένη, β) Ημι-ολοκληρωμένη 

Η βασική διάταξη των αισθητήρων αποτελείται από μια πηγή φωτός ορατού-εγγύς υπερύθρου 

(Vis-NIR) και έναν κυματοδηγό που κατασκευάζονται μονολιθικά σε ένα υπόστρωμα πυριτίου, 

ενώ η αρχή λειτουργίας της είναι η φασματοσκοπική συμβολή λόγω της διαφοράς στην οπτική 

διαδρομή που δημιουργείται από βιομοριακές αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιούνται επάνω 

στην επιφάνεια του αισθητήριου κλάδου. Η καταγραφή του σήματος θα πραγματοποιηθεί είτε 

μέσω ενός επίσης μονολιθικά κατασκευασμένου φωτοανιχνευτή (πλήρως ολοκληρωμένη 

διαμόρφωση, σχήμα 2.5) ή/και μέσω ενός εξωτερικού φασματοφωτομέτρου (ημι-ολοκληρωμένη 

διαμόρφωση, σχήμα 2.6). 

Η ολοκληρωμένη φύση του βασικού σχεδιασμού των βιοαισθητήρων παρέχει τη δυνατότητα 

για την ανάπτυξη συστοιχιών που προσαρμόζονται, μετά από κατάλληλη τροποποίηση, για 

συγκεκριμένες διαγνωστικές εφαρμογές. Η συστοιχία βιοαισθητήρων με τη χρήση ενός κατάλληλα 

σχεδιασμένου μικρορρευστομηχανικού συστήματος, για τη μεταφορά των προς ανάλυσιν 

δειγμάτων, και εξωτερικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (σχήματα 2.7, 2.8) θα μπορεί να 

παρακολουθεί  βιοχημικές αντιδράσεις με μια μικρή διάρκεια ανίχνευσης και για ελάχιστους 

όγκους δειγμάτων. 
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Σχήμα 2.5: Συστοιχία MZI που συνδέεται με ένα 
μονολιθικά κατασκευασμένο φωτοανιχνευτή. 
Διαμόρφωση πλήρως-ολοκληρωμένη. 

Σχήμα 2.6: Η συστοιχία MZI συνδέεται με ένα 
εξωτερικό φασματοφωτόμετρο μέσω μιας προ-
ευθυγραμμισμένης οπτικής ίνας. Διαμόρφωση ημι-
ολοκληρωμένη. 

 

 

Σχήμα 2.7: Ηλεκτρικές συνδέσεις στην πλήρως-

ολοκληρωμένη διαμόρφωση. 

Σχήμα 2.8: Ηλεκτρικές συνδέσεις στην ημι-

ολοκληρωμένη διαμόρφωση. 

 

1.2.3 Πλεονεκτήματα 

Η προτεινόμενη ολοκληρωμένη προσέγγιση BB-MZI περαιτέρω βελτιώνει τα πλεονεκτήματα της 

διάταξης MZI σε σχέση με τους άλλους ολοκληρωμένους οπτικούς βιοαισθητήρες και ακυρώνει τα 

ήδη αναφερθέντα μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα του BB-MZI είναι: 

 Η ολοκλήρωση της πηγής φωτός (δίοδος χιονοστοιβάδας Si) και του φωτοανιχνευτή (πλήρως-

ολοκληρωμένη εκδοχή) απαντά στο πρόβλημα της ευθυγράμμισης και αυξάνει την απόδοση 

σύζευξης του φωτός σε σχέση με τις διατάξεις MZI με εξωτερικά οπτικά εξαρτήματα. 

 Το ευρυζωνικό φάσμα εξόδου που προσφέρεται από το πολυχρωματικό BB-MZI επιλύει τα 

προβλήματα της ασάφειας και της εξασθένισης του σήματος του μονοχρωματικού SW-MZI. 

 Το BB-MZI αναμένεται να ξεπεράσει τους περιορισμούς της υπάρχοντος MZI όσον αφορά το 

δυναμικό εύρος αποφεύγοντας την ανάγκη να συντονιστεί το μήκος του αισθητήριου κλάδου 



Κεφάλαιο 2 

74 
 

και το μήκος κύματος της πηγής για κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή. Κατά συνέπεια, σε 

σύγκριση με τα κλασικά MZIs μια συστοιχία αισθητήρων που στοχεύει στον ταυτόχρονο 

προσδιορισμό των αναλυτών που έχουν διαφορετικές τάξεις συγκέντρωσης θα είναι πιο 

επιτυχής. 

 Ολόκληρο το τσιπ θα τοποθετηθεί μέσα σε κάψουλα και ως εκ τούτου θα είναι προστατευμένο 

από οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές αλλαγές. Επίσης, μια σημαντική παράμετρος της 

ολοκληρωμένης πηγής φωτός είναι ότι η συγκεκριμένη δίοδος εκπομπής φωτός παρουσιάζει 

εξαιρετική σταθερότητα στο χρόνο ακόμη και για συνεχή λειτουργία για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα. 

Επομένως το προτεινόμενο ολοκληρωμένο BB-MZI εκπληρώνει όλες τις προδιαγραφές για 

μια ολοκληρωμένη, μικρού μεγέθους, χαμηλότερου κόστους, εξαιρετικά ευαίσθητη οπτική 

συστοιχία βιοαισθητήρων. Τα πλεονεκτήματα του ΒΒ-ΜΖΙ σε σχέση με τις συμβατικές διατάξεις 

Μach-Zehnder που χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα τεκμηριώνονται με αριθμητικά αποτελέσματα με 

τη χρήση του λογισμικού προσομοίωσης κυματοδηγών BeamProp® (ενότητες 2.3 και 2.4). Στην 

επόμενη ενότητα περιγράφεται η μέθοδος προσομοίωσης του BeamProp® που χρησιμοποιήθηκε 

στην παρούσα εργασία. 

 

 

2. Περιγραφή του Λογισμικού Προσομοίωσης του ΜΖΙ  

Σε αυτήν την παράγραφο περιγράφεται η μέθοδος διάδοσης δεσμών φωτός και το εμπορικό 

λογισμικό προσομοίωσης BeamProp®, της εταιρείας Rsoft Design Group (USA), το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή των αριθμητικών αποτελεσμάτων [2]. 

 

2.1 Εισαγωγή 

Ο στόχος του λογισμικού BeamPROP® είναι η παροχή ενός γενικού πακέτου προσομοίωσης για 

τον υπολογισμό της διάδοσης των κυμάτων φωτός σε οποιαδήποτε γεωμετρία του κυματοδηγού. Ο 

υπολογιστικός πυρήνας του λογισμικού είναι βασισμένος σε μια μέθοδο διάδοσης δεσμών φωτός 

πεπερασμένης διαφοράς (Finite Difference Beam Propagation Method) [3, 4]. Αυτή η τεχνική 

χρησιμοποιεί μεθόδους πεπερασμένης διαφοράς για να λύσει την παραβολική ή παραξονική 

προσέγγιση της εξίσωσης Helmholtz. Επιπλέον, το λογισμικό χρησιμοποιεί «διαφανείς» συνθήκες 

ορίων (transparent boundary conditions) [5]. 

Ο θεμελιώδης φυσικός περιορισμός της ανωτέρω προσέγγισης προκύπτει από την παραβολική 

προσέγγιση στην εξίσωση Helmholtz, η οποία συνεπάγεται έναν όρο παραξονικότητας στην 
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αρχική κατεύθυνση της διάδοσης. Αυτοί οι περιορισμοί μπορούν να μειωθούν χρησιμοποιώντας 

ακριβέστερες προσεγγίσεις στην εξίσωση Helmholtz [6]. Ένας δεύτερος περιορισμός της ανωτέρω 

προσέγγισης προκύπτει από την υπόθεση των βαθμωτών κυμάτων και δεν λαμβάνει υπόψη τις 

επιδράσεις της πόλωσης. Ο τρίτος βασικός περιορισμός της προσέγγισης BPM είναι η αδυναμία 

ερμηνείας των ανακλάσεων προς τα πίσω δεδομένου ότι η μονόδρομη κυματική εξίσωση στην 

οποία βασίζεται δεν αναγνωρίζει τα θετικά και αρνητικά κινούμενα κύματα.  

Το φυσικό πρόβλημα διάδοσης απαιτεί δύο βασικές πληροφορίες: 

1. Η κατανομή του δείκτη διάθλασης, n(x,y,z). 

2. Το κυματικό πεδίο εισόδου u(x,y,z=0). 

Η φυσική οδηγεί το κυματικό πεδίο σε όλο το υπόλοιπο της περιοχής, u(x,y,z=0). 

Ο αλγόριθμος λύσης απαιτεί πρόσθετη εισαγωγή στον τύπο αριθμητικών παραμέτρων 

προσομοίωσης όπως: 

• Μια πεπερασμένη υπολογιστική περιοχή, {x є (xmin,xmax)}, {y є (ymin,ymax)}, και {z є 

(zmin,zmax)}. 

• Τα εγκάρσια μεγέθη πλέγματος, Δx και Δy. 

• Το διάμηκες μέγεθος βήματος, Δz. 

Το λογισμικό προσπαθεί να υπολογίσει τις κατάλληλες τιμές για αυτές τις παραμέτρους, αλλά 

επιτρέπει στο χρήστη να τις αγνοήσει. Όπως με οποιαδήποτε προσομοίωση, η ακρίβεια της 

αριθμητικής λύσης απαιτεί πειραματισμό για να καθοριστεί η ευαισθησία στις αριθμητικές 

παραμέτρους. Οι γενικές οδηγίες για την επιλογή των παραμέτρων περιγράφονται στο παράρτημα 

Ι. Επίσης, το BeamPROP® παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού των ρυθμών κυματοδήγησης. 

 

2.2 Περιγραφή της Μεθόδου Διάδοσης Δεσμών Φωτός (Beam Propagation Method, BPM) 

Σε αυτή την παράγραφο περιγράφονται η έννοια και οι ικανότητες της μεθόδου διάδοσης δεσμών 

φωτός, ή BPM, [4, 7]. Η BPM είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική διάδοσης για τη 

μοντελοποίηση ολοκληρωμένων και φωτονικών διατάξεων οπτικών ινών και το πιο εμπορικό 

λογισμικό για τέτοιου είδους μοντελοποίηση βασίζεται σε αυτή. 

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της BPM είναι ότι πρόκειται για μια απλή μέθοδο. Επιπλέον, η 

BPM είναι γενικά μια αρκετά αποδοτική μέθοδος και έχει το χαρακτηριστικό ότι η υπολογιστική 

πολυπλοκότητά της μπορεί - στις περισσότερες περιπτώσεις - να είναι βέλτιστη, δηλαδή η 

υπολογιστική προσπάθεια είναι άμεσα ανάλογη προς τον αριθμό σημείων πλέγματος που 

χρησιμοποιούνται στην αριθμητική προσομοίωση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της BPM είναι ότι η 

προσέγγιση εφαρμόζεται εύκολα σε σύνθετες γεωμετρίες χωρίς να πρέπει να αναπτυχθούν 
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εξειδικευμένες εκδόσεις της μεθόδου. Επίσης, η προσέγγιση περιλαμβάνει αυτόματα τα 

αποτελέσματα και των κατευθυνόμενων και των ακτινοβόλων πεδίων καθώς επίσης και τη 

σύζευξη των ρυθμών κυματοδήγησης. Τέλος, η τεχνική BPM είναι πολύ ευέλικτη, επιτρέποντας το 

συνυπολογισμό των περισσότερων αποτελεσμάτων ενδιαφέροντος (π.χ. πόλωση, μη 

γραμμικότητες) με επεκτάσεις της βασικής μεθόδου που  προσαρμόζονται μέσα στο ίδιο γενικό 

πλαίσιο. 

Πολυάριθμες εφαρμογές της BPM έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία για φωτονικές 

διατάξεις ή κυκλώματα. Παραδείγματα αποτελούν οι διάφορες παθητικές διατάξεις 

κυματοδήγησης [8], ηλεκτροπτικοί διαμορφωτές [9], πολλαπλού ρυθμού διατάξεις κυματοδηγών 

[10, 11], Υ-κλάδοι [12], οπτικές διασυνδέσεις [13], διαχωριστές πόλωσης [14], συμβολομετρικές 

διατάξεις πολλαπλού ρυθμού [15], πολωτές κυματοδηγού [16]. Οι περισσότερες από τις ανωτέρω 

αναφορές περιλαμβάνουν πειραματικές επιδείξεις των νέων αρχών διατάξεων που σχεδιάζονται 

γενικά ή εν μέρει μέσω της BPM. Στις ακόλουθες υποενότητες, περιγράφονται οι βασικές ιδέες 

που περιλαμβάνονται στη BPM, η επίδραση της πόλωσης και η επίλυση των ρυθμών με τη 

συγκεκριμένη μέθοδο. 

 

2.2.1 Βαθμωτή, Παραξονική BPM 

Η μέθοδος BPM είναι ουσιαστικά μια ειδική μέθοδος για την προσέγγιση της ακριβούς κυματικής 

εξίσωσης για μονοχρωματικά κύματα και την επίλυση των προκυπτουσών εξισώσεων αριθμητικά. 

Σε αυτήν την παράγραφο η βασική προσέγγιση παρουσιάζεται με τη διατύπωση του προβλήματος 

υπό τους περιορισμούς ενός βαθμωτού πεδίου (δηλ. αγνοώντας τα αποτελέσματα  της πόλωσης) 

και παραξονικά (δηλ. η διάδοση περιορίζεται σε ένα στενό εύρος γωνιών). Στις επόμενες 

παραγράφους περιγράφεται ο ρυθμός απαλοιφής αυτών των περιορισμών. 

Η υπόθεση του βαθμωτού πεδίου επιτρέπει στην κυματική εξίσωση να γραφεί υπό τη μορφή 

της γνωστής εξίσωσης Helmholtz για μονοχρωματικά κύματα: 

                                                           (2.6) 

Εδώ το βαθμωτό ηλεκτρικό πεδίο έχει γραφτεί ως: E(x, y, z,t) = φ (x, y, z)e−iωt και η έκφραση 

k(x,y,z) = k0 n(x,y,z) έχει εισαχθεί για τον χωρικά εξαρτώμενο κυματαριθμό, όπου k0 = 2πλ είναι ο 

κυματαριθμός στον ελεύθερο χώρο. Η γεωμετρία του προβλήματος καθορίζεται εξ ολοκλήρου από 

την κατανομή του δείκτη διάθλασης n(x, y, z). 

Εκτός από τη βαθμωτή υπόθεση, η παραπάνω εξίσωση είναι ακριβής. Στα χαρακτηριστικά 

προβλήματα κυματοδήγησης θεωρείται ότι η ταχύτερη μεταβολή στο πεδίο φ είναι η μεταβολή 

φάσης λόγω της διάδοσης κατά μήκος του άξονα κυματοδήγησης και ότι ο άξονας είναι κυρίως 
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κατά μήκος της κατεύθυνσης z. Αυτή η ταχεία μεταβολή απαλείφεται από το πρόβλημα με την 

εισαγωγή ενός αποκαλούμενου βραδέως μεταβαλλόμενου πεδίου u μέσω της σχέσης: 

     φ (x,y,z) = u(x,y,z) ei
−
k  z              (2.7) 

Εδώ 
−
k  είναι ένας σταθερός αριθμός που αντιπροσωπεύει τη μέση μεταβολή φάσης του πεδίου 

φ και αναφέρεται ως κυματαριθμός αναφοράς. Ο κυματαριθμός αναφοράς εκφράζεται συχνά σε 

σχέση με ένα δείκτη διάθλασης αναφοράς, 
−
n , μέσω της σχέσης:

−−
= nkk 0 . Με την εισαγωγή της 

ανωτέρω σχέσης στην εξίσωση Helmholtz προκύπτει η ακόλουθη εξίσωση για το πεδίο: 

                                       (2.8) 

Σε αυτό το σημείο η ανωτέρω εξίσωση είναι απολύτως ισοδύναμη με την ακριβή εξίσωση 

Helmholtz, εκτός από το γεγονός ότι εκφράζεται σε σχέση με το u. Τώρα υποτίθεται ότι η 

μεταβολή του u με το z είναι αρκετά αργή έτσι ώστε ο πρώτος όρος μπορεί να αγνοηθεί σε σχέση 

με το δεύτερο: αυτή είναι η συνήθης προσέγγιση και αναφέρεται επίσης ως παραξονική ή 

παραβολική προσέγγιση. Με αυτήν την υπόθεση και μετά από μια αναδιάταξη, η εξίσωση 2.8 

απλοποιείται στην ακόλουθη: 

                           (2.9) 

Αυτή είναι η βασική εξίσωση της μεθόδου BPM στις τρεις διαστάσεις (3D), η απλοποίηση 

στις δύο διαστάσεις (2D) προκύπτει με την παράλειψη οποιασδήποτε εξάρτησης στον άξονα y. 

Λαμβάνοντας υπόψη ένα πεδίο εισόδου, u(x,y,z=0), η εξίσωση 2.9 καθορίζει την εξέλιξη του 

πεδίου στο χώρο (z > 0). 

Είναι σημαντικό να αναγνωριστούν τα υπέρ και τα κατά στην ανωτέρω προσέγγιση. Κατ' 

αρχήν, η απαλοιφή της γρήγορης μεταβολής φάσης επιτρέπει στο βραδέως μεταβαλλόμενο πεδίο 

να παρασταθεί αριθμητικά σε ένα διάμηκες πλέγμα (δηλ. κατά μήκος του z) το οποίο μπορεί να 

είναι πιο μεγάλο από το μήκος κύματος για πολλά προβλήματα, συμβάλλοντας εν μέρει στην 

αποδοτικότητα της τεχνικής. Δεύτερον, η αποβολή του όρου της δεύτερης παραγώγου στο z 

περιορίζει το πρόβλημα από δεύτερης τάξης στην τιμή του ορίου - που απαιτεί την ανάλυση 

επανάληψης (iterative) ή την ανάλυση χαρακτηριστικής ρίζας - σε ένα πρόβλημα πρώτης τάξης της 

αρχικής τιμής που μπορεί να λυθεί από την απλή «ολοκλήρωση» της εξίσωσης 6 κατά μήκος της 

κατεύθυνσης διάδοσης z. Αυτό το τελευταίο σημείο είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας 

στον καθορισμό της αποδοτικότητας της BPM, που συνεπάγεται μια χρονική μείωση κατά έναν 

παράγοντα τουλάχιστον της τάξης του Nz (ο αριθμός διαμηκών σημείων πλέγματος) έναντι της 

πλήρους αριθμητικής λύσης της εξίσωσης Helmholtz. 
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2.2.2 Αριθμητική Επίλυση και Οριακές Συνθήκες 

Η εξίσωση 2.9 είναι μια παραβολική μερική διαφορική εξίσωση που μπορεί «να ολοκληρωθεί» 

στο z με διάφορες τυποποιημένες αριθμητικές τεχνικές.  Μία προσέγγιση πεπερασμένης διαφοράς 

έχει αποδειχθεί αρκετά ικανοποιητική για τα περισσότερα προβλήματα στην ολοκληρωμένη 

οπτική, [17, 18]. Συχνά αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως FD-BPM, αλλά στο εφεξής θα 

αναφέρεται απλά ως BPM. 

Στην προσέγγιση πεπερασμένης διαφοράς, το πεδίο στο εγκάρσιο επίπεδο (xy) 

αντιπροσωπεύεται μόνο σε ξεχωριστά σημεία σε ένα πλέγμα, και σε ξεχωριστά επίπεδα κατά 

μήκος της διαμήκους ή της κατεύθυνσης διάδοσης (z). Λαμβάνοντας υπόψη το ξεχωριστό πεδίο σε 

ένα επίπεδο z, ο στόχος είναι να εξαχθούν αριθμητικές εξισώσεις που καθορίζουν το πεδίο στο 

επόμενο επίπεδο z. Αυτό το στοιχειώδες βήμα διάδοσης επαναλαμβάνεται έπειτα για να καθορίσει 

το πεδίο σε όλη τη δομή. Για απλούστευση, η προσέγγιση αναφέρεται για ένα βαθμωτό πεδίο στις 

δύο διαστάσεις (xz).  

Έστω ότι ui
n είναι το πεδίο στο εγκάρσιο σημείο πλέγματος i και διάμηκες επίπεδο n, και ότι 

τα σημεία πλέγματος και τα επίπεδα είναι σε ίσες αποστάσεις στα Δx and Δz ξεχωριστά, 

αντίστοιχα. Στη μέθοδο Crank-Nicholson η εξίσωση 2.9 εκφράζεται στο ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ 

του γνωστού επιπέδου n και του άγνωστου επιπέδου n+1 ως εξής: 

                           (2.10) 

Το δ2 εκφράζει την τυπική διαφορική συνάρτηση δεύτερης τάξης,  και

. 

Δεδομένου ότι το πεδίο μπορεί μόνο να εκφραστεί σε μια πεπερασμένη υπολογιστική περιοχή, 

όταν εφαρμόζεται η παραπάνω εξίσωση στα οριακά σημεία i = 1 και Ν αναφέρεται σε άγνωστες 

ποσότητες εκτός της περιοχής. Για αυτά τα σημεία η ανωτέρω εξίσωση πρέπει να αντικατασταθεί 

από κατάλληλες οριακές συνθήκες οι οποίες ολοκληρώνουν το σύστημα των εξισώσεων. Η 

κατάλληλη επιλογή αυτών των συνθηκών είναι κρίσιμη, δεδομένου ότι μια κακή επιλογή μπορεί 

να οδηγήσει σε τεχνητή ανάκλαση του προσπίπτοντος φωτός στο όριο (π.χ. ακτινοβολία) πίσω 

στην υπολογιστική περιοχή. Παραδείγματος χάριν, απλά αν απαιτείται να εξαφανιστεί το πεδίο στο 

όριο, αυτό δεν είναι εφικτό δεδομένου ότι είναι ισοδύναμο με την τοποθέτηση τέλεια 

ανακλαστικών τειχών στην άκρη της περιοχής. Μια συνήθως χρησιμοποιούμενη οριακή συνθήκη 

είναι η αποκαλούμενη διαφανής οριακή συνθήκη (TBC) [19]. Η βασική προσέγγιση είναι να 

υποτεθεί ότι κοντά στο όριο το πεδίο συμπεριφέρεται ως εξερχόμενο επίπεδο κύμα, με 

χαρακτηριστικά (εύρος, κατεύθυνση) που καθορίζονται δυναμικά μέσω κάποιου ευρετικού 
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αλγορίθμου. Η υπόθεση του επίπεδου κύματος επιτρέπει στο πεδίο στο οριακό σημείο να 

συνδέεται με το παρακείμενο εσωτερικό σημείο, ολοκληρώνοντας κατά συνέπεια το σύνολο των 

εξισώσεων. 

 

2.2.3 Το διάνυσμα της Πόλωσης στην BPM 

Τα αποτελέσματα της πόλωσης μπορούν να περιληφθούν στη BPM θεωρώντας ότι το ηλεκτρικό 

πεδίο Ε είναι ένα διάνυσμα και ξεκινώντας την παραγώγιση από τη διανυσματική κυματική 

εξίσωση και όχι από την βαθμωτή εξίσωση Helmholtz [20, 21]. Σε μια προσέγγιση, οι εξισώσεις 

διατυπώνονται σε σχέση με τα εγκάρσια συστατικά του πεδίου (Ex και Ey), και το ακόλουθο 

σύνολο εξισώσεων για τα αντίστοιχα πεδία βραδείας μεταβολής (ux και uy) γράφεται ως εξής [21]: 

                                                        (2.11) 

                                              (2.12) 

Οι διαφορικοί τελεστές Axx και Ayy ερμηνεύουν την εξάρτηση της πόλωσης λόγω των 

διαφορετικών οριακών συνθηκών στις διεπαφές και περιγράφουν επιδράσεις όπως διαφορετικές 

σταθερές διάδοσης, μορφές πεδίου, απώλεια λόγω κάμψεων, κ.λπ. για πεδία TE (transverse 

electric) και TM (transverse magnetic). Οι μη-διαγώνιοι όροι περιλαμβάνοντας τα Axy και Ayx 

ερμηνεύουν τη σύζευξη πόλωσης και τους υβριδικούς ρυθμούς κυματοδήγησης λόγω γεωμετρικών 

επιδράσεων, όπως η επίδραση των γωνιών ή οι κεκλιμένοι τοίχοι στη διατομική δομή. 

Οι ανωτέρω εξισώσεις αναφέρονται γενικά για την περιγραφή μιας πλήρως-διανυσματικής 

BPM. Η απλοποίηση Axy = Ayx = 0 δίνει την ημι-διανυσματική προσέγγιση. Σε αυτήν την 

περίπτωση τα συστατικά του εγκάρσιου πεδίου δεν περιλαμβάνονται, απλοποιώντας το πρόβλημα 

αρκετά, διατηρώντας ποια είναι συνήθως τα σημαντικότερα αποτελέσματα της πόλωσης. Εκτός αν 

μια δομή σχεδιάζεται συγκεκριμένα για να δημιουργήσει σύζευξη, η επίδραση των μη-διαγώνιων 

όρων είναι εξαιρετικά ασθενής και η ημι-διανυσματική προσέγγιση είναι άριστη και είναι αυτή που 

επιλέχθηκε στην παρούσα εργασία. 

 

2.3 Επίλυση των Ρυθμών Διάδοσης (Mode Solving) μέσω της BPM 

Διάφορες χρήσιμες τεχνικές επίλυσης ρυθμών έχουν αναπτυχθεί που βασίζονται στη BPM, κατά 

συνέπεια ένας κώδικας που γράφεται για τη διάδοση της BPM μπορεί να μετατραπεί σε επιλυτή 

ρυθμών (mode-solver) κατά σχετικά απλό τρόπο. Ο πρώτος τρόπος αναφέρεται εδώ ως μέθοδος 

συσχέτισης (correlation method), και χρησιμοποιήθηκε για να υπολογίσει τους ρυθμούς και τα 

χαρακτηριστικά διασποράς των πολυρυθμικών (multimode) ινών [22]. Πιο πρόσφατα, μια τεχνική 
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καλούμενη ως η φανταστική απόσταση BPM έχει αναπτυχθεί που είναι γενικά σημαντικά 

γρηγορότερη [23, 24]. Η φανταστική μέθοδος απόστασης BPM είναι τυπικά ισοδύναμη με πολλές 

άλλες τεχνικές επαναληπτικής επίλυσης ρυθμών [25, 26]: η περιγραφή από άποψη BPM είναι απλά 

μια απλούστευση που επιτρέπει τη χρήση του υπάρχοντα κώδικα. 

Και στις δύο τεχνικές επίλυσης ρυθμών που βασίζονται στη ΒPM ένα δεδομένο προσπίπτον 

πεδίο προωθείται (launch) σε μια γεωμετρία που είναι αμετάβλητη στο z και επιτελείται κάποια 

μορφή διάδοσης BPM. Δεδομένου ότι η δομή είναι ομοιόμορφη κατά μήκος του z, η διάδοση 

μπορεί να περιγραφεί ισοδύναμα όσον αφορά τους ρυθμούς και τις σταθερές διάδοσης της δομής. 

Θεωρώντας διάδοση δύο διαστάσεων ενός βαθμωτού πεδίου για απλούστευση, το προσπίπτον 

πεδίο, (x) στο φ, μπορεί να επεκταθεί στους ρυθμούς της δομής ως εξής: 

                                              (2.13) 

Το άθροισμα πρέπει φυσικά να αποτελείται από ένα αληθινό άθροισμα μέσω των 

κατευθυνόμενων ρυθμών και την ολοκλήρωση μέσω των ρυθμών ακτινοβόλησης, αλλά για 

συντομία το τελευταίο δεν παρουσιάζεται ρητά. Επομένως, η διάδοση μέσω της δομής μπορεί να 

εκφραστεί ως εξής: 

                                           (2.14) 

Σε κάθε τεχνική επίλυσης ρυθμών που βασίζεται στη ΒPΜ, το πεδίο διάδοσης που λαμβάνεται 

μέσω της BPM εξισώνεται με την ανωτέρω έκφραση για να καθορίσει πώς να εξάγει τις 

πληροφορίες των ρυθμών από τα αποτελέσματα της BPM. 

Στη φανταστική απόσταση BPM η διαμήκης συντεταγμένη z αντικαθίσταται από τη z'= iz, και 

η διάδοση κατά μήκος αυτού του φανταστικού άξονα εκφράζεται ως εξής: 

                                               (2.15) 

Η διάδοση που υποδηλώνεται από τον εκθετικό όρο στην εξίσωση 2.14 έχει γίνει εκθετική αύξηση 

στην εξίσωση 2.15, με το ποσοστό ανάπτυξης κάθε ρυθμού να είναι ίσο με την πραγματική 

σταθερά διάδοσής του. Η ουσιαστική ιδέα της μεθόδου είναι να προωθηθεί ένα αυθαίρετο πεδίο, 

όπως ένα γκαουσιανό, και να διαδοθεί το πεδίο μέσω της δομής κατά μήκος του φανταστικού 

άξονα. Δεδομένου ότι ο θεμελιώδης ρυθμός (m=0) έχει εξ ορισμού την υψηλότερη σταθερά 

διάδοσης, η συμβολή του στο πεδίο θα έχει το υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης και θα επικρατεί 

όλων των άλλων ρυθμών μετά από μια ορισμένη απόσταση, αφήνοντας μόνο τη μορφή του πεδίου 

φ0 (x). Η σταθερά διάδοσης μπορεί έπειτα να ληφθεί από την ακόλουθη έκφραση: 
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                                                             (2.16) 

Οι ρυθμοί υψηλότερου βαθμού μπορούν να ληφθούν με τη χρησιμοποίηση μιας διαδικασίας 

ορθογωνιοποίησης για να αφαιρεθούν οι συνεισφορές από τους ρυθμούς μικρότερου βαθμού κατά 

τη διάδοση [27]. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η φανταστική απόσταση BPM δεν είναι η ίδια με την κοινή 

τεχνική για μια τυπική διάδοση όπου η λύση αναμένεται να φθάσει σε μια σταθερή κατάσταση. Η 

τελευταία θα λάβει μόνο το θεμελιώδη ρυθμό εάν η δομή είναι μονορυθμική και αργεί γενικά 

περισσότερο για να συγκλίνει. Η φανταστική μέθοδος απόστασης BPM είναι στενά συνδεδεμένη 

με τη μετατοπισμένη αντίστροφη μέθοδο ισχύος για την εύρεση χαρακτηριστικών ριζών και 

χαρακτηριστικών ανυσμάτων ενός πίνακα. 

Στη μέθοδο συσχέτισης, ένα αυθαίρετο πεδίο προωθείται στη δομή και διαδίδεται μέσω της 

κανονικής BPM. Κατά τη διάρκεια της διάδοσης η ακόλουθη συνάρτηση συσχέτισης μεταξύ του 

πεδίου εισόδου και του πεδίου διάδοσης υπολογίζεται ως εξής: 

                                                 (2.17) 

Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις 2.13 και 2.14, η συνάρτηση συσχέτισης μπορεί επίσης να 

εκφραστεί ως: 

                                                                                 (2.18) 

Από αυτήν την έκφραση φαίνεται ότι ένας μετασχηματισμός Fourier της υπολογισμένης 

συνάρτησης συσχέτισης πρέπει να έχει ένα φάσμα με κορυφές στις σταθερές του ρυθμού διάδοσης. 

Τα αντίστοιχα πεδία ρυθμών μπορούν να ληφθούν με μια δεύτερη διάδοση ρυθμίζοντας το πεδίο 

διάδοσης έναντι στις γνωστές σταθερές διάδοσης μέσω της εξίσωσης: 

                                                                 (2.19) 

Ενώ η μέθοδος συσχέτισης είναι γενικά πιο αργή από τη φανταστική μέθοδο απόστασης της 

BPM, έχει το πλεονέκτημα ότι είναι κατάλληλη για προβλήματα που είναι δύσκολο ή αδύνατο να 

επιλυθούν με τη δεύτερη μέθοδο, όπως οι ρυθμοί διαφυγής ή ακτινοβόλησης. 

Στο παράρτημα Ι δίνονται οι οδηγίες για την επιλογή των παραμέτρων προσομοίωσης και 

περιγράφεται αναλυτικά το λογισμικό BeamProp®. Συγκεκριμένα περιγράφεται το χωρικό πλέγμα, 

οι τύποι και παράμετροι προώθησης, οι επιλογές απεικόνισης των αποτελεσμάτων, οι επιλογές 

ελέγχου και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων (monitors) και ο τρόπος επίλυσης των ρυθμών. 
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Για την προσομοίωση των κυματοδηγών της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν μόνιτορ 

τύπου ισχύος πεδίου εξόδου (Ιout/Iin). Αυτοί οι τύποι μόνιτορ καταγράφουν την ισχύ στα πεδία 

διάδοσης είτε μέσω ενός ολοκληρώματος υπερκάλυψης είτε μέσω ενός ολοκληρώματος ισχύος. 

Συγκεκριμένα καταγράφηκε η ολική ισχύς και η ισχύς προώθησης. Το μόνιτορ της ολικής ισχύος 

(total power) υπολογίζει την ολική ισχύ στο υπολογισμένο οπτικό πεδίο στην τρέχουσα θέση z και 

επομένως είναι ανεξάρτητη από τη διαδρομή. Στην πραγματικότητα, οι διαδρομές δεν χρειάζεται 

να καθοριστούν, ορίζοντας το πεδίο της διαδρομής ίσο με 0. Το μόνιτορ της ισχύος προώθησης 

(launch power) υπολογίζει το ολοκλήρωμα επικάλυψης μεταξύ του υπολογισμένου πεδίου στην 

τρέχουσα θέση z και του πεδίου εισόδου για την προσομοίωση και χρησιμοποιούν αυτό το 

αποτέλεσμα για να καθορίσουν την ισχύ του καθορισμένου ρυθμού. Πριν την επικάλυψη, το πεδίο 

εισόδου μετασχηματίζεται για να ευθυγραμμιστεί με το κέντρο της διαδρομής που 

παρακολουθείται.  

Μετά την αναλυτική περιγραφή της μεθόδου προσομοίωσης, στις επόμενες ενότητες 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης των ευθύγραμμων και των κυματοδηγών 

Mach-Zehnder. 

 

 

3. Θεωρητική Μελέτη της Γεωμετρίας του ΜΖΙ  

 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται η θεωρητική μελέτη λειτουργίας των συμβολομέτρων MZI 

σε υπόστρωμα πυριτίου με πηγές φωτός ευρέος φάσματος στο ορατό-εγγύ υπέρυθρο (450nm-

750nm) όσον αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κυματοδηγού. Συγκεκριμένα 

μελετήθηκαν το μήκος του αισθητήριου κλάδου και η απόσταση μεταξύ των δύο κλάδων. Τα 

παραπάνω μεγέθη είναι κρίσιμα για τη λειτουργία της διάταξης και το βαθμό ευαισθησίας του ως 

αισθητήρα. Οι επιδράσεις των διαιρετών-Υ που κατασκευάζονται με τεχνικές επίπεδης 

τεχνολογίας και κλασικής λιθογραφίας σε ρεαλιστικές διατάξεις κυματοδηγών, 

συμπεριλαμβάνονται επίσης στην αριθμητική ανάλυση. Η διέγερση των ρυθμών υψηλότερου 

βαθμού και η επιφέρουσα παρεμβολή/μίξη των ρυθμών αποδεικνύεται ότι δεν αποτελούν 

περιοριστικούς παράγοντες για την απόδοση, την ανάλυση ή την ευαισθησία της παρουσιασθείσας 

μεθόδου. 

Προκειμένου να αναδειχθεί η δυνατότητα του BB-MZI για ρεαλιστική βιο-χημική 

υπερευαίσθητη ανίχνευση που βασίζεται σε τυποποιημένες τεχνολογίες 

μικροηλεκτρονικής/μικροσυστημάτων και χαμηλού κόστους εξωτερικά οπτικά εξαρτήματα, 

πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις για ένα MZI σε υπόστρωμα πυριτίου. Με το λογισμικό 
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BeamPROP® προσομοιώθηκαν επίπεδοι κυματοδηγοί νιτριδίου του πυριτίου (Si3Ν4) και πάχους 

150nm που διαμορφώνεται σε ένα MZI πάνω από ένα στρώμα κάλυψης το οποίο αποτελείται 

διοξείδιο του πυριτίου πάχους (SiO2) και έχει πάχος 2μm. Όλες οι άλλες διαστάσεις διατηρήθηκαν 

πολύ μικρές σε σχέση με τα κλασικά SW-MZIs [1, 28, 29] προκειμένου να μελετηθεί η απόδοση 

ενός σμικρυμένου αισθητήρα που θα μπορούσε να επεκταθεί σε μία συστοιχία BB-MZI 

ολοκληρωμένη σε μία μόνο ψηφίδα. Η επιλογή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών είχε μόνο δύο 

περιορισμούς:  

(a) το συνολικό μήκος του BB-MZI δεν υπερβαίνει το 1mm. Ο κύριος λόγος για έναν τέτοιο 

σχεδιαστικό περιορισμό – εκτός από την επιθυμητή σμίκρυνση - είναι ότι οι επιμήκεις 

κυματοδηγοί επηρεάζονται αναπόφευκτα από την υψηλή πυκνότητα ατελειών που βάζει ένα πολύ 

χαμηλό όριο στην κατασκευαστική απόδοση, αλλά επίσης έχει και καταστρεπτικά αποτελέσματα 

στην απόδοση των οπτικών δομών. Με άλλα λόγια, τα πολύ επιμήκη MZIs [1, 28, 29] μπορεί μόνο 

να περιοριστούν για εργαστηριακές επιδείξεις και για πειράματα απόδειξης της εκάστοτε 

προτεινόμενης αρχής, αλλά θα αποδεικνυόταν ανεπαρκή για παραγωγή μεγάλης κλίμακας. 

(β) το πλάτος του επίπεδου κυματοδηγού (2μm) επιλέχθηκε έτσι ώστε η πλευρική τραχύτητα (line-

edge roughness, LER) να μην επηρεάζει αισθητά τη διάταξη [30], και να διαδίδονται όσο το 

δυνατόν λιγότεροι ρυθμοί μέσα στον κυματοδηγό. Οι κυματοδηγοί MZI ανήκουν στην κατηγορία 

των πλήρως εγχαραγμένων κυματοδηγών (τύπου ράβδου). 

Εκτός από την εισαγωγή της φασματικά επιλυμένης κυματοδηγημένης συμβολομετρίας, 

ελήφθησαν υπόψιν οι πλήρεις αριθμητικές λύσεις της κυματικής εξίσωσης προκειμένου να 

συμπεριληφθεί η επίδραση των διαιρετών-Υ και της διάδοσης πολλαπλού ρυθμού στο σχηματισμό 

του σήματος εξόδου. Η ανάλυση ευαισθησίας των MZIs, όπως στις εξισώσεις 2.1 και 2.3, υποθέτει 

γενικώς ιδανικούς διαιρέτες-Υ οι οποίοι δεν εισάγουν επιπλέον ρυθμούς στη διάδοση του φωτός 

εκτός από το θεμελιώδη. Αυτή δεν είναι η περίπτωση, φυσικά, για τους ρεαλιστικούς διαιρέτες-Υ 

που κατασκευάζονται μέσω της επίπεδης τεχνολογίας και της κλασικής λιθογραφίας, καθώς το 

πλάτος του κυματοδηγού δεν είναι συνήθως κάτω από ένα μικρόμετρο ώστε να υποστηριχθεί μόνο 

ο θεμελιώδης ρυθμός (όπως απαιτείται για το εύρος ορατού-εγγύς υπερύθρου φάσματος). Από 

αυτή την άποψη, ακόμη και εάν το κύμα εισόδου που ενώνεται στον κυματοδηγό συμπέσει με το 

θεμελιώδη ρυθμό, οι διαιρέτες-Υ θα διεγείρουν αναπόφευκτα ρυθμούς υψηλότερου βαθμού. Αυτοί 

οι ρυθμοί αντλούν δύναμη από το θεμελιώδη και παραποιούν την ιδανική ημιτονοειδή καμπύλη 

της διαφοράς φάσης των δύο κλάδων. Ακόμα κι αν ένας ανιχνευτής ευαισθησίας μόνο 

θεμελιώδους ρυθμού τοποθετηθεί στο τέλος του συμβολομέτρου, το σήμα που ανιχνεύεται θα έχει 

ακόμα ένα συντελεστή διαμόρφωσης ως αποτέλεσμα των διαιρετών-Υ και το εξαρτώμενο από το 

πλάτος φασματικό περιεχόμενο του κυματοδηγού. Ως εκ τούτου, σκοπός της παρούσας μελέτης 

είναι και η επίδραση που έχουν τέτοιες μη ιδανικές καταστάσεις στην αποδοτικότητα της 

ανίχνευσης, σε σύνδεση με τις διαθέσιμες στο εμπόριο πηγές φωτός ευρέος φάσματος. 
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3.1 Ευθύγραμμος κυματοδηγός 

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις για ένα ευθύγραμμο επίπεδο κυματοδηγό αντίστοιχου 

πλάτους (2μm) και μήκους (1mm) με εκείνα των κυματοδηγών Mach-Zehnder με σκοπό τη 

σύγκριση των δύο μορφών κυματοδηγών όσον αφορά τους ρυθμούς διάδοσης φωτός και το 

ποσοστό της ισχύος στην έξοδό τους. Οι προσομοιώσεις έγιναν για το φασματικό εύρος 450nm-

750nm ανά δέκα νανόμετρα για πολώσεις ΤΜ και ΤΕ. Στο σχήμα 2.9 παρουσιάζεται η ολική και η 

ισχύς προώθησης για τον ρυθμό ΤΜ00 στην έξοδο του ευθύγραμμου κυματοδηγού. Παρατηρείται 

ότι στα μικρότερα μήκη κύματος η ισχύς προώθησης έχει μικρότερες τιμές, ενώ πάνω από 650nm 

είναι σταθερά μεγαλύτερη. 
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Σχήμα 2.9: Θεωρητικό φάσμα μετάδοσης ενός ευθύγραμμου κυματοδηγού. 

 

Η ισχύς μετάδοσης σχετίζεται με τους ρυθμούς που υποστηρίζονται στον κυματοδηγό οι 

οποίοι με τη σειρά τους εξαρτώνται από το μήκος κύματος. Στα σχήματα 2.10-2.12 

παρουσιάζονται τα προφίλ των ρυθμών, για πόλωση ΤΜ, που υποστηρίζονται στον ευθύγραμμο 

κυματοδηγό πλάτους 2μm για τρία διαφορετικά μήκη κύματος: 450nm, 600nm και 750nm 

αντίστοιχα. 

 



 

85 
 

2B3. Θεωρητική Μελέτη της Γεωμετρίας του ΜΖΙ  

 

 

 

 

Σχήμα 2.10: Προφίλ ρυθμών που υποστηρίζονται για πόλωση TM και μήκος κύματος 450nm. 
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Σχήμα 2.11: Προφίλ ρυθμών που υποστηρίζονται για πόλωση TM και μήκος κύματος 600nm. 

 

 

Σχήμα 2.12: Προφίλ ρυθμών που υποστηρίζονται για πόλωση TM και μήκος κύματος 750nm. 

 

Στα 450nm υποστηρίζονται αρκετοί ρυθμοί υψηλότερου βαθμού (m=1 έως 6) εκτός από το 

θεμελιώδη (m=0), στα 600nm υποστηρίζονται λιγότεροι ρυθμοί (συνολικά τέσσερις), ενώ στα 

700nm υποστηρίζεται μόνο ο θεμελιώδης ρυθμός καθώς οι υπόλοιποι ρυθμοί αποκόπτονται. 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίστηκαν και οι ρυθμοί που υποστηρίζονται για πόλωση ΤΕ. Στο 

σχήμα 2.13 παρουσιάζονται τα προφίλ των θεμελιωδών ρυθμών για πολώσεις ΤΕ και ΤΜ. 

Παρατηρείται ότι το πεδίο για την πόλωση ΤΕ είναι σχεδόν συμμετρικό στην (κάθετη) διεύθυνση 

του ύψους του κυματοδηγού, ενώ το πεδίο με πόλωση ΤΜ διαδίδεται σε μεγαλύτερο βαθμό στο 
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εσωτερικό του κυματοδηγού και προς το υποκείμενο στρώμα κάλυψης (SiO2). Επίσης, με την 

αύξηση του μήκους κύματος αυτή η συμπεριφορά είναι πιο έντονη για την πόλωση ΤΜ με την ΤΕ 

να ακολουθεί αλλά σε μικρότερο βαθμό.  

 

 TE TM 

450nm 

  

600nm 

  

750nm 

  

Σχήμα 2.13. Προφίλ θεμελιωδών ρυθμών ευθύγραμμου κυματοδηγού για πολώσεις ΤΕ και ΤΜ. 
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Σχήμα 2.14: α) Αριθμός ρυθμών και β) ενεργοί δείκτες διάθλασης για διαφορετικά μήκη κύματος για τις 

πολώσεις ΤΕ και ΤΜ. 

 

Στο σχήμα 2.14α καταγράφεται ο αριθμός των ρυθμών και για τις δύο πολώσεις για τα μήκη 

κύματος 450, 600 και 750nm, ενώ στο σχήμα 2.14β παρουσιάζονται οι ενεργοί δείκτες διάθλασης 

– οι οποίοι έχουν υπολογιστεί με τον επιλυτή ρυθμών του BeamProp® – συναρτήσει του μήκους 

κύματος. Παρατηρείται ότι για πόλωση ΤΕ υποστηρίζονται περισσότεροι ρυθμοί, ενώ σταδιακά 

απαλείφονται με την αύξηση του μήκους κύματος. Ο αριθμός των ρυθμών κυματοδήγησης 

καθορίζονται από το μήκος κύματος και από το προφίλ του δείκτη διάθλασης. Ο ρυθμός για 

πόλωση ΤΕ απαντάται για μεγαλύτερες τιμές του ενεργού δείκτη διάθλασης σε σχέση με την 

πόλωση ΤΜ, κατά συνέπεια το πεδίο ΤΕ είναι πάντα πιο περιορισμένο εντός των ορίων του 

κυματοδηγού για ένα επίπεδο κυματοδηγό, όπως φάνηκε κι από τα προφίλ των ρυθμών. Η διαφορά 

στη συμπεριφορά των πεδίων για πολώσεις ΤΕ και ΤΜ οφείλεται στο γεγονός ότι το κάθετο και το 

παράλληλο πολωμένο φως παρουσιάζει διαφορετική ανακλαστικότητα και διαφορετικές 

μετατοπίσεις φάσεων των ανακλάσεων και εξαρτάται από τις οπτικές σταθερές των κυματοδηγών 

και των περιβαλλόντων στρωμάτων. 

 

3.2 Κυματοδηγοί Mach-Zehnder 

Για τη μελέτη της επίδρασης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του κυματοδηγού Mach-Zehnder 

στην απόδοση της διάταξης, πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις για κυματοδηγούς Mach-Zehnder 

με διαφορετική απόσταση μεταξύ των δύο κλάδων του. Το συνολικό μήκος καθώς και το πλάτος 

των κυματοδηγών διατηρήθηκαν σταθερά. Το μήκος του αισθητήριου κλάδου και του διαιρέτη-Υ 

είναι 300μm, ενώ το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος στην είσοδο και την έξοδο του Mach-

Zehnder είναι 50μm έκαστο. Στο σχήμα 2.15 παρουσιάζεται το παράθυρο των παραμέτρων 

προσομοίωσης της BPM όπου τίθενται οι αριθμητικές παραμέτρους σε κάθε χωρική κατεύθυνση 

του πλέγματος και αντιστοιχεί σε ένα ΜΖI με εσωτερική απόσταση μεταξύ των δύο κλάδων ίση με 
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5nm. Το μέγεθος του πλέγματος (grid size) διατηρήθηκε σταθερό σε όλες τις προσομοιώσεις της 

παρούσας ενότητας. 

 

 

Σχήμα 2.15: Το παράθυρο των παραμέτρων προσομοίωσης BPM όπου τίθενται οι χωρικές πληροφορίες του 

πλέγματος. 

 

Στα σχήματα 2.16-2.19 παρουσιάζονται τα φάσματα μετάδοσης (ολική ισχύς και ισχύς 

προώθησης αντίστοιχα) κυματοδηγών Mach-Zehnder για ρυθμούς ΤΜ00 και ΤΕ00 και για τρεις 

διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ των κλάδων: 5, 10 και 20μm. Από το σχήμα 2.16 φαίνεται ότι η 

ολική ισχύς μειώνεται με το μήκος κύματος και η μείωση αυτή είναι πιο έντονη για τον ρυθμό 

ΤΜ00. Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη μείωση των ρυθμών κυματοδήγησης με την αύξηση του 

μήκους κύματος η οποία είναι μεγαλύτερου βαθμού για την πόλωση ΤΜ (σχήμα 2.14α). 
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Σχήμα 2.16: Θεωρητική ολική ισχύς για ευθύγραμμο κυματοδηγό και κυματοδηγούς Mach-Zehnder 

διαφορετικών αποστάσεων μεταξύ των κλάδων τους για ρυθμούς ΤΜ00 και ΤΕ00. 

 

Στο σχήμα 2.17 παρουσιάζονται τα φάσματα ολικής και ισχύος προώθησης σε κοινή γραφική 

παράσταση για κάθε γεωμετρία των κυματοδηγών και για κάθε ρυθμό. Παρατηρείται ότι στα 

μεγάλα μήκη κύματος  η τιμή της ισχύος προώθησης πλησιάζει αυτή της ολικής ισχύος, γεγονός 

που επιβεβαιώνει την αντίστοιχη μείωση των ρυθμών κυματοδήγησης. Συγκεκριμένα, για την 

πόλωση ΤΜ και για το θεμελιώδη ρυθμό η ισχύς προώθησης είναι σχεδόν ίση με την ολική ισχύ 

μετά τα 750nm, ενώ για πόλωση ΤΕ η ισχύς προώθησης είναι λίγο μικρότερη. Αυτή η 

συμπεριφορά είναι σε πλήρη συμφωνία με το σχήμα 2.14α, όπου στα 750nm για πόλωση ΤΜ 

υποστηρίζεται μόνο ο θεμελιώδης ρυθμός  (ο ρυθμός διάδοσης για τον προσδιορισμό της ισχύος 

προώθησης) ενώ για πόλωση ΤΕ υποστηρίζονται δύο ρυθμοί υψηλότερου βαθμού εκτός από το 

θεμελιώδη και για το λόγο αυτό η ολική ισχύς είναι μεγαλύτερη από την ισχύ προώθησης. 

Στα σχήματα 2.18 και 2.19 συγκρίνονται τα θεωρητικά φάσματα ισχύος προώθησης, για τους 

ρυθμούς ΤM00 και ΤΕ00 αντίστοιχα, όσον αφορά την απόσταση μεταξύ των δύο κλάδων. Γενικώς η 

τιμή της ισχύος κυμαίνεται στο ίδιο εύρος και για τις τρεις αποστάσεις. 
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Σχήμα 2.17: Φάσματα μετάδοσης (ολική ισχύς και ισχύς προώθησης αντίστοιχα) κυματοδηγών Mach-
Zehnder για ρυθμούς ΤΜ00 και ΤΕ00 και για αποστάσεις μεταξύ των κλάδων: 5, 10 και 20μm. 



Κεφάλαιο 2 

92 
 

 

450 500 550 600 650 700 750
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ισ
χύ
ς 
Π
ρο

ώ
θη
ση

ς 
%

 (a
.u

.)

Μήκος Κύματος (nm)

 Ευθύγραμμη ίνα
 ΜΖ - Gap=5μm
 ΜΖ - Gap=10μm
 ΜΖ - Gap=20μm

 

 TM00 - Larm=300μm

 

Σχήμα 2.18: Θεωρητική ισχύς προώθησης για ευθύγραμμο κυματοδηγό και κυματοδηγούς Mach-Zehnder 

διαφορετικών αποστάσεων μεταξύ των κλάδων τους για ρυθμό ΤM00. 
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Σχήμα 2.19: Θεωρητική ισχύς προώθησης για ευθύγραμμο κυματοδηγό και κυματοδηγούς Mach-Zehnder 

διαφορετικών αποστάσεων μεταξύ των κλάδων τους για ρυθμό ΤΕ00. 

 

Επίσης, μελετήθηκε η επίδραση του μήκους του αισθητήριου κλάδου και του κλάδου του 

διαιρέτη-Υ, διατηρώντας πάλι σταθερό το συνολικό μήκος στο 1mm και το μήκος του 

ευθύγραμμου τμήματος στην είσοδο και την έξοδο του Mach-Zehnder στα 50μm έκαστο. Στα 
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σχήματα 2.20-2.22 παρουσιάζονται τα φάσματα μετάδοσης (ολική ισχύς και ισχύς προώθησης 

αντίστοιχα) κυματοδηγών Mach-Zehnder για ρυθμούς ΤΜ00 και ΤΕ00 και για τέσσερα διαφορετικά 

μήκη αισθητήριων κλάδων: 100, 300, 500, 700μm. Καθώς το συνολικό μήκος των ΜΖIs είναι 

σταθερό, με τη μεταβολή του μήκους του αισθητήριου κλάδου θα μεταβάλλεται και το μήκος του 

διαιρέτη-Υ (πίνακας 2.Ι).  
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Σχήμα 2.20: Θεωρητική ολική ισχύς για κυματοδηγούς Mach-Zehnder διαφορετικών αισθητήριων κλάδων 

για ρυθμούς ΤΜ00 και ΤΕ00. 
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Σχήμα 2.21: Θεωρητική ισχύς προώθησης για κυματοδηγούς Mach-Zehnder διαφορετικών αισθητήριων 

κλάδων για ρυθμό ΤM00. 
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Σχήμα 2.22: Θεωρητική ισχύς προώθησης για κυματοδηγούς Mach-Zehnder διαφορετικών αισθητήριων 

κλάδων για ρυθμό ΤΕ00. 

 

Μήκος αισθητήριου κλάδου (μm) 100 300 500 700 

Μήκος διαιρέτη-Υ (μm) 400 300 200 100 

Πίνακας 2.Ι: Μήκη αισθητήριου κλάδου και διαιρέτη-Υ των ΜΖIs που χρησιμοποιήθηκαν στην 

προσομοίωση. 

 

Στο σχήμα 2.23 παρουσιάζονται τα ολοκληρώματα της ισχύος μετάδοσης των ΜΖs 

διαφορετικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών διαιρεμένα ως προς το ολοκλήρωμα της ισχύος του 

αντίστοιχου ευθύγραμμου κυματοδηγού ( ∫∫ LinearMZI / ). Από το σχήμα 2.23 εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι η απόσταση μεταξύ των κλάδων δεν επηρεάζει σημαντικά την απόδοση της 

διάταξης. Συγκεκριμένα αν και αυξάνεται η απόσταση από 5μm στα 20μm, η απόδοση δεν 

μειώνεται αισθητά λόγω των απωλειών φωτός εξαιτίας του πιο ευρέως διαιρέτη-Υ. Όσον αφορά 

τους κυματοδηγούς με διαφορετικά μήκη κλάδων/μήκη διαιρετών-Υ, η απόδοση είναι σχεδόν ίδια 

εκτός από το ΜΖ με κλάδο 700μm, όπου η απόδοση είναι μειωμένη καθώς ο αντίστοιχος 

διαιρέτης-Υ είναι μόλις 100μm, δηλαδή είναι αρκετά «απότομος» και κατά συνέπεια οι οπτικές 

απώλειες είναι μεγαλύτερες.  
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Σχήμα 2.23: Σύγκριση της θεωρητικής απόδοσης των κυματοδηγών ΜΖ διαφορετικών γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών (Gx-y: Gx= απόσταση μεταξύ των δύο κλάδων, y= μήκος αισθητήριου κλάδου) για τους 

ρυθμούς ΤΜ00 και ΤΕ00. 

 

(α) (β) 

(γ) (δ) 

Σχήμα 2.24: Απεικόνιση του πεδίου διάδοσης του φωτός στους κυματοδηγούς ΜΖΙ με αισθητήριους 

κλάδους α) 100, β) 300, γ) 500 και δ)700μm για ρυθμό ΤΕ00 και μήκος κύματος 650nm. 
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Στο σχήμα 2.24 αναπαρίστανται τα πεδία διάδοσης του φωτός κατά μήκος των κυματοδηγών 

διαφορετικών αισθητήριων κλάδων (άξονας z), για ρυθμό ΤΕ00 και μήκος κύματος 650nm. Με την 

αύξηση του αισθητήριου κλάδου σε 500μm και 700μm και την αντίστοιχη μείωση του διαιρέτη-Υ, 

η ένταση του πεδίου μειώνεται ειδικά στο διαιρέτη-Υ (η περιγεγραμμένη με μαύρο κύκλο περιοχή 

αντιστοιχεί στο δεύτερο διαιρέτη-Υ). Αυτή η εικόνα είναι σε πλήρη συμφωνία με τα αποτελέσματα 

του σχήματος 2.23. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για τη χρήση της διάταξης ΜΖI ως αισθητήρας επιλέγεται ο 

κυματοδηγός ΜΖ με απόσταση μεταξύ των δύο κλάδων ίση με 20μm για λόγους κατασκευαστικής 

ευκολίας καθώς και για τις τρεις αποστάσεις η απόδοση είναι σχεδόν σταθερή. Το βέλτιστο μήκος 

του αισθητήριου κλάδου είναι 300μm καθώς το αντίστοιχο μήκος του διαιρέτη-Υ (πίνακας ΙΙ) δεν 

είναι τόσο μικρό ώστε οι οπτικές απώλειες να είναι σημαντικές. 

 

 

4. Προσομοίωση Λειτουργίας του ΜΖΙ για Βιο-χημική Ανίχνευση 

 

Με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα των προσομοιώσεων, επιλέχθηκε να μελετηθεί ένας 

επίπεδος κυματοδηγός νιτριδίου του πυριτίου (Si3Ν4) συνολικού μήκους 1mm πάχους 150nm και 

πλάτους 2μm που διαμορφώνεται σε ένα MZI πάνω από ένα στρώμα κάλυψης το οποίο 

αποτελείται από διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) και έχει πάχος 2μm. Το μήκος του αισθητήριου 

κλάδου περιορίστηκε στα 300μm, ενώ η απόσταση μεταξύ του κλάδου αναφοράς και του 

αισθητήριου είναι 20μm. Τέλος ο κυματοδηγός καλύπτεται από ένα υπερκείμενο στρώμα  SiO2 

πάχους 2μm προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης προστασία του από το περιβάλλον καθώς και 

η κυματοδήγηση μέσα στο BB-MZI για όλο το εύρος ορατού-εγγύς υπερύθρου φάσματος (σχήμα 

2.25). 

 

 
Σχήμα 2.25. Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης BB-MZI που χρησιμοποιήθηκε στις προσομοιώσεις. 

εξερχόμενο 
φως

εισερχόμενο 
φως
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Στο σχήμα 2.26 καταγράφονται οι τιμές του ενεργού δείκτη διάθλασης συναρτήσει του 

μήκους κύματος για το θεμελιώδη ρυθμό και για τις δύο πολώσεις για τις περιπτώσεις α)  που δεν 

υπάρχει υπερκείμενο στρώμα κάλυψης του κυματοδηγού (περίπτωση ενότητας 3) και β) όταν το 

στρώμα κάλυψης είναι διοξείδιο του πυριτίου. Οι διαφορές στις τιμές των Νeff οφείλονται στο 

διαφορετικό δείκτη διάθλασης του SiO2 (n=1.46) σε σχέση με τον αέρα (n=1). 
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Σχήμα 2.26: Σύγκριση ενεργού δείκτη διάθλασης της διάταξης με και χωρίς υπερκείμενο στρώμα κάλυψης 

για ΤΕ00 και ΤΜ00 ρυθμούς. 

 

Στο σχήμα 2.27 παρουσιάζονται τα προφίλ των θεμελιωδών ρυθμών για πολώσεις ΤΕ και ΤΜ 

με υπερκείμενο στρώμα κάλυψης το SiO2 (εντός των διακεκομμένων γραμμών εσωκλείεται το 

στρώμα του νιτριδίου του πυριτίου που αντιστοιχεί στον κυματοδηγό). Παρατηρείται ότι και τα 

δύο πεδία για τις πολώσεις ΤΕ και ΤΜ είναι συμμετρικά στη (κάθετη) διεύθυνση του ύψους του 

κυματοδηγού ανεξαρτήτως μήκους κύματος, σε αντίθεση με την περίπτωση που ο κυματοδηγός 

δεν είναι καλυμμένος με στρώμα διαφορετικού υλικού όπου κυρίως το πεδίο με πόλωση ΤΜ 

διαδιδόταν σε μεγαλύτερο βαθμό προς το υπόστρωμα (σχήμα 2.13). Αυτή η συμπεριφορά 

παρατηρείται γιατί το υποκείμενο και υπερκείμενο στρώμα του κυματοδηγού αποτελείται από το 

ίδιο υλικό, το διοξείδιο του πυριτίου, επομένως ο δείκτης διάθλασης είναι ο ίδιος. 
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Σχήμα 2.27: Προφίλ θεμελιωδών ρυθμών εισόδου του ΜΖΙ για πολώσεις ΤΕ και ΤΜ με υπερκείμενο 

στρώμα κάλυψης SiO2. 

 

Όσον αφορά τη βιοχημική ανίχνευση, οι μεταβολές του ενεργού δείκτη διάθλασης και κατ’ 

επέκταση η μεταβολή στο σήμα εξόδου οφείλονται: α) σε μεταβολές του δείκτη διάθλασης μεταξύ 

διαλυμάτων και β) στο σχηματισμό στοιβάδας πάνω στην επιφάνεια του κυματοδηγού λόγω 

δεσμευτικής αντίδρασης ενός βιομοριακού συστήματος. Στην παρούσα εργασία, προσομοιώθηκαν 

και οι δύο περιπτώσεις έτσι ώστε να αποδειχθεί η αρχή του BB-MZI, δηλαδή το γεγονός ότι με ένα 

μόνο σχεδιασμό μια ψηφίδα αισθητήρα BB-MZI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποικίλες 

εφαρμογές με εναλλακτικές πηγές εισόδου. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα οφέλη της 
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συμβολομετρίας Μach-Zehnder ευρέος φάσματος και οι πιθανές εφαρμογές με εμπορικά οπτικά 

εξαρτήματα χαμηλού κόστους. 

 

4.1 Μελέτη Ανίχνευσης λόγω Μεταβολής του Δείκτη Διάθλασης 

Η μελέτη των ιδιοτήτων διάδοσης της διάταξης BB-MZI σε σχέση με τη μεταβολή του δείκτη 

διάθλασης του αισθητήριου στρώματος πραγματοποιήθηκε για τους αναλύτες: α) ισοπροπανόλη 

και β) υδατικά διαλύματα γλυκόζης, σε σύγκριση με το καθαρό ύδωρ.  

 

4.1.1 Μελέτη Ύδατος-Ισοπροπανόλης 

Για την ανίχνευση του αισθητήρα BB-MZI, θεωρείται ότι ο αισθητήριος κλάδος μήκους 300μm 

εκτίθεται σε ύδωρ και σε ισοπροπανόλη. Στη βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί τιμές του δείκτη 

διάθλασης του ύδατος και της ισοπροπανόλης για μήκη κύματος στην περιοχή του ορατού σε 

θερμοκρασία 200-250 C (σχήμα 2.28) [31, 32]. Η εξάρτηση του δείκτη διάθλασης συναρτήσει του 

μήκους κύματος από 450nm έως 750nm προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας τις συγκεκριμένες 

βιβλιογραφικές τιμές και τις παραμέτρους A, B, C της εμπειρικής εξίσωσης Cauchy [33]: 

 

   
2 4( ) B CN Aλ

λ λ
= + +

          
(2.20) 
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Σχήμα 2.28: α) Βιβλιογραφικές τιμές δείκτη 

διάθλασης για το ύδωρ και την ισοπροπανόλη, β) 

αντίστοιχες τιμές ενεργού δείκτη διάθλασης για τους 

ρυθμούς ΤΕ00 και ΤΜ00. 

 

Οι τιμές των δεικτών διάθλασης των διαλυμάτων του σχήματος 2.28 χρησιμοποιήθηκαν για να 

προσδιοριστεί, με τη χρήση του επιλυτή ρυθμών του BeamProp®, ο ενεργός δείκτης διάθλασης Neff 

των θεμελιωδών κυματοδηγημένων ρυθμών των πολώσεων ΤΕ και ΤΜ για όλο το εύρος των 

μηκών κύματος (σχήμα 2.29). Από τις τιμές των Νeff υπολογίστηκε ο λόγος Iout/Iin μέσω της 
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θεωρητικής εξίσωσης 2.5. Τα θεωρητικά φάσματα που προκύπτουν για τους ρυθμούς TE00 και 

ΤΜ00 παρουσιάζονται στα σχήματα 2.30 και 2.31. 
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Σχήμα 2.29: α) Τιμές Neff ύδατος και ισοπροπανόλης για τους ρυθμούς ΤΕ00 και ΤΜ00 και β) διαφορά μεταξύ 

των Neff για τους ρυθμούς ΤΕ00 και ΤΜ00. 
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Σχήμα 2.30: Θεωρητικό φάσμα μετάδοσης, όταν ο αισθητήριος κλάδος καλύπτεται από ύδωρ και 

ισοπροπανόλη για ρυθμό ΤΕ00. 
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Σχήμα 2.31: Θεωρητικό φάσμα μετάδοσης, όταν ο αισθητήριος κλάδος καλύπτεται από ύδωρ και 

ισοπροπανόλη για ρυθμό ΤΜ00. 

 

Παρατηρείται πολύ έντονη μετατόπιση στο φάσμα μεταξύ των δύο αναλυτών και για του δύο 

ρυθμούς η οποία γίνεται πιο έντονη στα μεγαλύτερα μήκη κύματος καθώς αυξάνεται η διαφορά 

των Νeff. Τα αποτελέσματα ύδατος-ισοπροπανόλης δείχνουν τη δυναμική της προτεινόμενης 

μεθόδου BB-MZI. 

 

4.1.2 Μελέτη Υδατικών Διαλυμάτων Γλυκόζης 

Στη συνέχεια μελετήθηκαν υδατικά διαλύματα γλυκόζης σε σχέση με το καθαρό ύδωρ. Η γλυκόζη 

επιλέχτηκε λόγω του μικρού μεγέθους της (Μ.Β.=180) προκειμένου να αποδειχθεί καλύτερα η 

δυνατότητα του BB-MZI για την ανίχνευση μεταβολών σε πολύ αραιά διαλύματα ακόμη και με 

έναν αρκετά μικρού μήκους αισθητήριο κλάδο (300μm). Για την ανίχνευση του αισθητήρα BB-

MZI, θεωρείται ότι ο αισθητήριος εκτίθεται σε υδατικά διαλύματα γλυκόζης ποικίλων 

συγκεντρώσεων από 10mM έως και 100mM. 

Συνδυάζοντας τις βιβλιογραφικές τιμές του δείκτη διάθλασης του ύδατος [31] με πειραματικά 

στοιχεία [34] για τη γλυκόζη, υπολογίστηκε ο δείκτης διάθλασης κάθε υδατικού διαλύματος 

γλυκόζης μέσω της εξίσωσης 2.21: 

                                       ( ) ( )cos
( )waterglu e

dNN N c
dc

λ λ λ= +                             (2.21)  

όπου Ν είναι ο δείκτης διάθλασης, λ είναι το μήκος κύματος, c είναι η συγκέντρωση της γλυκόζης 

στο ύδωρ και dΝ/dc είναι η ειδική αύξηση του δείκτη διάθλασης της γλυκόζης στο ύδωρ στους 

250C. Εφαρμόζοντας την εξίσωση 2.21, οι δείκτες διάθλασης για τα διαλύματα γλυκόζης 

συγκεντρώσεων 10mM-100mM υπολογίστηκαν συναρτήσει του μήκους κύματος (πίνακας 2.ΙΙ και 
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σχήμα 2.32α). Με βάση τις συγκεκριμένες τιμές προσδιορίστηκε ο ενεργός δείκτη διάθλασης 

Neff(s)(λ,c) των ρυθμών TE00 και TM00. Χρησιμοποιώντας αυτές τις τιμές Neff(s)(λ,c), 

πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων διάδοσης του BB-MZI 

σε σχέση με τη μεταβολή της συγκέντρωσης των διαλυμάτων και την εύρεση του ορίου 

ανίχνευσης της προτεινόμενης μεθόδου. 

Από τις εξισώσεις 2.20 και 2.21 εύκολα συμπεραίνεται ότι παραδείγματος χάριν μια αλλαγή 

της συγκέντρωσης c από 10mM έως και 25mM αντιστοιχεί σε μια αλλαγή στο δείκτη διάθλασης 

της τάξης ΔΝ(c,λ)~3.4×10-4 ή διαφορετικά - μέσω του επιλυτή ρυθμών - μια αλλαγή του ενεργού 

δείκτη διάθλασης της τάξεως ΔΝeff(c,λ) ~3.4×10-5 για πόλωση ΤΕ (πίνακας 2.ΙΙΙ και σχήμα 2.32β). 

 

Συγκέντρωση γλυκόζης 
(mM) 

Παράμετροι Cauchy 

A B C 

0 - Water 1.32294 0.00343 -0.00004 

5 1.32305 0.00343 -0.00004 

10 1.32315 0.00343 -0.00004 

25 1.32347 0.00344 -0.00004 

50 1.32401 0.00345 -0.00004 

100 1.32508 0.00347 -0.00004 

Πίνακας 2.ΙΙ: Τιμές παραμέτρων Cauchy των διαλυμάτων γλυκόζης που προσομοιώθηκαν. 

 

Συγκέντρωση 
γλυκόζης (mM) 

Μήκος Κύματος 650nm 

Ν ΔΝ ΔΝeff (TE) ΔΝeff (TM) 

0 - Water 1.330834 0 0 0 

5 1.330944 0.000110 1.1*10-5 2.6*10-5 

10 1.331044 0.000210 2.1*10-5 5.04*10-5 

25 1.331388 0.000554 5.5*10-5 0.000133 

50 1.331952 0.001118 0.00011 0.000268 

100 1.333069 0.002235 0.000221 0.000538 

Πίνακας 2.ΙΙΙ: Τιμές της διαφοράς των δεικτών διάθλασης ύδατος και γλυκόζης διάφορων συγκεντρώσεων 

στα 650nm. 
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Σχήμα 2.32: α) Δείκτες διάθλασης των διαλυμάτων γλυκόζης 5mM-100mM και του καθαρού ύδατος 

συναρτήσει του μήκους κύματος και β) διαφορά μεταξύ του ενεργού δείκτη διάθλασης των διαλυμάτων 

γλυκόζης και του ύδατος συναρτήσει της συγκέντρωσής τους για ρυθμούς TE00 και TM00 στα 650nm. 

 

Τα σχήματα 2.33α και 2.33β δείχνουν τις μεταβολές φάσης του πεδίου διαφυγής στα 532nm 

και 633nm (γραμμές λέιζερ ND+:YAG και ηλίου-νέου (He-Ne) αντίστοιχα) προκειμένου να 

αποδειχτεί ότι είναι δυνατή η σχεδίαση ενός οπτικού συστήματος όπου η πηγή φωτός, και όχι οι 

διαστάσεις της ψηφίδας MZI, ποικίλλει σύμφωνα με την εφαρμογή. Από το σχήμα 2.29 φαίνεται 

ότι οποιαδήποτε πόλωση μεταξύ TE και TM μπορεί να επιλεχτεί, καθώς επίσης και οποιαδήποτε 

γραμμή λέιζερ θα είναι κατάλληλη να ανιχνεύσει μεταβολές.  

 

ΜΚ 
(nm) (α) 532 (Nd+:YAG) (β) 633 (He-Ne) 

 

 

TM00 

 

TE00 

 

Σχήμα 2.33: Χάρτες του προφίλ του ηλεκτρικού πεδίου για ρυθμούς TM00 (πάνω) και TE00 (κάτω) και για 

γραμμές λέιζερ σε μήκη κύματος (α) 532nm και (β) 633nm. 
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Στο σχήμα 2.34 παρουσιάζονται τα φάσματα διάδοσης για το BB-MZI ως συνάρτηση της 

συγκέντρωσης του διαλύματος Νsol για τα διαλύματα γλυκόζης 10mM-100mM με βήμα μήκους 

κύματος ανά 5nm στο φάσμα 450-750nm. Από το σχήμα 2.34 συμπεραίνεται ότι καθεμία πόλωση 

μπορεί να επιλεχτεί ή ακόμα και να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά μέσω της απλής χρήσης ενός 

πολωτή στην είσοδο του BB-MZI. Η μόνη υπόθεση η οποία έγινε σχετικά με τους ρυθμούς ήταν 

ότι μόνο οι θεμελιώδεις ρυθμοί TE00 και TM00 χρησιμοποιήθηκαν ως πεδίο εισόδου του BB-MZI. 

Η χρήση ενός φασματοφωτομέτρου μπορεί να επιτρέψει την ανίχνευση των μετατοπίσεων των 

κορυφών και ότι οι καταγραμμένες μετατοπίσεις κορυφών εξαρτώνται σαφώς από τη συγκέντρωση 

των διαλυμάτων γλυκόζης. 
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Σχήμα 2.34: Προσομοίωση ενός φάσματος διάδοσης του BB-MZI για την ανίχνευση των υδατικών 

διαλυμάτων γλυκόζης 10mM-100mM για ρυθμούς TE00 (αριστερά) και TM00 (δεξιά). 

 

Τα σχήματα 2.35a-η παρουσιάζουν πως το φάσμα διάφορων εμπορικών διόδων εκπομπής 

φωτός (Light Emitting Diodes, LEDs) - με τις γκαουσιανές κατανομές τους να έχουν κορυφή σε 

μήκη κύματος στο ορατό φάσμα - διαδίδεται μέσω του BB-MZI παρουσία των υδατικών 

διαλυμάτων γλυκόζης (φασματική προσέγγιση). Για λόγους απλότητας, το φάσμα S(λ) κάθε LED 

υποτίθεται ότι έχει μια γκαουσιανή κατανομή όπου οι τιμές του μεγίστου μήκους κύματος και του 

πλάτους στο μισό του μεγίστου (full width at half maximum, FWHM) παρέχονται από τις 

κατασκευάστριες εταιρείες [35]. Σύμφωνα με το σχήμα 2.35, όλα τα LEDs είναι κατάλληλα για 

την ανίχνευση και το διαχωρισμό των διαλυμάτων διαφορετικών συγκεντρώσεων. Κάθε LED θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει συνοπτικά και λεπτομερή αποτελέσματα απλά με την 

αλλαγή της πόλωσης μέσω του πολωτή προκειμένου να επιτευχθούν η υψηλότερη ένταση 

διάδοσης ή οι εντονότερες φασματικές μεταβολές ανάλογα με την εφαρμογή. Επιπρόσθετα, στο 

σχήμα 2.36 χρησιμοποιείται μια πραγματική πηγή ευρέος φάσματος, η cool-white LED Luxeon K2 
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από την εταιρεία Lumileds, όπου το φάσμα λαμβάνεται από το τεχνικό φύλλο δεδομένων της 

εταιρείας [36]. Με τη χρήση της φασματικής εκπομπής μιας τέτοιας πηγής μεταξύ 450nm και 

750nm, μπορεί να λάβει χώρα ο διαχωρισμός μεταξύ διαφορετικών διαλυμάτων. Είναι προφανές 

ότι οποιαδήποτε πηγή ευρέος φάσματος, όπως ένας λαμπτήρας υδραργύρου ή αλογόνου θα ήταν 

εξίσου χρήσιμη για ένα πειραματικό σύστημα. 
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Σχήμα 2.35: Φάσματα διάδοσης για τη φασματική προσέγγιση του BB-MZI που προσομοιώθηκε 

χρησιμοποιώντας ως είσοδο διαθέσιμα στο εμπόριο LEDs υψηλής φωτεινότητας: (α,β) μπλε, (γ,δ) πράσινο, 

(ε,στ) κίτρινο, και (ζ,η) κόκκινο (αριστερή στήλη: φάσματα για τον ρυθμό TE00, δεξιά στήλη: φάσματα για 

τον ρυθμό TM00).  
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Σχήμα 2.36: Φάσματα διάδοσης για  ρυθμό TE00 (αριστερά) TM00 (δεξιά) για τη φασματική προσέγγιση του 

BB-MZI που προσομοιώθηκε χρησιμοποιώντας ως είσοδο το LED υψηλής φωτεινότητας Luxeon K2 cool-

white. Ένθετο σχήμα: κανονικοποιημένο φάσμα του LED. 

 

Επιπλέον, από τα σχήματα 2.35 και 2.36 εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα φάσματα θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα βαθμονόμησης για τον προσδιορισμό ενός 

διαλύματος γλυκόζης άγνωστης συγκέντρωσης. Με έναν ανάλογο τρόπο, το BB-MZI θα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί με κάθε LED για κάθε διάλυμα όχι μόνο για να προσδιορίσει τις συγκεντρώσεις 

αλλά επίσης για να ταυτοποιήσει τα συστατικά των διαλυμάτων π.χ. για την ανάλυση δειγμάτων 

ανθρώπινου αίματος ή ορού. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι κάθε διάλυμα έχει μια ξεχωριστή 

επίδραση στο φάσμα εκπομπής κάθε LED, ανεξάρτητα από την πόλωση που χρησιμοποιείται, είτε 

πρόκειται για μετατόπιση της κορυφής, μείωση της έντασης, αλλαγή του FWHM, εμφάνιση των 

πρόσθετων κορυφών ή/και ένας συνδυασμός αυτών. Αυτές οι μεταβολές ανά αναλύτη εξαρτώνται 

μόνο από το φάσμα διάδοσης του BB-MZI που εξαρτάται κατ’ επέκταση από τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του και μπορεί να προκαθοριστεί σχετικά εύκολα από τις προσομοιώσεις. 

Επομένως, μια δομή BB-MZI μπορεί να προσομοιωθεί εκ των προτέρων με διάφορες πηγές φωτός 

και τα αναμενόμενα φάσματα μπορούν να παραχθούν για ένα σύνολο εφαρμογών, μειώνοντας με 

αυτόν τον τρόπο το κόστος κατασκευής και τον αριθμό των αρχικών δοκιμών. 

Με την ολοκλήρωση των φασμάτων διάδοσης, μπορούν να υπολογιστούν οι μεταβολές στην 

ένταση του σήματος ΔΙ/Ιwater, η οποία ανιχνεύεται με μια φωτοδίοδο, όπου ΔI=Isol,c-Iwater. Το Iwater 
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αντιστοιχεί στην ολοκληρωμένη ένταση όταν εισάγεται καθαρό ύδωρ πάνω στον αισθητήριο 

κλάδο, ενώ το Isol,c αντιστοιχεί στην ολοκληρωμένη ένταση όταν εισάγεται ένα διάλυμα γλυκόζης 

συγκέντρωσης c. Στο σχήμα 2.37 παρουσιάζονται και συγκρίνονται οι τιμές ΔΙ/Ιwater για τις τυπικές 

γραμμές λέιζερ και τα διαθέσιμα στο εμπόριο LEDs υψηλής φωτεινότητας (αξιολόγηση της 

ολοκληρωμένης προσέγγισης). Στην περίπτωση μιας πηγής LED, ο όρος Isol,c=  δείχνει την 

ολοκληρωμένη ένταση του φάσματος διάδοσης (ευθέως ανάλογη με το φωτόρευμα μιας 

φωτοδιόδου) που υπολογίζεται από τη σχέση I(λ)=S(λ)×T(λ). Αντίστοιχα, στην περίπτωση μιας 

πηγής λέιζερ, οι όροι Isol(λο)=Tsol(λο) και Iwater=Twater(λο) αντιστοιχούν στο φωτόρευμα που 

ανιχνεύεται από μια φωτοδίοδο (ή η μέγιστη ένταση λο εάν ανιχνεύεται από ένα 

φασματοφωτόμετρο). Η απόδοση μιας δομής BB-MZI είναι συγκρίσιμη με το SW-MZI χωρίς την 

απαίτηση για χρήση ενός ακριβού συστήματος λέιζερ ως πηγή εισόδου. 

 

 

Σχήμα 2.37: Σύγκριση μεταξύ της απόδοσης – όσον αφορά την καταγραμμένη διαφορά της ολοκληρωμένης 

έντασης - του BB-MZI χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στο εμπόριο LEDs υψηλής φωτεινότητας 

(τετράγωνα: πόλωση TE, κύκλοι: πόλωση TM) και της ίδιας δομής MZI που χρησιμοποιείται ως SW-MZI με 

συστήματα λέιζερ ως πηγή εισόδου (αστέρια). 

 

4.2 Μελέτη Ανίχνευσης λόγω Δεσμευτικής Αντίδρασης 

Προκειμένου να τεκμηριωθούν περαιτέρω οι δυνατότητες της τεχνικής BB-MZI για τις 

υπερευαίσθητες βιοϊατρικές εφαρμογές, πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις με την υπόθεση ότι 

μια στοιβάδα πρωτεΐνης έχει προσδεθεί στον αισθητήριο κλάδο. 

Στην πραγματικότητα, η πλήρης κάλυψη της τροποποιημένης επιφάνειας με μια πρωτεϊνική 

στοιβάδα δεν μπορεί ποτέ να επιτευχθεί, λόγω της δυναμικής της βιομοριακής αντίδρασης. 

Επιπλέον, η κάλυψη της επιφάνειας εξαρτάται έντονα όχι μόνο από το μέγεθος της πρωτεΐνης, 
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αλλά και από τη φύση και το βαθμό υδροφοβικότητας της επιφάνειας και το διαλύτη που 

χρησιμοποιείται σε κάθε πείραμα [37]. Επιπλέον, η υπόθεση ότι όλες οι πρωτεΐνες προσδένονται 

στην κάθετη κατεύθυνση και ότι διατηρούν την ίδια τριτογενή δομή ανεξάρτητα από το διαλύτη 

και τις προσδεμένες επιφάνειες αποτελεί μια υπεραπλούστευση. Μια πιο ρεαλιστική εικόνα είναι 

τα προσδεμένα πρωτεϊνικά μόρια να έχουν διάφορες κλίσεις και διάφορα επίπεδα αναδιπλώσεων 

ανάλογα με τις συνθήκες των πειραμάτων, ενώ τα μόρια του διαλύτη να βρίσκονται διάσπαρτα 

μέσα στη στοιβάδα. Κατά συνέπεια, μια πραγματική στοιβάδα πρωτεΐνης δεν μπορεί να είναι ούτε 

ομοιόμορφη ούτε ομοιογενής. Με απλά λόγια, η προσδεμένη επιφάνεια παρουσιάζει καλυμμένες 

και μη περιοχές των λίγων νανομέτρων και οι καλυμμένες περιοχές δεν έχουν το ίδιο ύψος (σχήμα 

2.38α). Παρ’ όλα αυτά, για την προσομοίωση αυτού του πειράματος έγινε η υπόθεση ότι το πάχος 

μιας ομοιόμορφης πρωτεϊνικής στοιβάδας είναι κατά μέσο όρο ίσο με 3nm (π.χ. ένα αντίσωμα IgG, 

σχήμα 2.38β). 

 
(α) (β) 

 

Σχήμα 2.38: Σχηματική αναπαράσταση α) μιας πιο ρεαλιστικής εικόνας μιας πρωτεΐνης που προσδένεται 

στην επιφάνεια του αισθητήρα και β) το υποθετικό μοντέλο μιας ομοιόμορφης πρωτεϊνικής στοιβάδας το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε στις προσομοιώσεις της παρούσας εργασίας. 

 

Επιπλέον έγινε η υπόθεση ότι αρχικά ο αισθητήριος κλάδος εκτέθηκε σε ύδωρ και έπειτα 

εναποτέθηκε η πρωτεϊνική στοιβάδα. Το ύδωρ αποτελεί το «διαλύτη» και υποτίθεται ότι τα μόρια 

ύδατος παρέμειναν πάνω από την πρωτεϊνική στοιβάδα ως μια ομοιόμορφη στοιβάδα. Μια ακραία 

περίπτωση για το δείκτη διάθλασης Νad της πρωτεΐνης επιλέχτηκε, έτσι ώστε να διερευνηθεί εάν 

ένα σμικρυμένο BB-MZI μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία μιας πολύ λεπτής στοιβάδας με 

δείκτη διάθλασης πολύ κοντά σε αυτόν του ύδατος. Η μικρότερη τιμή του δείκτη διάθλασης, στην 

περίπτωση του ανθρώπινου IgG, που έχει καταγραφεί στη βιβλιογραφία είναι ~1.38 [17] και 

θεωρείται ότι είναι σταθερή για όλο το φάσμα μεταξύ 450 και 750nm. Αντίθετα, στην περίπτωση 

του ύδατος ο δείκτης διάθλασης εξαρτάται από το μήκος κύματος (σχήμα 2.28). 

Για την εξαγωγή ακριβέστερων αποτελεσμάτων προσομοίωσης της λεπτής στοιβάδας 

πρωτεΐνης πάνω στον αισθητήριο κλάδο του ΜΖΙ, χρησιμοποιήθηκε η επιλογή του μη 

ομοιόμορφου πλέγματος στις διεπιφάνειες της δομής. Στο σχήμα 2.39 απεικονίζεται το μη 

ομοιόμορφο πλέγμα στις διεπιφάνειες της δομής. 
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Σχήμα 2.39: Απεικόνιση του μη ομοιόμορφου πλέγματος προσομοίωσης του ΜΖΙ με την πρωτεϊνική 

στοιβάδα (αριστερή εικόνα: ολόκληρο το πλέγμα, δεξιά εικόνα: μεγέθυνση κοντά στις διεπιφάνειες). 

 

Τα σχήματα 2.40α και 2.40β παρουσιάζουν τα φάσματα διάδοσης μεταξύ 450 και 750nm για 

τους ρυθμούς TE00 και TM00, αντίστοιχα, για το καθαρό ύδωρ και μετά από την εισαγωγή της 

υποτιθέμενης πρωτεΐνης πάνω στον αισθητήριο κλάδο. Είναι σαφές ότι ακόμη και σε μια τέτοια 

ακραία περίπτωση, οι φασματικές μεταβολές μπορούν να διακριθούν εύκολα για κάθε πηγή 

εισόδου και πόλωση. Οι λύσεις για τις ιδανικές Υ-συνδέσεις με βάση τις εξισώσεις (2.1) και (2.3) 

και οι ενεργοί δείκτες διάθλασης - όπως υπολογίζονται από τον επιλυτή ρυθμών του BeamPROP® 

- έχουν επίσης συμπεριληφθεί για σύγκριση. Όπως στην περίπτωση της ανίχνευσης υδατικών 

διαλυμάτων γλυκόζης, οι αποκλίσεις των φασμάτων διάδοσης από την ιδανική ημιτονοειδή μορφή 

λόγω της μίξης των ρυθμών που προκαλούνται από τις συνδέσεις-Υ δεν συγκεράζουν την 

ευαισθησία και την ανάλυση του BB-MZI. Οι κατόψεις στα σχήματα 2.41α και 2.41β απεικονίζουν 

τη μίξη των ρυθμών όταν χρησιμοποιείται ως είσοδος ο ρυθμός TE00 και TM00 αντίστοιχα, για 

λ=532nm (ND+: γραμμή λέιζερ YAG). Η μετατροπή των θεμελιωδών ρυθμών και των δύο 

πολώσεων σε ένα μίγμα ρυθμών υψηλότερου βαθμού μετά από τις συνδέσεις-Υ είναι εμφανής. 
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Σχήμα 2.40: (α) - (β) Φάσματα διάδοσης για τη φασματική προσέγγιση του BB-MZI για την περίπτωση του 
καθαρού ύδατος και μιας πρωτεΐνης 3nm και n=1.38 για τους ρυθμούς TE00 και TM00 αντίστοιχα, (γ) - (δ) 
Κανονικοποιημένη ένταση εξόδου για τους ρυθμούς TE00 και TM00 αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας το Luxeon 
K2 cool-white LED ως πηγή εισόδου.  

 

  TE00                  TM00 

   
Σχήμα 2.41: Διαγράμματα (κάτοψη) για ρυθμούς εισόδου (α) TE00 και (β) TM00, αντίστοιχα (λ=532nm, 

ND+:YAG).  

 

Επιπλέον, και οι δύο προσεγγίσεις, είτε η φασματική είτε η ολοκληρωμένη θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν με εξίσου ευαίσθητα και αξιόπιστα αποτελέσματα. Στο σχήμα 2.40γ και 2.40δ 

χρησιμοποιήθηκε για παράδειγμα το φάσμα του LED Luxeon K2. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα 

είχε οδηγήσει σε μια μείωση της έντασης του σήματος ΔΙ/Ιwater που ανιχνεύεται με μια φωτοδίοδο 

της τάξης του -18.9% και -11.5% για TE00 και TM00 αντίστοιχα. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι 

για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, ο ρυθμός TM00 προτιμάται στην περίπτωση της φασματικής 

προσέγγισης, δεδομένου ότι τα αντίστοιχα φάσματα υφίστανται τις μεγαλύτερες αλλαγές.  
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5. Συμπεράσματα 

 

Στη θεωρητική μελέτη, προσομοιώθηκαν τα συμβολόμετρα γεωμετρίας Μach-Zehnder και οι 

φασματικές αποκρίσεις τους υπολογίστηκαν με την εφαρμογή της μεθόδου διάδοσης δεσμών 

φωτός. Οι διαιρέτες-Υ επιδρούν στο φάσμα διάδοσης με αποτέλεσμα η μορφή του να διαφέρει 

αρκετά από την ιδανική ημιτονοειδή μορφή που αναμένεται για τους ιδανικούς διαιρέτες-Υ που 

υποστηρίζουν δύο οπτικές πορείες με διαφορετικά μήκη. Παρ’ όλα αυτά αυτή η επίδραση δεν 

μειώνει την εγγενώς υψηλή ευαισθησία της δομής στην ανίχνευση μικρών μεταβολών στον ενεργό 

δείκτη διάθλασης του αισθητήριου κλάδου. 

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε για δύο ξεχωριστές περιπτώσεις ανίχνευσης όπου το σήμα στην 

έξοδο της διάταξης επηρεάζεται από α) μεταβολές του δείκτη διάθλασης μεταξύ διαλυμάτων, όπως 

η ισοπροπανόλη και τα υδατικά διαλύματα γλυκόζης σε σύγκριση με το καθαρό ύδωρ και β) από 

το σχηματισμό μιας λεπτής στοιβάδας πάνω στην επιφάνεια του κυματοδηγού λόγω δεσμευτικής 

αντίδρασης ενός βιομοριακού συστήματος. 

Οι προκληθείσες φασματικές αλλαγές κατέδειξαν τη δυνατότητα του BB-MZI για την 

ανίχνευση και τον προσδιορισμό της ποσότητας των διαλυμάτων που περιέχουν πολύ μικρά μόρια, 

καθώς επίσης και την ιδιαίτερα ευαίσθητη ανίχνευση των υπέρλεπτων εναποτιθέμενων στοιβάδων 

όπως εκείνα που προκύπτουν από την ακινητοποίηση αναλυτών σε κατάλληλα βιομόρια. Η χρήση 

των εμπορικών πηγών φωτός ευρέος φάσματος, όπως τα λευκά LEDs, οδηγεί σε ευρύτερες 

φασματικές μετατοπίσεις στην έξοδο έναντι των συμβατικών LEDs και παρέχει ένα πρακτικό 

τρόπο στην υλοποίηση ενός τέτοιου συμβολομέτρου σε ένα φορητό, οικονομικά αποδοτικό και 

ευπροσάρμοστο σχήμα μικροσυστήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Κατασκευή και Χαρακτηρισμός των Οπτοηλεκτρονικών 

Διατάξεων 

 

 

1. Εισαγωγή 

 

Μέχρι τώρα, άλυτα τεχνικά προβλήματα έχουν αποτρέψει την πλήρη ολοκλήρωση των 

μικροφωτονικών διατάξεων, όπως οι δίοδοι εκπομπής φωτός (light emitting diodes, LEDs) 

ημιαγωγών ή τα λέιζερ, με την αναπτυγμένη τεχνολογία πυριτίου. Η πρόοδος τα τελευταία χρόνια 

προς την κατεύθυνση όλο και περισσότερο αποδοτικών εκπομπών φωτός από πυρίτιο έχει 

καταστήσει προσιτό τον τελευταίο στόχο των πλήρως ολοκληρωμένων επίπεδων κυκλωμάτων 

κυματοδήγησης με βάση το πυρίτιο. Η μονολιθική ολοκλήρωση επιλύει κατασκευαστικά 

προβλήματα που σχετίζονται με την οπτική σύνδεση των ξεχωριστών οπτικών εξαρτημάτων και 

βελτιώνει την οπτική σύζευξη  σε σύγκριση με άλλες μεθόδους ολοκλήρωσης, όπως η 

μικροσυναρμολόγηση του εκπομπού φωτός από σύνθετους ημιαγωγούς πάνω σε υπόστρωμα 

πυριτίου [1]. 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται μια μικροφωτονική διάταξη lab-on-a-chip, βασισμένη εξ 

ολοκλήρου στο πυρίτιο ικανή να ενσωματώσει μονολιθικά τα πλεονεκτήματα των συμβολομέτρων 

Mach-Zehnder με την υιοθέτηση της επικρατούσας τεχνολογίας πυριτίου η οποία είναι διαθέσιμη 

σε οποιοδήποτε βιομηχανία πυριτίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Τέτοια μονολιθικά συμβολόμετρα 

τα οποία λειτουργούν σε συστοιχίες βιοψηφίδων θα ανοίξουν μια νέα εποχή στα σχήματα 

ανίχνευσης υψηλής ευαισθησίας χωρίς επισήμανση για εξατομικευμένες βιοχημικές εφαρμογές. Η 

συμβολομετρική φύση της διαδρομής του φωτός και το σχήμα ανίχνευσης είναι σαφώς η κύρια 

διαφορά σε σχέση με τις ολοκληρωμένες οπτοηλεκτρονικές διατάξεις που έχουν αναπτυχθεί στο 

Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος» και περιλαμβάνουν τον ίδιο εκπομπό 

φωτός και ανιχνευτή από πυρίτιο αλλά μη-συμβολομετρική ανίχνευση ([2], FP5-IST-2000-28214 

“Biomic” project) όπου η μετατροπή σήματος στηρίζεται στη χρήση επισημασμένων ουσιών. 

 Σκοπός της διατριβής είναι η αύξηση της απόδοσης της ψηφίδας μέσω του κατάλληλου 

σχεδιασμού και κατασκευής, με την τυπική τεχνολογία πυριτίου, των συστοιχιών συμβολομέτρων 

Mach-Zehnder ευρέος φάσματος που ολοκληρώνονται με την πηγή φωτός στην ημι-ολοκληρωμένη 
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προσέγγιση και με έναν ενιαίο φωτοανιχνευτή στην πλήρως-ολοκληρωμένη διαμόρφωση, 

επιτυγχάνοντας την υψηλότερη δυναμική περιοχή και τα χαμηλότερα όρια ανίχνευσης. Η 

εφαρμογή για πρώτη φορά μιας διάταξης MZI ευρέος φάσματος αυξάνει τα όρια ανάλυσης της 

προσέγγισης MZI και προσφέρει νέους τρόπους για την ανίχνευση των βιομοριακών 

αλληλεπιδράσεων (ημι-ολοκληρωμένη περίπτωση). Κατά συνέπεια η διάταξη υπερνικά όλους τους 

περιορισμούς των κλασικών διατάξεων MZI και παρέχει συγχρόνως το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 

ολοκλήρωσης με τη μονολιθική ολοκλήρωση και της πηγής φωτός και του φωτοανιχνευτή.  

Η ψηφίδα πυριτίου που έχει κατασκευαστεί εμπίπτει σε δύο κατηγορίες α) στην πλήρως-

ολοκληρωμένη όπου οι πηγές φωτός, οι κυματοδηγοί MZI και ένας ανιχνευτής είναι μονολιθικά 

ολοκληρωμένοι και β) στην ημι-ολοκληρωμένη όπου ο κυματοδηγός του φωτός που εκπέμπεται 

συνδέεται με μια εξωτερική οπτική ίνα και καθοδηγείται σε ένα φασματοφωτόμετρο. Η ψηφίδα 

πυριτίου έχει κατασκευαστεί με τυποποιημένες τεχνολογίες μικροηλεκτρονικής πυριτίου 

(περιλαμβάνοντας διάφορα βήματα λιθογραφίας, εγχάραξης και εναπόθεσης) με κρίσιμη διάσταση 

2μm, η οποία καθορίζεται από τις ανοχές του συστήματος οπτικής λιθογραφίας. 

Σε κάθε ψηφίδα πυριτίου, ολοκληρώνονται οι οπτοηλεκτρονικοί μετατροπείς, ο καθένας εκ 

των οποίων συνδέεται με ξεχωριστή πηγή φωτός. Κάθε βιοαισθητήρας της συστοιχίας 

χρησιμοποιείται στην ανίχνευση μιας συγκεκριμένης βιολογικής ουσίας είτε μία πρωτεΐνη είτε μία 

ακολουθία DNA.  Όλοι οι κυματοδηγοί BB-MZI συνδέονται οπτικά με έναν τελικό κυματοδηγό ο 

οποίος συνδέεται με τη σειρά του με έναν ενιαίο φωτοανιχνευτή που ολοκληρώνεται (πλήρως-

ολοκληρωμένη περίπτωση) στην ίδια ψηφίδα πυριτίου μέσω στρογγυλεμένων παρεμβυσμάτων 

(σχήμα 2.5 κεφαλαίου 2). Για τη φασματοσκοπική διαμόρφωση, η ψηφίδα πυριτίου υποβάλλεται 

σε περαιτέρω επεξεργασία για τη μηχανική αποδέσμευση του τμήματος των ανιχνευτών. Αυτή η 

προσέγγιση επιτρέπει τη σύζευξη του φωτός που εκπέμπεται από τον κυματοδηγό σε ένα 

εξωτερικό φασματοφωτόμετρο, μέσω μιας εξωτερικής οπτικής ίνας (ημι-ολοκληρωμένη 

περίπτωση, σχήμα 2.6 κεφαλαίου 2). 

Περιληπτικά, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διάταξης και του συστήματος 

μέτρησης είναι: 

1. Ένας συμβολομετρικός κυματοδηγός Mach-Zehnder αυτο-ευθυγραμμιζόμενος σε μια πηγή 

φωτός ευρέος φάσματος και τα δύο ολοκληρώνονται σε ένα υπόστρωμα πυριτίου που 

καταδεικνύει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη διάταξη Mach-Zehnder ευρέος φάσματος. 

2. Οι κυματοδηγοί έχουν ένα κρίσιμο πλάτος 2.0μm και μια αισθητήρια περιοχή αρκετά μεγάλη 

έτσι ώστε να ανιχνεύσει πολύ μικρές συγκεντρώσεις των βιολογικών δειγμάτων. 

3. Οι κυματοδηγοί MZI και οι πηγές φωτός ολοκληρώνονται στην ίδια ψηφίδα πυριτίου και όλες 

συγκλίνουν σε έναν κυματοδηγό που συνδέεται με έναν φωτοανιχνευτή για την πλήρως-

ολοκληρωμένη διαμόρφωση. Τέτοια αρχιτεκτονική θα επιτρέψει την ταυτόχρονη ανίχνευση 
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πολυάριθμων βιομοριακών αλληλεπιδράσεων σε ένα σχήμα σε πραγματικό χρόνο και χωρίς 

επισήμανση. 

4. Η ημι-ολοκληρωμένη διαμόρφωση δείχνει για πρώτη φορά τις δυνατότητες της BB-MZI. 

5. Ο σχεδιασμός επιτρέπει την κατασκευή και των δύο διαμορφώσεων (πλήρης-ολοκληρωμένη, 

ημι-ολοκληρωμένη) με το ίδιο σύνολο μασκών και την ίδια διαδικασία κατασκευής και 

ελαχιστοποιεί έτσι το κόστος της όλης διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο εισάγεται ένας 

οικονομικά αποδοτικός σχεδιασμός που μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στη μαζική παραγωγή, 

επιτρέποντας την παράλληλη κατασκευή δύο προϊόντων. 

Η επιλογή των υλικών έχει βασιστεί στη μεγάλη διαφορά των δεικτών διάθλασης μεταξύ του 

πυρήνα (κυματοδηγός) και των στρωμάτων επικάλυψης, δεδομένου ότι μια τέτοια διαφορά 

εξασφαλίζει ισχυρότερο περιορισμό του ηλεκτρικού πεδίου μέσα στον κυματοδηγό, και ως εκ 

τούτου, μια υψηλότερη απόδοση συζεύξεων και καλύτερα αναλογία σήματος προς θόρυβο. 

Επιπλέον, προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η απόδοση σύζευξης δημιουργήθηκαν 

στρογγυλεμένα παρεμβύσματα (spacers στις άκρες) του κυματοδηγού Si3Ν4, δηλαδή στο σημείο 

σύζευξης του εκπομπού φωτός με τον κυματοδηγό, καθώς επίσης και στη σύζευξη του 

κυματοδηγού με τον ανιχνευτή, για την πλήρως-ολοκληρωμένη περίπτωση. Αυτά τα 

παρεμβύσματα επιτρέπουν την ομαλή κάμψη του κυματοδηγού από το οξείδιο πεδίου προς το LED 

και τον ανιχνευτή. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος της ψηφίδας πυριτίου, οι μάσκες 

σχεδιάστηκαν έτσι ώστε και τα δύο σχέδια ανίχνευσης να προκύψουν από την ίδια ψηφίδα 

πυριτίου ακριβώς με την απομάκρυνση της περιοχής του φωτοανιχνευτή στην ημι-ολοκληρωμένη 

περίπτωση με ένα μόνο πρόσθετο βήμα διαμόρφωσης. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, υπάρχουν διάφορες παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν 

από οποιαδήποτε βήμα κατασκευής ή πρακτική εφαρμογή:  

 Τα βασικά - αλληλένδετα – ζητήματα σχεδιασμού όπως η μονορυθμικότητα (monomodality) 

των κυματοδηγών για ολόκληρη την περιοχή μηκών κύματος που εκπέμπει η δίοδος εκπομπής 

φωτός, η εξάρτηση από την πόλωση (ΤΕ και ΤΜ) και οι αποδόσεις σύζευξης των εκπομπών/ 

ανιχνευτών.  

 Η βελτιστοποίηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της συστοιχίας που θα διασφαλίσει όχι 

μόνο βελτιωμένη απόδοση αλλά και επαρκή σμίκρυνση. 

 Η βελτίωση της αναλογίας σήματος προς θόρυβο και η επακόλουθη μείωση των κατώτατων 

ορίων μέσω της ελαχιστοποίησης των απωλειών διάδοσης και της καταστολής του 

διαφεύγοντος φωτός. 

 Η ευελιξία του σχεδιασμού που προσαρμόζεται και τροποποιείται βασισμένη στα εμπειρικά 

στοιχεία από τους περιορισμούς που προέρχονται από τις βιοχημικές διαδικασίες, και τελικά η 
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εύρεση ενός βελτιστοποιημένου σχεδιασμού που μπορεί να επιτρέψει και τα δύο σχέδια 

ανίχνευσης που εφαρμόζονται σε μια κατασκευασμένη συστοιχία βιοαισθητήρων που μειώνει 

έτσι τις δαπάνες κατασκευής και τη μελλοντική  εφαρμογή του στη μαζική παραγωγή. 

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στη βελτιστοποίηση των βημάτων κατασκευής των επιμέρους 

συστατικών του μονολιθικού συμβολομέτρου. Τέτοια συστατικά περιλαμβάνουν τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά των κυματοδηγών και κυρίως τους κυματοδηγούς διαφορετικής γεωμετρίας, τα 

παρεμβύσματα καθώς επίσης και τις διαμορφώσεις της πηγής φωτός και του ανιχνευτή. Στην 

επόμενη παράγραφο ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των βημάτων κατασκευής των 

ολοκληρωμένων διατάξεων. 

 

 

2. Κατασκευή των Οπτοηλεκτρονικών Διατάξεων 

 

Όπως έχει αναφερθεί στην προηγούμενη ενότητα, ο βιοαισθητήρας της παρούσας εργασίας 

βασίζεται στη μονολιθική ολοκλήρωση της πηγής φωτός και του ανιχνευτή με τον επίπεδο 

κυματοδηγό. Η καθολική ολοκλήρωση της διάταξης επιτρέπει τη μείωση του μεγέθους της, το 

οποίο είναι καθοριστικής σημασίας στις φορητές συσκευές. Επίσης το μέγεθος συνδέεται με την 

κατανάλωση ισχύος. Σε μια πολυαναλυτική διάταξη η ενεργός περιοχή του κάθε αισθητήριου 

στοιχείου μπορεί να είναι πολύ μικρή. Εάν χρησιμοποιηθεί μια εξωτερική πηγή, ένα μικρό 

ποσοστό του εισερχόμενου φωτός θα διεγείρει το στοιχείο ανίχνευσης και επομένως απαιτείται 

υψηλότερη οπτική και ηλεκτρική ισχύς. Εάν χρησιμοποιηθεί εστιασμένη πηγή λέιζερ, το 

σημαντικότερο πρόβλημα έγκειται στην ακρίβεια της ευθυγράμμισης της ψηφίδας του αισθητήρα 

με τη δέσμη φωτός. 

Ο επίπεδος κυματοδηγός της παρούσας εργασίας αυτο-ευθυγραμμίζεται με τον εκπομπό 

φωτός και τον ανιχνευτή με τη χρήση μεθόδων κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Ο 

τύπος του εκπομπού φωτός και ανιχνευτή καθώς ο τρόπος αυτοευθυγράμμισης περιγράφονται στις 

ακόλουθες υποενότητες. 

 

2.1 Διατάξεις Εκπομπής Φωτός - Φωτοδίοδοι χιονοστοιβάδας (Avalanche Photodiodes, APD) 

Συγκεκριμένα, οι διατάξεις εκπομπής φωτός που κατασκευάστηκαν είναι δίοδοι χιονοστοιβάδας 

πυριτίου οι οποίες εκπέμπουν φως όταν είναι ανάστροφα πολωμένες πέρα από την τάση 

κατάρρευσης [3]. 
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Πιο αναλυτικά, οι φωτοδίοδοι χιονοστοιβάδας (APD) είναι ημιαγωγικές επαφές p-n 

πολωμένες όμως κατά την ανάστροφη φορά σε αντιδιαστολή με τις διόδους εκπομπής φωτός 

(LED). Η αρχή λειτουργίας των φωτοδιόδων στηρίζεται στο μηχανισμό της απορρόφησης. Σε κάθε 

επαφή p-n, μεταξύ των περιοχών p και n δημιουργείται μια περιοχή, που δεν περιέχει καθόλου 

ηλεκτρικούς φορείς και με εύρος που αυξάνεται, όταν πολωθεί ανάστροφα. Η περιοχή αυτή 

λέγεται περιοχή απογύμνωσης και αποτελεί το φωτοενεργό στρώμα. Η επαφή λοιπόν, 

συμπεριφέρεται σαν μεγάλη αντίσταση μη επιτρέποντας την ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Με την 

απορρόφηση φωτονίων (με λ[μm] ≤ 1.24/Εg [eV], όπου Εg η ενέργεια χάσματος του ημιαγωγού) 

δημιουργούνται στην περιοχή απογύμνωσης ζεύγη φορέων ηλεκτρονίων-οπών. Με αυτόν τον 

τρόπο αποκαθίσταται η αγωγιμότητα της επαφής με αποτέλεσμα τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος 

(φωτόρευμα) αναλογικού προς την προσπίπτουσα φωτεινή ισχύ, στο εξωτερικό κύκλωμα της 

διόδου. 

 

 
Σχήμα 3.1: Χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης φωτοδιόδου. 

 

Στο Σχήμα 3.1 φαίνεται η εξάρτηση του ρεύματος από την τάση πόλωσης στην περίπτωση που 

η επαφή φωτίζεται και στην περίπτωση κορεσμού. Το φωτόρευμα όπως φαίνεται και στο 

διάγραμμα είναι σχεδόν ανεξάρτητο από την τάση ανάστροφης πόλωσης και εξαρτάται από την 

προσπίπτουσα φωτεινή ισχύ. Για μια τιμή της ανάστροφης πόλωσης που λέγεται τάση 

κατάρρευσης, το ανάστροφο ρεύμα αυξάνει απότομα. Αυτό οφείλεται στο φαινόμενο 

χιονοστοιβάδας κατά το οποίο το εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο (δηλαδή η τάση ανάστροφης 

πόλωσης) προσδίδει μεγάλη κινητική ενέργεια στους ηλεκτρικούς φορείς που ιονίζουν με 

συγκρούσεις τα άτομα του υλικού, δημιουργώντας στην περιοχή απογύμνωσης νέα ζεύγη οπών και 

ηλεκτρονίων τα οποία με τη σειρά τους επιταχυνόμενα δημιουργούν νέα κ.ο.κ. Αυτή η διαδικασία 

πολλαπλασιασμού των φορέων οδηγεί στην εμφάνιση φωτορεύματος υψηλής τιμής.  

Αν και οι δίοδοι χιονοστοιβάδας πυριτίου όταν χρησιμοποιούνται ως εκπομποί φωτός έχουν 

μικρή κβαντική απόδοση, ο υψηλός συντελεστής της οπτικής σύζευξης και η υψηλή σταθερότητα 

της συγκεκριμένης πηγής φωτός εξασφαλίζει ικανοποιητικά φωτορεύματα και σήματα υψηλής 

επαναληψιμότητας και σταθερότητας. Επιπρόσθετα, οι ανιχνευτές μπορεί να είναι αρκετά μικροί 
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σε μέγεθος με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μειωμένη χωρητικότητα, μικρό ρεύμα διαρροής και 

μειωμένος θόρυβος. Επομένως, όσον αφορά τις χωρικές απαιτήσεις, το βασικό τμήμα του 

μετατροπέα περιορίζεται μόνο από το μήκος του επίπεδου κυματοδηγού στη διεύθυνση 

κυματοδήγησης. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η ολοκλήρωση πολλαπλών αισθητήριων 

στοιχείων σε μία μόνο ψηφίδα. 

Όσον αφορά τους ανιχνευτές, είναι τυπικές επαφές p-n που συζευγνύονται οπτικά με τους 

εκπομπούς φωτός μέσω των κυματοδηγών από νιτρίδιο του πυριτίου. 

 

2.2 Κατασκευή του Εκπομπού Φωτός και του Ανιχνευτή 

Αναλυτικά, η διαδικασία κατασκευής του εκπομπού φωτός (δίοδος χιονοστοιβάδας) και του 

ανιχνευτή περιγράφεται κατωτέρω. 

Για την ανάπτυξη των διατάξεων χρησιμοποιήθηκαν δισκία πυριτίου της εταιρείας 

MontcoSilicon Technologies Inc., με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

Κρυσταλλογραφική διεύθυνση <100> 

Διάμετρος (ίντσες) 4 

Πάχος (μm) 500 

Αγωγιμότητα τύπου n 

Ειδική ωμική αντίσταση (Ω*cm) 1-2 

Πίνακας 2.Ι: Χαρακτηριστικά δισκίων πυριτίου. 

 

Βήμα 10 

Το πρώτο στάδιο είναι η κατασκευή της περιοχής η οποία θα αποτελέσει τη βάση (n+) της 

διόδου χιονοστοιβάδας. Τα βήματα κατασκευής είναι τα ακόλουθα: 

1.1 Σχηματισμός διοξειδίου του πυριτίου, πάχους 100nm, με ξηρή οξείδωση σε θερμοκρασία 

10500C. Να σημειωθεί ότι ο φούρνος έχει καθαριστεί πριν την οξείδωση για να μην 

επηρεαστεί η ποιότητα του οξειδίου. Η τελική αυτή θερμοκρασία επιτυγχάνεται με ρυθμό 

ανόδου 50C/min και στο τέλος η πτώση της γίνεται με ρυθμό 30C/min.  

1.2 Θετική λιθογραφία με τη χρήση της ρητίνης ΑΖ5214 (της εταιρείας ΑΖ-ΕΜ): 

 Επίστρωση δια περιστροφής: 5000rpm, 30 δευτερόλεπτα 

 Έψηση για την αφαίρεση του διαλύτη της ρητίνης (Post Applied Bake, PAB): 950C, 10 λεπτά 

 Έκθεση: 40 δευτερόλεπτα 
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 Εμφάνιση σε διάλυμα ΤΜΑΗ (υδροξειδίου του τετραμεθυλοαμμωνίου, tetramethyl 

ammonium hydroxide): 70 δευτερόλεπτα 

 Έψηση σε θερμαινόμενη πλάκα για τη σταθεροποίηση της ρητίνης μετά την εμφάνιση (Post 

Development Bake, PDB: 1200C, 15 λεπτά 

1.3 Υγρή εγχάραξη του διοξειδίου του πυριτίου με διάλυμα υδροφθορίου, BHF 

(HF(50%):NH4F(40%) → 1:7). Ο ρυθμός εγχάραξης είναι 700-800Å/λεπτό. 

1.4 Εμφύτευση φωσφόρου με ενέργεια 100keV και συγκέντρωση 2x1014cm-2. 

1.5 Αφαίρεση της ρητίνης με πλάσμα οξυγόνου (με τη χρήση ιοντικού εγχαράκτη NE330 της 

εταιρείας Nextral AlcatelΤΜ): συγκέντρωση=50sccm, πίεση=10mTorr, ισχύς=400Watt, 

χρόνος~5 λεπτά. 

*Σημειώνεται ότι για τις εκθέσεις με ευθυγράμμιση χρησιμοποιήθηκε το οπτικό σύστημα 

λιθογραφίας KARL SUSS ΜΑ6 στα 300 nm ενώ για εκθέσεις χωρίς μάσκα (flat exposure 

χρησιμοποιήθηκε το σύστημα λιθογραφίας KARL SUSS MJB 3 στα 350-500nm (παράρτημα ΙΙ).  

 

Στο σχήμα 3.2 παρουσιάζεται η περιοχή που κατασκευάστηκε σε ολόκληρη τη ψηφίδα. Η 

ψηφίδα αποτελείται από την κεντρική περιοχή όπου θα σχηματιστούν εννιά διατάξεις, και τις άνω 

και κάτω περιοχές όπου θα σχηματιστούν βοηθητικές διατάξεις μικρού μήκους. Οι διαστάσεις της 

ψηφίδας είναι 7.5x6.3mm2. 

 

 

Σχήμα 3.2: Σχήμα της μάσκας λιθογραφίας της βάσης του εκπομπού φωτός σε όλη τη ψηφίδα. 

 

9 κεντρικές 
διατάξεις

βοηθητικές
διατάξεις

σήμα 
ευθυγράμμισης
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Βήμα 20 

Καθώς ο εκπομπός φωτός και ο ανιχνευτής είναι επίπεδες διατάξεις, η αποδοτική σύζευξη σε 

αυτά επιτυγχάνεται με την κάμψη του επίπεδου κυματοδηγού έτσι ώστε να συνδέεται και με τις 

δύο διατάξεις υπό γωνία. Καθώς μια καμπύλωση μικρής γωνίας στον κυματοδηγό μπορεί να 

προκαλέσει σημαντικές απώλειες του φωτός, στις άκρες του εκπομπού και του ανιχνευτή 

κατασκευάζονται παρεμβύσματα (spacers) διοξειδίου του πυριτίου έτσι ώστε να μειωθούν οι 

απώλειες. 

Επομένως το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει το σχηματισμό των παρεμβυσμάτων με χημική 

εναπόθεση διοξειδίου μεγάλου πάχους (~3μm) (tetraethyl orthosilicate, ΤΕΟS)  υπό συνθήκες 

χαμηλής πίεσης ατμών (low pressure chemical vapor deposition, LPCVD) πάνω από ένα 

προϋπάρχον διοξείδιο πεδίου μεγάλου πάχους (~2.8 μm), σχηματοποίηση με λιθογραφία και 

εγχάραξη. Αναλυτικά τα βήματα κατασκευής είναι τα ακόλουθα: 

2.1 Σχηματισμός του διοξειδίου πεδίου. 

 Υγρή οξείδωση: 10500C, πάχος: 500nm 

 Εναπόθεση TEOS πάχους 650nm 

 Ανόπτηση: 9000C, 10 λεπτά 

Τα βήματα της εναπόθεσης TEOS και της ανόπτησης επανελήφθησαν άλλες τρεις φορές 

αλλεπάλληλα. Οι συνθήκες εναπόθεσης του TEOS είναι: θερμοκρασία=7100 C, 

πίεση=300mTorr, ρυθμός εναπόθεσης=80Å/min. 

2.2 Θετική λιθογραφία με τη ρητίνη ΑΖ5214 (όπως περιγράφηκε στην πρώτη λιθογραφία) για το 

σχηματισμό των περιοχών του εκπομπού και του ανιχνευτή. 

2.3 Ανισοτροπική εγχάραξη του διοξειδίου του πυριτίου με πλάσμα CHF3: 

συγκέντρωση=50sccm, πίεση=10mTorr, ισχύς=400Watt, χρόνος=120 λεπτά. Ο ρυθμός 

εγχάραξης του SiO2 είναι 300Å/λεπτό). Με τον τρόπο αυτό σχηματίζονται κάθετα τοιχώματα 

από διοξείδιο του πυριτίου στις περιοχές του εκπομπού και του ανιχνευτή. 

2.4 Αφαίρεση της ρητίνης: α) καθαρισμός με ακετόνη για 10 λεπτά στους υπερήχους και έκπλυση 

με ισοπροπανόλη, β) καθαρισμός με διάλυμα piranha για 20 λεπτά (Η2Ο2(30%)/Η3Ρο4(98%) 

σε αναλογία 1:1) για την απομάκρυνση των οργανικών ενώσεων που έχουν απομείνει. 

2.5 Σχηματισμός των παρεμβυσμάτων από διοξείδιο του πυριτίου πάχους ~3μm. 

 Εναπόθεση TEOS πάχους 7000Å 

 Ανόπτηση: 9000C, 10 λεπτά. 

Τα βήματα της εναπόθεσης TEOS και της ανόπτησης επανελήφθησαν άλλες τρεις φορές 

αλλεπάλληλα. 

2.6 Εγχάραξη του διοξειδίου του πυριτίου με πλάσμα CHF3, χωρίς σχηματοποίηση με 

λιθογραφία: συγκέντρωση=50sccm, πίεση=10mTorr, ισχύς=400Watt, χρόνος=120 λεπτά. 
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2.7 Αφαίρεση της ρητίνης: α) καθαρισμός με ακετόνη/ ισοπροπανόλη, β) καθαρισμός με διάλυμα 

piranha. 

 

Στα σχήματα 3.3 και 3.4 φαίνεται ο σχηματισμός των περιοχών εκπομπού και ανιχνευτή μετά 

τη δεύτερη λιθογραφία. Στις κεντρικές διατάξεις οι εκπομποί καταλήγουν σε ένα κοινό ανιχνευτή 

ενώ στις βοηθητικές διατάξεις οι ανιχνευτές είναι ξεχωριστοί για κάθε εκπομπό. 

 

 

Σχήμα 3.3: Σχήμα της μάσκας λιθογραφίας της περιοχής του εκπομπού φωτός και του ανιχνευτή. 

 

περιοχή κοινού 
ανιχνευτή

περιοχή 
εκπομπού

περιοχή 
ανιχνευτή



Κεφάλαιο 3 

124 
 

 
Σχήμα 3.4: Εικόνα από οπτικό μικροσκόπιο των σχηματισθέντων περιοχών εκπομπού και ανιχνευτή σε δύο 

βοηθητικές διατάξεις. 

 

Με τον τρόπο που περιγράφηκε ανωτέρω σχηματίζονται τα παρεμβύσματα (σχήμα 3.5). Ένα 

συνολικό πάχος 2.5-3 μm διοξειδίου πεδίου διασφαλίζει μια πιο εξομαλυμένη κάμψη και αρκετή 

απόσταση μεταξύ του μακρόστενου οριζόντιου κυματοδηγού που θα σχηματισθεί και της 

διασύνδεσης πυριτίου για την ελαχιστοποίηση των απωλειών του υποστρώματος. Η εναπόθεση του 

TEOS λαμβάνει χώρα με διαδοχικές χημικές εναποθέσεις ατμών (LPCVD) καθεμία εκ των οποίων 

ακολουθείται από ανόπτηση υπό υψηλές θερμοκρασίες (9000C). Με αυτή τη διαδικασία 

σχηματίζεται ένα υμένιο με χαμηλή εσωτερική τάση κι έτσι αποφεύγεται ο σχηματισμός ρωγμών. 

Όσον αφορά το σχήμα της περιοχής των εκπομπών (σχήμα 3.8α, περιοχή που εσωκλείεται στον 

κόκκινο κύκλο), επιλέχθηκε να μην έχει ορθές γωνίες για την αποφυγή εισαγωγής τάσεων μετά την 

εναπόθεση του διοξειδίου. 

 

   
Σχήμα 3.5: Εικόνες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) των σχηματισθέντων παρεμβυσμάτων σε 

διαφορετικές μεγεθύνσεις. 
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Βήμα 30 

Το επόμενο (τρίτο) στάδιο είναι ο σχηματισμός του εκπομπού φωτός και του ανιχνευτή. Πριν 

την εμφύτευση ιόντων τύπου p++ εναποτίθεται ένα στρώμα από νιτρίδιο του πυριτίου (Si3N4)  το 

οποίο αποτελεί το υλικό όπου θα σχηματοποιηθεί ο κυματοδηγός. Αναλυτικά τα βήματα 

σχηματισμού περιγράφονται κατωτέρω. 

3.1 Εναπόθεση νιτριδίου του πυριτίου πάχους 150nm. Η εναπόθεση πραγματοποιείται υπό 

συνθήκες χαμηλής πίεσης ατμών (LPCVD, μίγμα NH3 και SiH2Cl2) με συνθήκες: 

θερμοκρασία=8000 C, πίεση=230mTorr, ρυθμός εναπόθεσης=40Å/min. 

3.2 Εμφύτευση βορίου με ενέργεια 70keV και συγκέντρωση 5x1015cm-2. 

3.3 Ταχεία θερμική ανόπτηση (rapid thermal annealing, RTA): 10300C για 15 δευτερόλεπτα με 

ροή αζώτου 3.5lt/λεπτό. 

 

Το πιο σημαντικό σημείο για αποδοτική οπτική σύζευξη της διάταξης είναι η ακριβής 

ευθυγράμμιση του εκπομπού φωτός με τον κυματοδηγό. Πιο αναλυτικά, το στοιχείο της εκπομπής 

φωτός της διόδου χιονοστοιβάδας σχηματίζεται με την εμφύτευση ιόντων βορίου (Β) μέσω του 

υμενίου του κυματοδηγού, όπου το υπόστρωμα είναι τύπου n. Η ενέργεια εμφύτευσης επιλέγεται 

έτσι ώστε η υψηλότερη συγκέντρωση των ιόντων να βρίσκεται στη διεπιφάνεια του νιτριδίου με το 

πυρίτιο. Με τον τρόπο αυτό το κάθετο τμήμα του επίπεδου κυματοδηγού  και τα παρεμβύσματα 

καλύπτουν το υποκείμενο πυρίτιο και επομένως η δίοδος χιονοστοιβάδας βρίσκεται ακριβώς κάτω 

από αυτό το τμήμα. Η ακριβής θέση της επαφής απαιτεί ταχεία θερμική ανόπτηση των 

εμφυτευμένων ιόντων έτσι ώστε να αποφευχθεί η διάχυσή τους. Η βάση της διόδου 

χιονοστοιβάδας έχει ήδη εμφυτευτεί με το συμπληρωματικό ιόν (φωσφόρος) πριν την εναπόθεση 

των παρεμβυσμάτων. Το φως που εκπέμπεται σε μια κρίσιμη γωνία του κάθετου τμήματος 

παγιδεύεται μέσα στον επίπεδο κυματοδηγό και οδηγείται προς τον ανιχνευτή. Εκεί, η απότομη 

διακοπή του επίπεδου κυματοδηγού στη διεπιφάνεια του κάθετου τμήματος με το πυρίτιο 

διασφαλίζει την αποτελεσματική ανίχνευση ακόμη και για μικρά μήκη της διόδου. Με τον τρόπο 

αυτό επιτυγχάνεται μια αύξηση στην οπτική σύζευξη σε ποσοστό 10%. 

Η ενέργεια της εμφύτευσης του βορίου p++ είναι συνάρτηση του πάχους του νιτριδίου του 

πυριτίου και ορίστηκε στα 70 keV για πάχος νιτριδίου του πυριτίου ίσο με 150nm. H τιμή της 

ενέργειας διασφαλίζει ότι ένα μεγάλο τμήμα των εμφυτευμένων ιόντων βορίου θα διεισδύσει στο 

οριζόντιο τμήμα του κυματοδηγού. Επίσης, διασφαλίζουν ότι τα ιόντα θα σταματήσουν στο κάθετο 

τμήμα του κυματοδηγού στην άκρη του παρεμβύσματος για να σχηματιστεί η 

αυτοευθυγραμισμένη επαφή και στον εκπομπό και στον ανιχνευτή. Η δόση της προϋπάρχουσας 

εμφύτευσης φωσφόρου n+ στην πλευρά του ανιχνευτή καθορίζει την τάση κατάρρευσης της διόδου 
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χιονοστοιβάδας. Μια δόση της τάξεως των 2x10-14cm-2 προκαλεί μια τάση κατάρρευσης περίπου 

8Volts. 

Στο σχήμα 3.6 συνοψίζονται τα βήματα κατασκευής της διάταξης μέχρι αυτό το σημείο, 

δηλαδή η κατασκευή της φωτοδιόδου χιονοστοιβάδας και του ανιχνευτή. 

 

 
Σχήμα 3.6: Σχηματική αναπαράσταση σε διατομή των βημάτων κατασκευής της διάταξης μέχρι και το 

σχηματισμό του εκπομπού φωτός και του ανιχνευτή. 

Θερμικό SiO2 100nm
Si

1η Λιθογραφία-Εγχάραξη
Σχηματισμός της βάσης του 
εκπομπού φωτός 

Εμφύτευση Ph

Εναπόθεση SiO2 TEOS 
2.5μm

Ξηρή Εγχάραξη
Σχηματισμό των παρεμβυσμάτων

2η Λιθογραφία-Ξηρή Εγχάραξη
Σχηματισμός της περιοχής του 
εκπομπού και του ανιχνευτή

Εναπόθεση SiO2 
TEOS 3μm

Εναπόθεση Si3N4 150nm

Εμφύτευση B και RTA
Σχηματισμός εκπομπού 
και ανιχνευτή

εκπομπός: δίοδος χιονοστοιβάδας ανιχνευτής: επαφή p-n

Θερμικό SiO2 500nm
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2.3 Κατασκευή των Κυματοδηγών και των Οπών Επαφών 

Το επόμενο (τέταρτο) στάδιο είναι η κατασκευή των κυματοδηγών. Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι 

κυματοδηγοί θα είναι τύπου Mach-Zehnder. Όμως, ένα από τα προβλήματα των πηγών φωτός 

ευρέος φάσματος όπως της συγκεκριμένης διάταξης είναι η αναγκαιότητα χρήσης ενός 

μονορυθμικού κυματοδηγού γιατί διαφορετικά το σήμα εξόδου θα περιέχει την υπέρθεση του 

θεμελιώδους ρυθμού κυματοδήγησης με τους ρυθμούς υψηλότερου βαθμού, το οποίο δυσκολεύει 

την ανάλυση. Από την άλλη πλευρά, για την αύξηση της οπτικής σύζευξης του εκπομπού με τον 

ανιχνευτή και την καλύτερη αποτύπωση του σχήματος με τη λιθογραφία, το πλάτος του 

κυματοδηγού επιλέχθηκε στα 2μm το οποίο διεγείρει πολλαπλούς ρυθμούς στην περιοχή εκπομπής 

(ορατό-εγγύς υπέρυθρο).  

Επιπλέον, στην περίπτωση ενός ρεαλιστικού συμβολομέτρου Mach-Zehnder ακόμη και αν το 

προσπίπτον κύμα συζευγνύεται στον κυματοδηγό με το θεμελιώδη ρυθμό, οι διαιρέτες-Υ θα 

διεγείρουν αναπόφευκτα ρυθμούς υψηλότερου ρυθμού οι οποίοι παίρνουν ένα μέρος της ισχύος 

από το θεμελιώδη ρυθμό και διαταράσσουν την ιδανική ημιτονοειδή διαφορά φάσης μεταξύ των 

κλάδων του κυματοδηγού. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν δεν υπάρχει διαφορά φάσης μεταξύ των 

κλάδων, ο θεμελιώδης ρυθμός παραμένει θεμελιώδης, ενώ όταν υπάρχει διαφορά φάσης 1800 

μεταξύ των κλάδων ο θεμελιώδης ρυθμός γίνεται πρώτης τάξης. Εάν κυματοδηγείται και ο ρυθμός 

πρώτης τάξης η επίδραση από τον αισθητήριο κλάδο δε θα μπορεί να διακριθεί [5].  

Επομένως, πρέπει να προστεθεί μια επιπλέον δομή στη διάταξη η οποία θα αποκόπτει τους 

υπόλοιπους ρυθμούς εκτός του θεμελιώδους. Έτσι, στην περίπτωση που η διαφορά φάσης μεταξύ 

των κλάδων είναι 1800, το φίλτρο απομακρύνει τους ρυθμούς περιττής συμμετρίας. Έτσι για 

μονορυθμική κυματοδήγηση, ο αντισυμμετρικός ρυθμός που δημιουργείται από τον αισθητήριο 

κλάδο διασκορπίζεται από τη δομή στο δεύτερο διαιρέτη-Υ. Η δομή αυτή ονομάστηκε στην 

παρούσα εργασία “φίλτρο αποκοπής ρυθμών” ή “modefilter”. Το modefilter σχηματίζεται με τη 

χρήση της λιθογραφίας και της εγχάραξης και αποτελείται από ένα ραχιαίο κυματοδηγό (ridge) 

λίγων νανομέτρων και πλάτος ίσο με το πλάτος του πλήρως εγχαραγμένου κυματοδηγού (rib) με 

τον οποίο ενώνεται (σχήμα 3.7). 

Το βέλτιστο ύψος της ράχης του κυματοδηγού καθορίστηκε με τη χρήση της προσομοίωσης. 

Όμως για την πιο ακριβή προσομοίωση της πραγματικής δομής, το BeamProp® δεν παρέχει τη 

δυνατότητα προσομοίωσης της κυματοδήγησης μέσω του παρεμβύσματος. Έτσι, χρησιμοποιήθηκε 

ένα διαφορετικό λογισμικό προσομοίωσης στα πλαίσια της συνεργασίας του Ινστιτούτου 

Μικροηλεκτρονικής με την εταιρεία οπτοηλεκτρονικών διατάξεων Phoenix.bvΤΜ, για το 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Pythia» (FP7-ICT2-224030). Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν από 

την πλευρά της Phoenix.bvΤΜ με το εμπορικό λογισμικό OptoDesigner 3D BPM [6]. Τα 

αποτελέσματα των προσομοιώσεων έδειξαν ότι το βέλτιστο ύψος της ράχης καθορίστηκε στα 2-
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3nm, καθώς για μεγαλύτερες τιμές ο κυματοδηγός γίνεται πολυρυθμικός. Κατά συνέπεια για την 

επιτυχή κατασκευή τέτοιου τύπου κυματοδηγών απαιτείται μεγάλη ακρίβεια της τάξεως του 

0.5nm. 

 

(α) 

 

(β) 

 

Σχήμα 3.7: Σχηματική αναπαράσταση α) ενός πλήρως εγχαραγμένου κυματοδηγού (rib) και β) ενός ραχιαίου 

κυματοδηγού (ridge). 

 

Βήμα 40 

Αναλυτικά τα βήματα κατασκευής των κυματοδηγών Mach-Zehnder με modefilter 

περιγράφονται κατωτέρω. 

4.1 Θετική λιθογραφία για το σχηματισμό του modefilter. 

 Επίστρωση δια περιστροφής της ρητίνης ΑΖ5214: 3000rpm, 30 δευτερόλεπτα 

 PAB: 950C, 10 λεπτά 

 Έκθεση: 200 δευτερόλεπτα 

 Εμφάνιση: 70 δευτερόλεπτα 

 PDB: 1800C, 30 λεπτά 

4.2 Θετική λιθογραφία για το σχηματισμό των κυματοδηγών. 

 Επίστρωση δια περιστροφής της ΑΖ5214: 5000rpm, 30 δευτερόλεπτα 

 PAB: 950C, 10 λεπτά 

 Έκθεση: 40 δευτερόλεπτα 

 Εμφάνιση: 70 δευτερόλεπτα 

 PDB: 1200C, 15 λεπτά 

4.3 Εγχάραξη με πλάσμα 

 Αέριο CHF3 για την αφαίρεση του νιτριδίου και το σχηματισμό του κυματοδηγού ύψους 

150nm: συγκέντρωση=50sccm, πίεση=10mTorr, ισχύς=400Watt, χρόνος~6 λεπτά 

 Αέριο SF6/CHF3 για την αφαίρεση του πυριτίου στην επαφή του εκπομπού φωτός: 

συγκέντρωση=17sccm/50sccm, πίεση=10mTorr, ισχύς=400Watt, χρόνος~ 90 δευτερόλεπτα 

 Αέριο Ο2 για την αφαίρεση της ρητίνης: συγκέντρωση=50sccm, πίεση=10mTorr, 

ισχύς=400Watt, χρόνος~2 λεπτά 

SiO2

Si3N4 Si3N4

SiO2

Si3N4
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 Αέριο CHF3 για το σχηματισμό του ραχιαίου κυματοδηγού: συγκέντρωση=50sccm, 

πίεση=10mTorr, ισχύς=80Watt, χρόνος~20 δευτερόλεπτα 

4.4 Αφαίρεση της ρητίνης: α) καθαρισμός με ακετόνη για 10 λεπτά στους υπερήχους και έκπλυση 

με ισοπροπανόλη, β) piranha. 

 

Βήμα 50 

Το πέμπτο βήμα είναι το άνοιγμα μιας οπής στην περιοχή αλληλοεπικάλυψης μεταξύ του 

νιτριδίου και την περιοχή του εμφυτευμένου με βόριο πυρίτιο για το σχηματισμό της μεταλλικής 

επαφής p+ για τον εκπομπό φωτός αλλά και στην περιοχή του ανιχνευτή. 

5.1 Θετική λιθογραφία με τη ρητίνη ΑΖ5214 για το σχηματισμό των οπών επαφών στον εκπομπό 

φωτός και τον ανιχνευτή. 

5.2 Εγχάραξη του νιτριδίου του πυριτίου με πλάσμα CHF3: συγκέντρωση=50sccm, 

πίεση=10mTorr, ισχύς=400Watt, χρόνος=12 λεπτά. 

5.3 Αφαίρεση της ρητίνης: α) καθαρισμός με ακετόνη/ισοπροπανόλη, β) καθαρισμός με διάλυμα 

piranha. 

 

Στο σχήμα 3.8 παρουσιάζονται οι μάσκες λιθογραφίας του εκπομπού και του ανιχνευτή, των 

κυματοδηγών, του modefilter και των οπών για τις μεταλλικές επαφές. Για το σχηματισμό 

κυματοδηγών ποικίλων διαστάσεων σχεδιάστηκαν δύο ψηφίδες στην ίδια μάσκα. Συγκεκριμένα οι 

κεντρικοί κυματοδηγοί Mach-Zehnder αποτελούνται από ένα ευθύγραμμο τμήμα (Lin) ίσο με 

100μm, το πρώτο διαιρέτη-Υ ( Lb) ίσο με 300μm, το ευθύγραμμο τμήμα του αισθητήριου κλάδου 

και του κλάδου αναφοράς (La) ίσο με 300 ή 600μm, το δεύτερο διαιρέτη-Υ ίδιο με το πρώτο και 

ένα ευθύγραμμο στο τέλος (Lout). Σε αυτή την πρώτη γενεά κυματοδηγών το modefilter (κίτρινη 

περιοχή) έχει σχεδιαστεί για τους 9 κεντρικούς κυματοδηγούς μετά την κάμψη για την είσοδό τους 

στον ενιαίο ανιχνευτή. Οι κυματοδηγοί μεταξύ τους έχουν απόσταση 400μm ενώ πριν την είσοδό 

τους στο ανιχνευτή απέχουν 4μm. Στο ένθετο σχήμα φαίνεται η περιοχή του ανιχνευτή όπου οι ίνες 

εισέρχονται κάθετα σε αυτόν. 
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Περιοχή ανιχνευτή  

 

Σχήμα 3.8: Σχήμα των μασκών λιθογραφίας που περιλαμβάνουν την κατασκευή του εκπομπού /ανιχνευτή, 

των κυματοδηγών με φίλτρα αποκοπής και των οπών για τις μεταλλικές επαφές. Στο ένθετο σχήμα φαίνεται 

σε μεγέθυνση η περιοχή του ανιχνευτή. 

 

Στο σχήμα 3.9 παρουσιάζεται σχηματικά η περιοχή του εκπομπού φωτός. Για την αποφυγή 

πολύπλοκων λιθογραφικών βημάτων για την ευθυγράμμιση της επαφής με τον κυματοδηγό και για 

την αύξηση της απόδοσης παραγωγής, η περιοχή που έχει εμφυτευθεί με βόριο ορίζεται 

λιθογραφικά να έχει ένα σχήμα Τ. Το πλάτος της προεξέχουσας άκρης του σχήματος-Τ 

σχηματίζεται να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος του κυματοδηγού. 

Αφού ο κυματοδηγός έχει οριστεί λιθογραφικά ακολουθεί εγχάραξη με πλάσμα CHF3. Η 

εγχάραξη συνεχίζεται και μετά το νιτρίδιο του πυριτίου και απομακρύνεται το στρώμα πυριτίου 

βάση APD

modefilter

περιοχή εκπομπού/ανιχνευτή
κυματοδηγοί

οπές επαφών

οπή για τη μεταλλική 
επαφή

modefilter

κυματοδηγοί
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που έχει εμφυτευθεί με βόριο παραπλεύρως του κυματοδηγού και κυρίως στη γκρι περιοχή του 

σχήματος 3.12. Με τον τρόπο αυτό, η περιοχή αλληλοεπικάλυψης της εισόδου του κυματοδηγού 

και της προεξέχουσας περιοχής του σχήματος-Τ καθορίζει και φυσικώς περιορίζει την επαφή LED 

μέσα στην είσοδο του κυματοδηγού. Επομένως, ο κυματοδηγός ακόμη και στην περίπτωση μιας 

πολύ μικρής μετατόπισης λόγω της λιθογραφικής ανοχής θα είναι πάντα αυτο-ευθυγραμμισμένος 

στην επαφή APD.  

 

 

Σχήμα 3.9: Σχηματική αναπαράσταση της περιοχής του εκπομπού φωτός. 

 

Οι δομές που κατασκευάστηκαν απεικονίζονται στα επόμενα σχήματα. Στο σχήμα 3.10 

παρουσιάζονται με τη βοήθεια οπτικού μικροσκοπίου ο εκπομπός φωτός (3.10α) και ο ανιχνευτής 

(3.10β) των διατάξεων. Ενώ στα σχήματα 3.10γ και δ απεικονίζονται οι αντίστοιχες δομές υπό 

κλίση με τη βοήθεια μικροσκοπίου ηλεκτρονικής δέσμης, όπου φαίνεται η κάμψη των 

κυματοδηγών πάνω στα παρεμβύσματα διοξειδίου του πυριτίου. 

 

 

 

 

 

Κυματοδηγός

Βάση της APD - n+

Οπή για τη 
μεταλλική επαφή p+

Περιοχή 
αλληλοεπικάλυψης

Εκπομπός

Περιοχή Si
εμφυτευμένη με Β

Αφαίρεση Si
εμφυτευμένου με Β
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(α)

 

(β)

 

(γ) 

 

(δ)

 

Σχήμα 3.10: Εικόνες: (α, β) οπτικού μικροσκοπίου του εκπομπού φωτός και του ανιχνευτή των διατάξεων 

και (γ, δ) οι αντίστοιχες εικόνες SEM υπό κλίση. 

 

Στο σχήμα 3.11 φαίνονται οι βοηθητικές διατάξεις που περιλαμβάνουν κυματοδηγούς Mach-

Zehnder μικρού μήκους (1mm) με διαφορετικές αποστάσεις των διαιρετών-Υ (Gap:5, 10, 20μm) 

και διαφορετικά μήκη των αισθητήριων κλάδων (La=700, 500, 300, 100μm), όμοια με εκείνα που 

έχουν προσομοιωθεί στο κεφάλαιο 2 (ενότητα 3.2).  

 

 

 

 

 

 

κυματοδηγός Si3N4 

κυματοδηγός Si3N4 

 παρέμβυσμα SiΟ2 

SiΟ2  APD 

κυματοδηγός Si3N4 

 παρέμβυσμα SiΟ2 
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(α)  G5 & G10

 

(β) G20: La700 & La500 

 

(γ) G20: La300 & La100 

 

(δ) Ευθύγραμμος κυματοδηγός ίδιου πάχους (2μm) 

 

Σχήμα 3.11: Εικόνες οπτικού μικροσκοπίου των βοηθητικών διατάξεων. 

 

Το σχήμα του διαιρέτη-Υ είναι τύπου S όπως φαίνεται στο σχήμα 3.12, όπου παρουσιάζονται 

οι δομές του σχήματος 3.11 σε μεγέθυνση. Για την αποτελεσματικότερη κυματοδήγηση του φωτός, 

μελετήθηκε κι ένας άλλος τύπου διαιρέτη-Υ, του οποίου το σχήμα είναι ημιτονοειδές και στο 

σημείο της διαίρεσης σε δύο κλάδους δε σχηματίζει τριγωνικό άνοιγμα όπως στο διαιρέτη-Υ τύπου 

S, αλλά καμπύλο με απόσταση 2μm ίση με το πάχος των δύο κλάδων. Η δομή ενός κυματοδηγού 

ημιτονοειδούς τύπου φαίνεται στο σχήμα 3.13, ενώ στο σχήμα 3.14 συγκρίνονται σχηματικά οι 

δύο τύποι διαιρετών-Υ που έχουν κατασκευαστεί. Το πλεονέκτημα του ημιτονοειδούς τύπου είναι 

η ακριβέστερη αποτύπωση του σχήματος με λιθογραφία, καθώς στο διαιρέτη-Υ τύπου S το 

άνοιγμα σχηματίζει ακμή η οποία δεν καθορίζεται με απόλυτη ακρίβεια μέσω της λιθογραφίας. 
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G5

 

G10

 

G20-La700

 

G20-La500

 

G20-La300

 

G20-La100

 

Σχήμα 3.12: Εικόνες οπτικού μικροσκοπίου του διαιρέτη-Υ των βοηθητικών διατάξεων ο οποίος είναι 

σχήματος S. 
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Σχήμα 3.13: Εικόνα οπτικού μικροσκοπίου ενός ημιτονοειδούς διαιρέτη-Υ. 

 

Ημιτονοειδής 

διαιρέτης-Υ  

Διαιρέτης-Υ 

σχήματος S  

Σχήμα 3.14: Σχηματική σύγκριση των δύο τύπων διαιρετών. 

 

Οι δομές των κεντρικών διατάξεων φαίνονται στο σχήμα 3.15. Στο σχήμα 3.15α φαίνεται ένα 

τμήμα των κυματοδηγών όπου διακρίνονται οι εκπομποί φωτός ενώ στο σχήμα 3.15β φαίνεται η 

περιοχή του modefilter σε όλο το πλάτος της. Το σχήμα 3.15γ δείχνει την περιοχή της μετάβασης 

από πλήρως εγχαραγμένους κυματοδηγούς σε ραχιαίους (modefilter) σε μεγέθυνση όπου οι 

ραχιαιίοι κυμαστοδηγοί φαίνονται αμυδρά, ενώ στο σχήμα 3.15δ φαίνεται σε μεγέθυνση η περιοχή 

του ενιαίου ανιχνευτή όπου διακρίνονται οι ραχιαίοι κυματοδηγοί που εισέρχονται σε αυτόν. 

 
   α      β 

 

ανιχνευτής 

modefilter 
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   γ      δ 

 
Σχήμα 3.15: Εικόνες οπτικού μικροσκοπίου των κεντρικών διατάξεων: α) εκπομποί και κυματοδηγοί, β) 

περιοχή του modefilter, γ) μεγέθυνση της περιοχής μετάβασης από πλήρως εγχαραγμένους κυματοδηγούς σε 

ραχιαίους (modefilter), δ) μεγέθυνση του ενιαίου ανιχνευτή όπου διακρίνονται οι ραχιαίοι κυματοδηγοί. 

 

Με τη βοήθεια του μικροσκοπίου ηλεκτρονικής δέσμης (SEM) (σχήμα 3.16) και του 

μικροσκοπίου ατομικής δύναμης (AFM) (3.17) αξιολογήθηκε η μορφολογία των κυματοδηγών. 

Με τη χρήση του AFM προέκυψε ότι το πάχος της ράχης του κυματοδηγού είναι πράγματι 2.5-

3nm (σχήμα 3.18). Κατά συνέπεια η μέθοδος κατασκευής των κυματοδηγών που προτάθηκε είναι 

ακριβής. 

 

 

Σχήμα 3.16: α) Σχηματική αναπαράσταση των δύο τύπων κυματοδηγών και β) εικόνα SEM των 

κατασκευασθεισών κυματοδηγών σε κάτοψη. 

 

Si3N4

SiO2

ραχιαίος 
κυματοδηγός

πλήρως εγχαραγμένος 
κυματοδηγός

Si3N4

SiO2

Si3N4

SiO2

Si3N4

Si3N4

ραχιαίοι κυματοδηγοί 

πλήρως εγχαραγμένοι 
κυματοδηγοί 
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(α)

 

(β)

 

Σχήμα 3.17: Εικόνες AFM α) του πλήρως εγχαραγμένου κυματοδηγού, β) του ραχιαίου κυματοδηγού. 
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Σχήμα 3.18: Ύψος της ράχης (ridge) του κυματοδηγού. 

 

2.4 Κατασκευή των Μεταλλικών Συνδέσεων  

Το επόμενο (έκτο) βήμα είναι ο σχηματισμός των μεταλλικών συνδέσεων για τον ηλεκτρικό 

χαρακτηρισμό της διάταξης. Οι μεταλλικές συνδέσεις σχηματίζονται από αλουμίνιο με την τεχνική 

του lift-off  [7]. Η τεχνική lift-off αποτελεί μια απλοποιημένη διαδικασία επιμετάλλωσης, καθώς 

δεν απαιτείται υγρή εγχάραξη του αλουμινίου αλλά το αλουμίνιο αφαιρείται μαζί με τη ρητίνη σε 

διάλυμα ακετόνης μέσα σε λουτρό υπερήχων. Στην αρχή χρησιμοποιείται ένα φωτοπολυμερές στο 

οποίο γίνεται λιθογραφία. Κατόπιν εναποτίθεται μέταλλο με πάχος μικρότερο του 1/3 του 

πολυμερούς. Οπότε με χρήση οργανικού διαλύτη το πολυμερές διαλύεται και ο διαλύτης 

παρασύρει και αποκολλά το μέταλλο που βρίσκεται πάνω από το πολυμερές (σχήμα 3.19).  
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Σχήμα 3.19: Σχηματική αναπαράσταση της μεθόδου lift-off. 

 

Βήμα 60 

Αναλυτικά τα βήματα κατασκευής των μεταλλικών συνδέσεων έχουν ως εξής: 

6.1 Αρνητική λιθογραφία με τη ρητίνη ΑΖ5214, για τον ορισμό του μετάλλου στις επιθυμητές 

περιοχές:  

 Επίστρωση δια περιστροφής της ρητίνης ΑΖ5214: 3000rpm, 30 δευτερόλεπτα 

 PAB: 1100C, 90 δευτερόλεπτα 

 Έκθεση στα 300nm: 200 δευτερόλεπτα 

 PEB: 1250C, 90 δευτερόλεπτα 

 Έκθεση χωρίς μάσκα στα 365 nm για την αλλαγή διαλυτότητας της ρητίνης από θετικού σε 

αρνητικού τόνου: 3 λεπτά 

 Εμφάνιση: 70 δευτερόλεπτα 

 PDB για την καλύτερη πρόσφυση της ρητίνης στο αλουμίνιο: 1250C, 15 λεπτά 

6.2 Εναπόθεση ενός στρώματος αλουμινίου πάχους 900 nm με θερμική εξάχνωση. 

6.3 Αφαίρεση της ρητίνης και του υπερκείμενου αλουμινίου σε διάλυμα ακετόνης σε λουτρό 

υπερήχων και έκπλυση με ισοπροπανόλη. 

 

εναπόθεση ρητίνης

λιθογραφία
αρνητικού τόνου

αφαίρεση ρητίνης &
του υπερκείμενου Al

εναπόθεση Al
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Σχήμα 3.20: Σχήμα της μάσκας λιθογραφίας των μεταλλικών συνδέσεων. 

 

Στο σχήμα 3.20 παρουσιάζεται η μάσκα λιθογραφίας των μεταλλικών συνδέσεων της 

διάταξης. Εικόνες των δομών μετά το σχηματισμό των συνδέσεων αλουμινίου παρουσιάζονται στο 

σχήμα 3.21. Το σχήμα 3.21α δείχνει τις κεντρικές διατάξεις ενώ το 3.21β δύο από τις βοηθητικές, 

όπου φαίνονται οι μεταλλικές συνδέσεις οι οποίες αρχίζουν από τις οπές στους εκπομπούς (3.21γ) 

και τους ανιχνευτές (3.21δ) και προεκτείνονται για τη μετέπειτα σύνδεση τους με εξωτερικό 

κύκλωμα.  

Σε αυτό το σημείο η κατασκευή της βασικής διάταξης έχει ολοκληρωθεί. Κατά συνέπεια ο 

μονολιθικός μετατροπέας μπορεί να χαρακτηριστεί ηλεκτρικώς και οπτικώς ως προς την απόδοσή 

του. 

 
   (α)      (β) 
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   (γ)      (δ) 

 

Σχήμα 3.21: Εικόνες από οπτικό μικροσκόπιο α) των κεντρικών διατάξεων, β) δύο βοηθητικών διατάξεων, γ) 

του εκπομπού και δ) του κεντρικού ανιχνευτή, όπου φαίνονται οι συνδέσεις αλουμινίου. 

 

2.5 Κατασκευή των Αισθητήριων Περιοχών  

Τελευταίο (έβδομο) βήμα για το βιοχημικό χαρακτηρισμό της διάταξης είναι ο καθορισμός της 

αισθητήριας περιοχής. Καταρχήν ο κυματοδηγός καλύπτεται από ένα υπερκείμενο στρώμα  

διοξειδίου του πυριτίου  πάχους ~2μm προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης προστασία του από 

το περιβάλλον και στη συνέχεια με την εφαρμογή της λιθογραφίας και της εγχάραξης καθορίζεται 

η αισθητήρια περιοχή, δηλαδή η περιοχή στην οποία θα λάβουν χώρα οι βιοχημικές 

αλληλεπιδράσεις. Αναλυτικά οι συνθήκες κατασκευής των αισθητήριων περιοχών έχουν ως εξής: 

7.1 Σχηματισμός διοξειδίου του πυριτίου – υπερκείμενο στρώμα κάλυψης 

 Εναπόθεση TEOS πάχους 7500Å 

 Ανόπτηση: 9000C, 10 λεπτά 

 Εναπόθεση LTO πάχους 13000Å με συνθήκες: θερμοκρασία= 4250 C, πίεση=250mTorr, 

ρυθμός εναπόθεσης ~36Å/min. 

7.2 Λιθογραφία για το σχηματισμό των «παραθύρων» στον αισθητήριο κλάδο των MZs 

 Επίστρωση δια περιστροφής της ΑΖ5214: 5000rpm, 30 δευτερόλεπτα 

 PAB: 950C, 10 λεπτά 

 Έκθεση: 40 δευτερόλεπτα 

 Εμφάνιση: 70 δευτερόλεπτα 

 PDB: 1200C, 15 λεπτά 



 

141 
 

2. Κατασκευή των Οπτοηλεκτρονικών Διατάξεων 

7.3 Εγχάραξη με πλάσμα CHF3: συγκέντρωση=50sccm, πίεση=10mTorr, ισχύς=400Watt, 

χρόνος~63 λεπτά 

7.4 Αφαίρεση της ρητίνης: α) καθαρισμός με ακετόνη για 10 λεπτά στους υπερήχους και έκπλυση 

με ισοπροπανόλη, β) piranha. 

 

 
Σχήμα 3.22: Σχήμα της μάσκας λιθογραφίας της αισθητήριας περιοχής. 

 

Στο σχήμα 3.22 παρουσιάζεται η μάσκα λιθογραφίας της αισθητήριας περιοχής των 

κυματοδηγών Mach-Zehnder. Το μήκος της περιοχής είναι ίσο με το μήκος του ευθύγραμμου 

τμήματος (La) του κυματοδηγού ανάμεσα στους δύο διαιρέτες-Υ. Το πλάτος επιλέχθηκε να είναι 

ίσο με 20μm, το οποίο απέχει ικανοποιητικά από τον κλάδο αναφοράς αλλά και επιτρέπει την 

πραγματοποίηση των βιοχημικών αντιδράσεων στον κυματοδηγό, λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο 

κυματοδηγός έχει πλάτος 2μm. Στο σχήμα 3.23 παρουσιάζονται οι κατασκευασθείσες δομές σε 

κάτοψη για δύο βοηθητικές διατάξεις με τη βοήθεια του SEM. Στο σχήμα 3.24 φαίνονται οι δομές 

σε διατομή μετά από κοπή των κυματοδηγών, όπου διακρίνονται οι δύο κλάδοι. Συγκεκριμένα στα 

σχήματα 3.24γ και δ όπου φαίνεται ο κλάδος αναφοράς, διακρίνονται ο κυματοδηγός νιτριδίου και 

το υποκείμενο και υπερκείμενο στρώμα κάλυψης διοξειδίου του πυριτίου. 
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   (α)      (β) 

   
Σχήμα 3.23: Κατόψεις (SEM) των κλάδων των κυματοδηγών σε δύο διαφορετικές μεγεθύνσεις. 

 
   (α)      (β) 

  
 

   (γ)      (δ) 

  
Σχήμα 3.24: Διατομές (SEM) του αισθητήριου κλάδου (α, β) και του κλάδου αναφοράς (γ, δ). 

 

 

αισθητήρια περιοχή εκπομπός ανιχνευτής 

αισθητήριος 
κλάδος 

κλάδος αναφοράς 

υποκείμενο 
στρώμα SiO2 

Si3N4 

υπερκείμενο 
στρώμα SiO2 

Si3N4 
SiO2 
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3. Ηλεκτρικός και Οπτικός Χαρακτηρισμός των Οπτοηλεκτρονικών Διατάξεων 

 

Το επόμενο στάδιο μετά την κατασκευή των οπτοηλεκτρονικών μετατροπέων είναι ο 

χαρακτηρισμός τους με ηλεκτρικές και οπτικές μετρήσεις, έτσι ώστε να προκύψουν χρήσιμα 

συμπεράσματα ως προς την απόδοσή τους για την εφαρμογή τους ως βιοχημικοί αισθητήρες. Οι 

μετρήσεις διεξήχθησαν μετά το στάδιο του σχηματισμού των μεταλλικών συνδέσεων και πριν το 

σχηματισμό των αισθητήριων περιοχών. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν οι ηλεκτρικές μετρήσεις των 

πλήρως ολοκληρωμένων διατάξεων και στη συνέχεια μετά την κοπή του τμήματος των ανιχνευτών 

διεξήχθησαν οι οπτικές μετρήσεις με τη χρήση ενός φασματοφωτομέτρου. Στην επόμενη ενότητα 

περιγράφεται το σύστημα του ηλεκτρικού χαρακτηρισμού. 

 

3.1 Σύστημα Ηλεκτρικού Χαρακτηρισμού  

Το βασικό σύστημα που πραγματοποιήθηκαν οι ηλεκτρικές μετρήσεις είναι ένα ημιαυτόματο 

σύστημα χαρακτηρισμού (prober) με ακίδες της εταιρείας Karl Suss (μοντέλο Karl Suss PΑ150) 

[8], το οποίο απεικονίζεται στο σχήμα 3.25.  

 

 
Σχήμα 3.25: Σύστημα ηλεκτρικού χαρακτηρισμού με ακίδες. 

μηχανισμός 
ακίδων 

 

βάση 

μηχανισμός 
ακίδων 

δείγμα 

σκοτεινός 
θάλαμος οπτικό 

μικροσκόπιο 
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Το σύστημα βρίσκεται εντός ενός σκοτεινού θαλάμου για την αποβολή του περιβάλλοντος 

φωτός. Το δείγμα (δισκίο) τοποθετείται στη μεταλλική βάση του συστήματος (chuck) και στη 

συνέχεια τοποθετούνται οι ακίδες στις μεταλλικές συνδέσεις του εκπομπού φωτός και του 

ανιχνευτή. Η μεταλλική βάση λειτουργεί και ως γείωση, οπότε δεν απαιτείται η χρήση τρίτου 

μηχανισμού ακίδας. Επιπλέον το σύστημα επιτρέπει τη μετακίνηση της μεταλλικής βάσης με 

μεγάλη ακρίβεια μέσω μίας κονσόλας, ενώ επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσής του με 

υπολογιστή για αυτοματοποιημένες μετρήσεις. Το σύστημα χαρακτηρισμού έχει επιπλέον τη 

δυνατότητα λήψης της εικόνας του οπτικού μικροσκοπίου μέσω κάμερας στον υπολογιστή.  

Η τάση πόλωσης του εκπομπού φωτός παρέχεται από την πηγή ρεύματος Keithley 220 

Programmable Current Source (σχήμα 3.26α). Για τη μέτρηση του φωτορεύματος στον ανιχνευτή 

των διατάξεων χρησιμοποιείται το πικοαμπερόμετρο HP 4140B pA/ DC voltage source (σχήμα 

3.26β). Με το τελευταίο όργανο ρυθμίζεται και η τάση πόλωσης του ανιχνευτή. 

 
(α) 

 

(β) 

 

Σχήμα 3.26: α) Πηγή ρεύματος Keithley 220 και β) Πικοαμπερόμετρο HP 4140B. 

 

Τα όργανα αυτά έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή μέσω του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 

488 (GPIB), οπότε είναι εφικτή η ημι-αυτοματοποιημένη καταμέτρηση του φωτορεύματος των 

διατάξεων σε όλη τη ψηφίδα στον υπολογιστή μέσω του λογισμικού Labview [9]. Στο σχήμα 3.27 

φαίνεται το περιβάλλον του λογισμικού Labview το οποίο χρησιμοποιήθηκε. Μέσω του Labview 

δίδεται η τιμή της τάσης πόλωσης του ανιχνευτή και το όριο της έντασης του ρεύματος. 

Ρυθμίζοντας το βήμα στους άξονες χ και ψ και αφού έχει προηγηθεί ευθυγράμμιση του δισκίου, το 

φωτόρευμα για μία διάταξη καταγράφεται σε όλο το δισκίο ανά ψηφίδα. 

 



 

145 
 

3. Ηλεκτρικός και Οπτικός Χαρακτηρισμός των Οπτοηλεκτρονικών Διατάξεων 

 

Σχήμα 3.27: Λογισμικό Labview με το οποίο πραγματοποιούνται οι ημι-αυτόματες καταμετρήσεις του 

φωτορεύματος. 

 

3.2 Μετρήσεις Φωτορεύματος Πλήρως Ολοκληρωμένων Διατάξεων 

Για τον καθορισμό των τιμών της τάσης  πόλωσης στον εκπομπό και τον ανιχνευτή καθώς και για 

τα όρια του ρεύματος της πηγής έγιναν μετρήσεις για τη λήψη των χαρακτηριστικών ρεύματος-

φωτορεύματος (Ι-Ι) και ρεύματος-τάσης (Ι-V).  

Στο σχήμα 3.28 παρουσιάζονται δύο χαρακτηριστικές τάσης-ρεύματος των φωτοδιόδων 

χιονοστοιβάδας για διαφορετικές συγκεντρώσεις βορίου. Η μέγιστη τιμή του ρεύματος καθορίζεται 

από την πηγή τάσης (ΗΡ-4140Β) και είναι 10mΑ. Ο εκπομπός φωτός με τη μεγαλύτερη 

συγκέντρωση εμφύτευσης (3x1014cm-2) έχει μικρότερη αντίσταση σε σειρά. Όμως, η μείωση της 

σειριακής αντίστασης με την εισαγωγή ενός μεγάλου αριθμού εμφυτευτών δεν αυξάνει απαραίτητα 

την εσωτερική κβαντική απόδοση του εκπομπού. Η αύξηση του αριθμού των εμφυτευτών στην 

επαφή της διόδου εκπομπής φωτός πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο δημιουργεί περισσότερα 

κέντρα σκέδασης (scattering centers) μειώνοντας την πιθανότητα επανασύνδεσης ηλεκτρονίου-

οπής και οδηγώντας σε μείωση του φωτός. Κατά συνέπεια η μικρότερη συγκέντρωση (2x1014cm-2) 

είναι προτιμητέα, καθώς η αντίσταση είναι μεγαλύτερη. Στον πίνακα 3.ΙΙ καταγράφονται οι τιμές 

των χαρακτηριστικών μεγεθών της φωτοδιόδου χιονοστοιβάδας. 
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Σχήμα 3.28: Χαρακτηριστική Ι-V των φωτοδιόδων χιονοστοιβάδας για δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις 

εμφύτευσης βορίου. 

 

Χαρακτηριστικό μέγεθος Μέγιστη τιμή 

Ρεύμα ορθής πόλωσης 7.5mA 

Ανάστροφη τάση  15V 

Κατανάλωση Ισχύος  112.5mW 

Θερμοκρασία διεξαγωγής μετρήσεων  25oC 

Πίνακας 3.ΙΙ: Τιμές μεγεθών για το χαρακτηρισμό του εκπομπού. 

 

Στο σχήμα 3.29 παρουσιάζεται η συνάρτηση του φωτορεύματος με την ένταση της πηγής 

ρεύματος (χαρακτηριστική Ι-Ι) για δύο από τις περιφερειακές διατάξεις με κυματοδηγούς Mach-

Zehnder με μήκος αισθητήριου κλάδου ίσο με 100 και 300μm. Αν και η τιμή του φωτορεύματος 

είναι λίγο μεγαλύτερη για τον κυματοδηγό με το μεγαλύτερο αισθητήριο κλάδο, η μεταβολή του 

φωτορεύματος των δύο διατάξεων είναι ίδια. Παρατηρείται ότι με την αύξηση του ρεύματος της 

πηγής η τιμή του φωτορεύματος αυξάνεται γραμμικά μέχρι τα 4mΑ και μετά με φθίνοντα ρυθμό 

λαμβάνοντας τη μέγιστη τιμή στα 7.5mΑ. Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στο μικρό εύρος της 

διόδου εκπομπής φωτός που οδηγεί σε μεγάλη ένταση του ρεύματος, με αποτέλεσμα την αύξηση 

της θερμοκρασίας και τη μείωση της απόδοσης. 
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Σχήμα 3.29: Χαρακτηριστική Ι-Ι για δύο ΜΖΙs με διαφορετικό αισθητήριο κλάδο. 

 

Για τις βοηθητικές διατάξεις η τιμή του φωτορεύματος είναι περίπου 100pA για τάση 

πόλωσης του εκπομπού ίση με -15V και ρεύμα 7.5mA. Η συνολική χωρητικότητα εξαρτάται από 

τη γεωμετρία των μεταλλικών συνδέσεων (contact pads) και δεν υπερβαίνει τα 2pF για pads 

400×400μm2. Η τάση πόλωσης του ανιχνευτή είναι -5V, ενώ το ρεύμα διαρροής δεν υπερβαίνει τα 

3pA. Οι τιμές της τάσης πόλωσης του εκπομπού και του ανιχνευτή καθώς και του ρεύματος της 

πηγής είναι ίδιες και για τις κεντρικές διατάξεις. Γενικώς, οι φωτοανιχνευτές, όπως και οι εκπομποί 

φωτός, παρουσιάζουν υψηλή απόδοση (>90%) και ομοιογένεια σε όλο το δισκίο. 

 

3.2.1 Μετρήσεις Φωτορεύματος Βοηθητικών Διατάξεων Πρώτης Γενεάς 

Μετά τον καθορισμό των τιμών της τάσης πόλωσης του εκπομπού (-15V) και του ανιχνευτή  (-5V) 

και του ρεύματος της πηγής (7.5mA), μετρήθηκαν τα φωτορεύματα των οπτοηλεκτρονικών 

διατάξεων για την πρώτη γενεά κυματοδηγών (σχήμα 3.8) σε ολόκληρο το δισκίο. Όσον αφορά τις 

βοηθητικές διατάξεις (σχήμα 3.11), πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις πριν και μετά την εναπόθεση 

του υπερκείμενου στρώματος διοξειδίου του πυριτίου. Στο σχήμα 3.30 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων κανονικοποιημένα ως προς τον αντίστοιχο ευθύγραμμο κυματοδηγό 

πάχους 2μm στην περίπτωση που το υπερκείμενο στρώμα των κυματοδηγών είναι ο αέρας.  

Στο ίδιο σχήμα περιλαμβάνονται και τα αντίστοιχα αποτελέσματα από την προσομοίωση των 

κυματοδηγών που έχουν παρουσιασθεί στην παράγραφο 3.2 του κεφαλαίου 2 (σχήμα 2.23). Τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης αντιστοιχούν σε ίσα ποσοστά των ρυθμών ΤΜ00 και ΤΕ00. 

Παρατηρείται ότι τα πειραματικά αποτελέσματα συμφωνούν με τη θεωρία με μέγιστη απόκλιση 

μόλις 4%. 
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Σχήμα 3.30: Σύγκριση πειράματος και θεωρίας για δομές χωρίς υπερκείμενο στρώμα κάλυψης. 

 

Το επόμενο βήμα είναι ο χαρακτηρισμός των διατάξεων μετά το σχηματισμό του 

υπερκείμενου στρώματος διοξειδίου του πυριτίου. Στο σχήμα 3.31 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων συγκριτικά με τις τιμές πριν την εναπόθεση.  
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Σχήμα 3.31: Τιμές φωτορεύματος πριν και μετά την εναπόθεση διοξειδίου του πυριτίου πάνω από τους 

κυματοδηγούς. 
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Μετά την εναπόθεση διοξειδίου του πυριτίου πάνω από τους κυματοδηγούς παρατηρείται 

μείωση στην τιμή του φωτορεύματος περίπου 30%.  Αυτό συμβαίνει γιατί στην περίπτωση που 

πάνω από τους κυματοδηγούς υπάρχει μόνο αέρας, η πόλωση ΤΜ είναι πιο ισχυρή. Το 

υπερκείμενο διοξείδιο του πυριτίου λειτουργεί ως φίλτρο του ΤΜ. 

 

3.2.2 Μετρήσεις Φωτορεύματος Κεντρικών Διατάξεων Πρώτης Γενεάς 

Εφεξής, τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού των διατάξεων αντιστοιχούν σε μετρήσεις μετά από 

το σχηματισμό του υπερκείμενου στρώματος διοξειδίου. Οι μέσοι όροι των φωτορευμάτων για τις 

εννέα κεντρικές διατάξεις (σχήμα 3.15) της πρώτης γενεάς παρουσιάζονται στο σχήμα 3.32, ενώ 

στον πίνακα 3.ΙΙΙ καταγράφονται τα χαρακτηριστικά μεγέθη των κυματοδηγών των διατάξεων. Ο 

διαιρέτης-Υ των κυματοδηγών Mach-Zehnder είναι σχήματος-S εκτός από τον κυματοδηγό Νο4 

της ψηφίδας Α. Tο πάχος των κυματοδηγών είναι 2μm σε όλο το μήκος τους εκτός από τον 

κυματοδηγό Νο7 της ψηφίδας Α, όπου το αρχικό ευθύγραμμο τμήμα του πριν το διαιρέτη-Υ έχει 

αρχικό πάχος 3μm και λεπταίνει σε 2μm. 
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Σχήμα 3.32: Τιμές φωτορεύματος των κεντρικών διατάξεων για την πρώτη γενεά κυματοδηγών. 
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 Ψηφίδα A Ψηφίδα B 

1 Ευθύγραμμος κυματοδηγός MZI με La=300μm 

2 Ευθύγραμμος κυματοδηγός MZI με La=600μm 

3 Ευθύγραμμος κυματοδηγός MZI με La=300μm 

4 
MZI με La=300μm 

+ ημιτονοειδής διαιρέτης-Y 
MZI με La=300μm 

5 Ευθύγραμμος κυματοδηγός MZI με La=300μm 

6 MZI με La=300μm MZI με La=600μm 

7 Στένωση 3->2μm + MZI με La=300μm MZI με La=300μm 

8 MZI με La=600μm MZI με La=600μm 

9 MZI με La=300μm MZI με La=300μm 

Πίνακας 3.ΙΙΙ: Χαρακτηριστικά κεντρικών κυματοδηγών πρώτης γενεάς. 

 

Από το γράφημα του σχήματος 3.32 προκύπτουν αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα. Καταρχήν, 

οι ευθύγραμμοι κυματοδηγοί της ψηφίδας Α κατασκευάστηκαν για τη μελέτη της επίδρασης της 

κάμψης των κυματοδηγών πριν την είσοδό τους στον ανιχνευτή αλλά και για λόγους σύγκρισης με 

τους MZI. Παρατηρείται ότι το φωτόρευμα μειώνεται όσο μεγαλύτερη είναι η κάμψη 

(κυματοδηγοί Νο1, 2, 3 σε σχέση με τον Νο5). Η ίδια συμπεριφορά παρατηρείται και για τους 

κυματοδηγούς MZI αλλά σε μικρότερο βαθμό. Ωστόσο το φωτόρευμα των κυματοδηγών ΜΖΙ 

είναι μειωμένο κατά το ήμισυ σε σύγκριση με τους ευθύγραμμους, γεγονός που ήταν αναμενόμενο 

λόγω των απωλειών φωτός στους διαιρέτες-Υ. 

Δεύτερον, η τιμή του φωτορεύματος της διάταξης ΜΖΙ με τον ημιτονοειδή διαιρέτη-Υ είναι 

κατά το ήμισυ μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη διάταξη με τον κοινό διαιρέτη σχήματος-S 

(κυματοδηγοί Νο4 των δύο ψηφίδων). Κατά συνέπεια οι δεύτεροι κυματοδηγοί αποτελούν τη 

βέλτιστη επιλογή, καθώς οι απώλειες της σύζευξης του φωτός είναι μειωμένες. 

Όσον αφορά την επίδραση του μήκους του αισθητήριου κλάδου (La), δεν παρατηρείται 

αξιόλογη μεταβολή (κυματοδηγοί Νο6 των δύο ψηφίδων), που σημαίνει ότι η απόδοση δεν 

εξαρτάται από το συγκεκριμένο μήκος. Το ίδιο ισχύει και για τη στένωση μικρού βαθμού (3-

>2μm) των κυματοδηγών, η οποία δεν αποφέρει κάποια μεταβολή στο φωτόρευμα σε σχέση με 

τους υπόλοιπους κυματοδηγούς. 
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3.2.3 Βελτιστοποίηση της Απόδοσης της Διάταξης - Μετρήσεις Φωτορεύματος Κεντρικών 

Διατάξεων Δεύτερης Γενεάς 

Οι μετρήσεις των διατάξεων της πρώτης γενεάς έδειξαν ότι η τεχνολογία του φίλτρου αποκοπής 

ρυθμών (modefilter) δουλεύει επιτυχώς. Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω αποτελέσματα, 

γεννήθηκε μια νέα ιδέα: αντί οι ραχιαίοι κυματοδηγοί να βρίσκονται σε μια μικρή περιοχή πριν την 

είσοδο στον ανιχνευτή, θα μπορούσαν να υπάρχουν παντού εκτός από την περιοχή του εκπομπού 

φωτός. Επίσης για τη μείωση της απόδοσης των διατάξεων λόγω της κάμψης του κυματοδηγού, 

αποφασίστηκε το καμπύλο τμήμα να περιοριστεί μετά την έξοδο του κυματοδηγού από τον 

εκπομπό κι έπειτα να συνεχίζει ευθύγραμμα προς τον κοινό ανιχνευτή. Ουσιαστικά οι κυματοδηγοί 

θα καταλήγουν ακτινωτά στον ανιχνευτή. Όπως και στην πρώτη γενεά σχεδιάστηκαν δύο ψηφίδες 

στην ίδια μάσκα έτσι ώστε να σχηματισθούν κυματοδηγοί ποικίλων διαστάσεων. Τα σχήματα της 

νέας μάσκας λιθογραφίας απεικονίζονται στο σχήμα 3.33. 

Επίσης με βάση τις προσομοιώσεις της Phoenix, προτάθηκε ο σχηματισμός διπλών “taper” 

πριν το διαχωρισμό του κυματοδηγού σε δύο κλάδους, συγκεκριμένα διαπλάτυνση του 

κυματοδηγού από 2μm σε 4μm και μετέπειτα στένωση στο αρχικό πάχος. Συγκεκριμένα, με τη 

βοήθεια των προσομοιώσεων έχει βρεθεί ότι κατά τη μετάβαση του κυματοδηγού από την πλήρως 

εγχαραγμένη δομή στη ραχιαία, η σύζευξη του φωτός δεν είναι αποδοτική, δηλαδή ένα μεγάλο 

ποσοστό του φωτός δεν κυματοδηγείται. Μελετώντας διάφορα πλάτη κυματοδηγών, φάνηκε ότι 

για πλάτος 4μm, το φως κυματοδηγείται καλύτερα. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, 

αποφασίστηκε η σταδιακή διαπλάτυνση του κυματοδηγού από 2 σε 4μm στην πλήρως 

εγχαραγμένη δομή.  Όμως με αυτό τον τρόπο θα εισαχθούν στον κυματοδηγό περισσότεροι ρυθμοί 

μετά το διαχωρισμό του κυματοδηγού σε δύο κλάδους (διαιρέτης-Υ). Οπότε, για την απαλοιφή των 

ρυθμών υψηλότερου βαθμού, προτάθηκε η σταδιακή στένωση του κυματοδηγού στο αρχικό του 

πλάτος (2μm) ακριβώς μετά τη μετάβαση στη ραχιαία δομή. Επομένως, το modefilter (3.33γ) 

ξεκινάει μετά το τέλος του πρώτου taper (διαπλάτυνση του κυματοδηγού). 

Τέλος, στη ψηφίδα Α δημιουργήθηκαν αυλάκια εκατέρωθεν των κυματοδηγών λίγο πριν την 

είσοδό τους στον ανιχνευτή, έτσι ώστε να αποκοπεί το φως από ρυθμούς υψηλότερου βαθμού που 

τυχόν συνεχίζουν να υφίστανται. Για χωροταξικούς λόγους οι κυματοδηγοί περιορίστηκαν στους 3 

(σχήμα 3.33δ). Οι σταυροί λειτουργούν ως σημεία ευθυγράμμισης για την κοπή του τμήματος των 

ανιχνευτών στην ημι-ολοκληρωμένη προσέγγιση. 
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Σχήμα 3.33: Σχήμα των μασκών λιθογραφίας για το σχηματισμό των κυματοδηγών και των αντίστοιχων 

modefilter των κεντρικών διατάξεων της δεύτερης γενεάς: α) ψηφίδα Α, β) ψηφίδα Β, γ) περιοχή μετάβασης 

από πλήρως σε μερικώς εγχαραγμένους κυματοδηγούς, δ) περιοχή ανιχνευτή ψηφίδας Α. 

 

Με βάση τις παραπάνω προτάσεις, κατασκευάστηκαν οι διατάξεις της δεύτερης γενεάς. Τα 

βήματα κατασκευής είναι ίδια με εκείνα της πρώτης γενεάς με τη μόνη διαφορά ότι η λιθογραφία 

για το σχηματισμό των ραχιαίων κυματοδηγών ήταν αρνητικού τόνου, όπως φαίνεται και στο 

σχήμα 3.33 (κίτρινη περιοχή). Οι δομές μετά τη λιθογραφία φαίνονται στα σχήματα 3.34α και β 

για τις δύο ψηφίδες, ενώ οι αντίστοιχες δομές μετά την εγχάραξη φαίνονται στα σχήματα 3.34γ και 

δ. Μετά το βήμα της εγχάραξης οι ραχιαίοι κυματοδηγοί που αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα δεν 

φαίνονται καθαρά λόγω του μικρού πάχους της ράχης (ridge=2.5nm). Οι εικόνες του σχήματος 

3.35 δείχνουν πιο λεπτομερώς την περιοχή του ανιχνευτή (α και β) και την περιοχή των εκπομπών 

(γ και δ), όπου διακρίνεται η περιοχή μετάβασης από τους πλήρως εγχαραγμένους κυματοδηγούς 

στους ραχιαίους. 

α β

γ δ

κάμψη

Ltaper
1Lin
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(α)                                                                      (β) 

  

(γ)                                                                     (δ) 

  
Σχήμα 3.34: Εικόνες οπτικού μικροσκοπίου των κυματοδηγών της δεύτερης γενεάς (α, β) πριν και (γ, δ) μετά 

την εγχάραξη. 

 
(α)                                                                   (β) 
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(γ)                                                                     (δ) 

  
Σχήμα 3.35: Εικόνες οπτικού μικροσκοπίου των περιοχών (α, β) του ανιχνευτή των δύο ψηφίδων και (γ, δ) 

της περιοχής των εκπομπών.  

 

Οι μέσοι όροι των φωτορευμάτων για τις κεντρικές διατάξεις της δεύτερης γενεάς 

παρουσιάζονται στο σχήμα 3.36. Στους πίνακες 3.ΙV και 3.V καταγράφονται τα χαρακτηριστικά 

μεγέθη των κυματοδηγών των διατάξεων για τις ψηφίδες Α και Β αντίστοιχα, όπου Lin είναι το 

ευθύγραμμο τμήμα πριν την κάμψη των κυματοδηγών, Ltaper είναι το τμήμα με τη 

στένωση/διαπλάτυνση του κυματοδηγού, Llinear το ευθύγραμμο τμήμα του κυματοδηγού που 

παρεμβάλλεται μεταξύ δύο Ltaper ή πριν το διαιρέτη-Υ, Lb το μήκος του διαιρέτη-Υ και La το μήκος 

του αισθητήριου κλάδου. Συγκεκριμένα, ο κάθε κυματοδηγός αποτελείται από τα εξής μέρη: 

 

L = Lin + κάμψη + Ltaper
1 + Llinear

1 + Ltaper
2 + Llinear

2 + Lb + La + Lb + Lout 

 

όπου Lout είναι το μήκος μετά το τέλος του Mach-Zehnder μέχρι την είσοδο του κυματοδηγού στον 

ανιχνευτή. Ο διαιρέτης-Υ όλων των κυματοδηγών Mach-Zehnder είναι σχήματος-S καθώς οι 

μετρήσεις της πρώτης γενεάς κυματοδηγών απέδειξαν ότι υπερτερεί έναντι του ημιτονοειδούς 

σχήματος. 

 

πλήρως εγχαραγμένοι 
κυματοδηγοί 

ραχιαίοι 
κυματοδηγοί 
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Σχήμα 3.36: Τιμές φωτορεύματος των κεντρικών διατάξεων για τη δεύτερη γενεά κυματοδηγών. 

 

 Ψηφίδα Α 

 Κυματοδηγός Lin (μm) Ltaper
1 (μm) Llinear

1 (μm) Ltaper
2 (μm) Llinear

2 (μm) Lb (μm) La (μm) 

1 ΜΖΙ 50 2->4=100 100 4->2=100 150 800 300 

5 ΜΖΙ 50 2->4=100 100 4->2=100 150 600 300 

9 ΜΖΙ 50 2->4=100 - 4->2=200 150 600 300 

Πίνακας 3.ΙV: Χαρακτηριστικά κεντρικών κυματοδηγών ψηφίδας Α δεύτερης γενεάς. 

 

 Ψηφίδα B 

 Κυματοδηγός Lin (μm) Ltaper
1 (μm) Llinear

1 (μm) Ltaper
2 (μm) Llinear

2 (μm) Lb (μm) La (μm) 

1 ΜΖΙ 100 2->4=150 - 4->2=100 - 1000 300 

2 ΜΖΙ 100 3->4=150 200 - - 800 300 

3 ΜΖΙ 100 2->4=100 200 4->2=100 - 800 300 

4 ΜΖΙ 100 2->4=150 - 4->2=200 - 600 300 

5 ΜΖΙ 50 2->4=100 100 4->2=100 150 600 300 

6 Ευθύγραμμος (4μm) 100 - 350 - - 800 300 

7 ΜΖΙ 100 2->4=150 100 4->2=1000 - - - 

8 ΜΖΙ 100 2->4=150 100 - - 800 300 

9 ΜΖΙ 50 2->4=150 - 4->2=200 - 600 300 

Πίνακας 3.V: Χαρακτηριστικά κεντρικών κυματοδηγών ψηφίδας Β δεύτερης γενεάς. 
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Από τις τιμές του φωτορεύματος (σχήμα 3.36) προκύπτουν ποικίλα συμπεράσματα. Όσον 

αφορά τη ψηφίδα Α, φαίνεται ότι το μήκος του διαιρέτη-Υ (Lb) και η εισαγωγή ενός ευθύγραμμου 

τμήματος ανάμεσα στα δύο taper (Llinear) δεν επηρεάζει την απόδοση της διάταξης (κυματοδηγοί 

Νο1 και 9). Όπως αναμενόταν η κεντρική διάταξη με τον ευθύγραμμο κυματοδηγό (Νο5) έχει 

καλύτερη απόδοση. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της ψηφίδας Β οδηγούν στα ακόλουθα συμπεράσματα:  

 Από τους κυματοδηγούς Νο1 και 9 προκύπτει ότι τo μήκος του διαιρέτη-Υ δεν παίζει ρόλο. 

 Από τους κυματοδηγούς Νο4, 5, 9 με τα ίδια χαρακτηριστικά, η διάταξη με τον κυματοδηγό 

Νο9 που απέχει περισσότερο από τον ανιχνευτή παρουσιάζει τη μικρότερη απόδοση. 

 Από τους κυματοδηγούς Νο2 και 8 προκύπτει ότι τα taper (3->4) και (2->4) δεν επηρεάζουν 

την απόδοση. 

 Η διάταξη με τη μικρότερη απόδοση αντιστοιχεί στον κυματοδηγό με το μεγαλύτερο πλάτος 

(4μm) χωρίς διαπλάτυνση-στένωση, κατά συνέπεια η διαδοχική διαπλάτυνση-στένωση του 

κυματοδηγού συνεισφέρει θετικά στην απόδοση της διάταξης. 

 Η διάταξη με τον ευθύγραμμο κυματοδηγό δίνει υψηλό φωτόρευμα (Νο7), αλλά όχι στα 

επίπεδα της πρώτης γενεάς. 

 Σε σχέση με τη ψηφίδα Α, η ψηφίδα Β παρουσιάζει υψηλότερες τιμές φωτορευμάτων 

(σύγκριση κυματοδηγών Νο5), που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα αυλάκια εκατέρωθεν των 

κυματοδηγών της ψηφίδας Α συμβάλλουν στην αποκοπή των ρυθμών υψηλότερου βαθμού. 

 

Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο γενεών διατάξεων συνάγεται ότι η δεύτερη 

γενεά κυματοδηγών παρουσιάζει αύξηση στην τιμή των φωτορευμάτων της τάξεως του 37% για τη 

ψηφίδα Α και 48% για τη ψηφίδα Β. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η διαδοχική 

διαπλάτυνση-στένωση των κυματοδηγών αποτελεί τη βέλτιστη γεωμετρία του κυματοδηγού. 

Επίσης μελετήθηκε η επίδραση του σχηματισμού της αισθητήριας περιοχής στην απόδοση της 

οπτοηλεκτρονικής διάταξης. Στο σχήμα 3.37 φαίνονται εικόνες από οπτικό μικροσκόπιο των 

ολοκληρωμένων διατάξεων μετά την κατασκευή των αισθητηρίων περιοχών. Οι κυματοδηγοί δεν 

φαίνονται εκτός από το αρχικό πλήρως εγχαραγμένο τμήμα τους, λόγω της υπερκείμενης 

εναπόθεσης του SiO2. Από τη μέτρηση των φωτορευμάτων παρατηρείται μείωση στην τιμή τους 

μετά το σχηματισμό των αισθητήριων περιοχών για τη ψηφίδα Α της τάξεως του 20% (σχήμα 

3.38α). Η απόδοση στη ψηφίδα Β δεν έχει επηρεαστεί από το σχηματισμό των αισθητήριων 

περιοχών εκτός από τις διατάξεις με τους κυματοδηγούς με τη μεγαλύτερη απόδοση (Νο 7) (σχήμα 

3.38β). 
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Σχήμα 3.37: Εικόνες οπτικού μικροσκοπίου των διατάξεων δεύτερης γενεάς μετά το σχηματισμό των 

αισθητήριων περιοχών. 
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Σχήμα 3.38: Σύγκριση απόδοσης πριν και μετά το σχηματισμό των αισθητήριων περιοχών για τις ψηφίδες α) 

Α και β) Β της δεύτερης γενεάς. 

 

Εν κατακλείδι, ο ηλεκτρικός χαρακτηρισμός των διατάξεων έδειξε ότι η κατασκευή των 

αισθητήριων περιοχών στους κυματοδηγούς δεν επηρεάζει αξιοσημείωτα την απόδοσή τους. 

Επομένως τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των αισθητήριων περιοχών δεν θέτουν περιορισμούς 

στο σχεδιασμό των βιοαισθητήρων. 

 

α β 
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3.3 Σύστημα Οπτικού Χαρακτηρισμού  

Για τον οπτικό χαρακτηρισμό των ημιολοκληρωμένων διατάξεων, ακολουθεί το βήμα της 

αφαίρεσης του τμήματος των ανιχνευτών με τη χρήση ενός εργαλείου κοπής δισκίων (disco DAD 

321 automatic dicing saw). Οι μετρήσεις των φασμάτων εκπομπής των φωτοδιόδων 

χιονοστοιβάδας πραγματοποιηθήκαν με τη χρήση ενός φασματοφωτομέτρου μέσω μίας εξωτερικής 

οπτικής ίνας. Το φασματοφωτόμετρο που χρησιμοποιήθηκε είναι της εταιρείας Ocean Optics 

(QE65000) το οποίο περιέχει ρυθμιστή της θερμοκρασίας (peltier-cooled) (σχήμα 3.39α), ενώ η 

διάμετρος της οπτικής ίνας είναι 100μm. Για την ευθυγράμμιση της εξωτερικής οπτικής ίνας με 

τον κυματοδηγό της κατασκευασθείσας διάταξης χρησιμοποιήθηκε μια πηγή λευκού φωτός τύπου 

αλογόνου της εταιρείας Avantes (Avalight-Hal) (σχήμα 3.39β). 

 
(α)      (β) 

   
Σχήμα 3.39: (α) Φασματοφωτόμετρο QΕ65000 της Ocean Optics, (β) πηγή φωτός της Avantes. 

 

Στο σχήμα 3.40 παρουσιάζεται σχηματικά η διάταξη των οπτικών μετρήσεων. Συγκεκριμένα 

αποτελείται από:  

 μια πηγή ρεύματος  

 την κατασκευασθείσα ημιολοκληρωμένη διάταξη 

 την εξωτερική οπτική ίνα 

 το φασματοφωτόμετρο 

 ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή 

Η πηγή ρεύματος τροφοδοτεί την οπτοηλεκτρονική διάταξη μέσω της μεταλλικής σύνδεσης 

του εκπομπού φωτός, μέσω του κυματοδηγού της ημιολοκληρωμένης διάταξης μεταφέρεται το 

εκπεμπόμενο φως στην εξωτερική οπτική ίνα η οποία με τη σειρά της μεταφέρει το φως εκπομπής 

στο φασματοφωτόμετρο το οποίο συλλέγει το φως. Το φασματοφωτόμετρο συνδέεται με τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή στον οποίο καταγράφεται το φάσμα εκπομπής των διατάξεων.  
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Σχήμα 3.40: Σχηματικό διάγραμμα της διάταξης οπτικού χαρακτηρισμού των ημιολοκληρωμένων 

διατάξεων. 

 

3.4 Καταγραφή Φασμάτων Εκπομπής των Ημι-ολοκληρωμένων Διατάξεων 

Η καταγραφή των φασμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή πραγματοποιείται με τη χρήση του 

εμπορικού λογισμικού ΟΟΙBase32ΤΜ της εταιρείας Ocean Optics. Στο σχήμα 3.41 απεικονίζεται το 

περιβάλλον του λογισμικού ΟΟΙBase32 μέσω του οποίου ρυθμίζονται οι παράμετροι της μέτρησης 

και καταγράφονται τα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία ρυθμίστηκε στους -100C έτσι 

ώστε να μειωθεί ο θόρυβος του σήματος. 

 

 
Σχήμα 3.41: Λογισμικό OOIBase32 με το οποίο καταγράφονται συνεχώς τα φάσματα εκπομπής των 

διατάξεων. 
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Το συγκεκριμένο φασματοφωτόμετρο δεν έχει την ίδια απόδοση σε όλο το φάσμα λειτουργίας 

του (σχήμα 3.42α), οπότε τα φάσματα που λαμβάνονται πρέπει να αποσυνελιχθούν από την 

απόδοση του οργάνου έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι πιο ακριβή. Συγκεκριμένα, το 

αποσυνελιγμένο-πραγματικό φάσμα προκύπτει με τη διαίρεση του μετρήσιμου φάσματος με την 

απόδοση του φασματοφωτομέτρου [10]. Στο σχήμα 3.42β παρουσιάζονται τα φάσματα για μια 

βοηθητική διάταξη πριν και μετά την αποσυνέλιξη, όπου είναι εμφανής η διαφορά μεταξύ τους. 

Από εδώ και στο εξής όλα τα φάσματα που θα παρουσιασθούν έχουν ήδη αποσυνελιχθεί από την 

απόδοση του φασματοφωτομέτρου. 
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Σχήμα 3.42: α) Απόδοση φασματοφωτομέτρου, β) φάσμα μιας βοηθητικής διάταξης πριν και μετά την 
αποσυνέλιξη. 

 

Στο σχήμα 3.43α παρουσιάζεται σχηματικά η περιοχή της διόδου εκπομπής φωτός ενώ στο 

σχήμα 3.43β φαίνεται η αντίστοιχη περιοχή της κατασκευασθείσας διάταξης, όπου διακρίνεται το 

φως που εκπέμπεται. Ευθυγραμμίζοντας την εξωτερική οπτική ίνα που συνδέεται με το 

φασματοφωτόμετρο ακριβώς πάνω από τον εκπομπό φωτός, λήφθηκε το φάσμα εκπομπής 

απευθείας από τη δίοδο, το οποίο απεικονίζεται στο σχήμα 3.44. Στο ίδιο σχήμα παρουσιάζεται και 

το φάσμα που λήφθηκε μέσω του κυματοδηγού ΜΖΙ. 
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Σχήμα 3.43: α) Σχηματική τρισδιάστατη αναπαράσταση και β) εικόνα οπτικού μικροσκοπίου της περιοχής 

της διόδου εκπομπής φωτός. 
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Σχήμα 3.44: Φάσματα εκπομπής της διάταξης απευθείας και μέσω του κυματοδηγού. 

 

Όπως φαίνεται από το σχήμα 3.44, το φάσμα είναι αρκετά ευρύ και κυμαίνεται από 450nm και 

συνεχίζει και μετά τα 780nm. Το ανώτερο όριο του συγκεκριμένου φασματοφωτομέτρου είναι τα 

780nm, για το λόγο αυτό δεν μπορεί να καταγραφεί όλο το εύρος του φάσματος όπως φαίνεται στο 

σχήμα 3.44. Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του φωτός εκπέμπεται στην περιοχή 550-750nm. Το 

ευρύ φάσμα του εκπεμπόμενου φωτός απορρέει από μεταπτώσεις ακτινοβολίας των «θερμών» 

φορέων στην περιοχή υψηλού πεδίου της βαρέως εμφυτευμένης επαφής [3, 11]. Επίσης από το 

σχήμα 3.44 είναι εμφανής η διαφορά στη μορφή των δύο φασμάτων: το κυματοδηγούμενο φάσμα 

εκπομπής που καταγράφεται στο φασματοφωτόμετρο εμφανίζει μικρές κορυφές λόγω της 

συμβολής των δύο κλάδων στην έξοδο των κυματοδηγών αλλά και λόγω της απόστασης μεταξύ 

της εξωτερική ίνας και του κυματοδηγού. 
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Για τον έλεγχο της σταθερότητας των διατάξεων με το χρόνο, καταγράφηκε το 

κυματοδηγούμενο φάσμα μιας διάταξης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η σταθερότητα των 

φασμάτων εκπομπής είναι αξιοσημείωτη, καθώς δεν παρατηρείται μεταβολή ακόμη και μετά από  

δύο ώρες συνεχούς λειτουργίας (σχήμα 3.45). Πρέπει να σημειωθεί ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης 

(integration time) για τις συγκεκριμένες διατάξεις ορίστηκε στα 12 δευτερόλεπτα, δηλαδή το 

φάσμα εκπομπής καταγράφεται ανά 12 sec. 
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Σχήμα 3.45: α) Κυματοδηγούμενα φάσματα εκπομπής σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές, β) μεγέθυνση 

της περιοχής 650-780nm. 

 

Στο σχήμα 3.46α παρουσιάζονται τα κυματοδηγούμενα φάσματα εκπομπής δύο βοηθητικών 

διατάξεων χωρίς modefilter, με αισθητήριο κλάδο 300μm και 100μm. Με την κανονικοποίηση των 

φασμάτων η μετατόπιση τους είναι πιο διακριτή (σχήμα 3.46β).  
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Σχήμα 3.46: Πειραματικά κυματοδηγούμενα φάσματα εκπομπής δύο βοηθητικών διατάξεων: α) πριν και β) 
μετά την κανονικοποίησή τους. 
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Στο σχήμα 3.47 παρουσιάζονται τα κυματοδηγούμενα φάσματα εκπομπής των κεντρικών 

διατάξεων της πρώτης γενεάς. Συγκεκριμένα, ελήφθησαν τα φάσματα από τη ψηφίδα Β της 

μεσαίας διάταξης (Νο5) και της παράπλευρής της (Νο4), οι κυματοδηγοί των οποίων έχουν τα ίδια 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά και η μόνη διαφορά τους έγκειται στην κάμψη του κυματοδηγού της 

διάταξης Νο4 πριν την είσοδό του στον ανιχνευτή (σχήμα 3.18). Επίσης έχει μετρηθεί το φάσμα 

μιας βοηθητικής διάταξης με ευθύγραμμο κυματοδηγό χωρίς modefilter για λόγους σύγκρισης.  

 

 
Σχήμα 3.47: Κυματοδηγούμενα φάσματα εκπομπής δύο κεντρικών διατάξεων της ψηφίδας Β της πρώτης 

γενεάς και μιας βοηθητικής με ευθύγραμμο κυματοδηγό. 

 

Παρατηρείται ότι η ένταση του φάσματος εκπομπής της διάταξης με τον ευθύγραμμο 

κυματοδηγό είναι μεγαλύτερη όπως αναμενόταν. Όμως οι αντίστοιχες τιμές των φωτορευμάτων 

(σχήματα 3.31 και 3.32) για τον ευθύγραμμο κυματοδηγό είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από τις 

αντίστοιχες τιμές για τους κυματοδηγούς Mach-Zehnder με modefilter (150pA έναντι 18pA). Ο 

λόγος για αυτή την αναντιστοιχία φωτορευμάτων των ολοκληρωμένων διατάξεων και έντασης 

φασμάτων των ημιολοκληρωμένων οφείλεται στο γεγονός ότι για τη μέτρηση των φασμάτων η 

εξωτερική οπτική ίνα συλλέγει κατά κύριο λόγο μόνο το θεμελιώδη ρυθμό κυματοδήγησης, καθώς 

οι ρυθμοί υψηλότερης τάξης εκτείνονται πιο ευρέως στο χώρο και δεν είναι δυνατό να συλλεχθούν 

από την ίνα. Ως εκ τούτου, στον ευθύγραμμο κυματοδηγό αποκόπτονται οι ρυθμοί ανώτερης τάξης 

και το φάσμα που συλλέγεται έχει μικρότερη ένταση, ενώ στις διατάξεις Mach-Zehnder υπάρχει 

ήδη φίλτρο αποκοπής των ρυθμών στην ολοκληρωμένη διάταξη. 
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Τα φάσματα των διατάξεων με κυματοδηγούς Mach-Zehnder έχουν περισσότερες κορυφές 

λόγω της συμβολής των δύο κλάδων στην έξοδο των κυματοδηγών. Η παράπλευρη της κεντρικής 

διάταξης έχει μετατοπισμένο το φάσμα της προς τα μικρότερα μήκη κύματος (blue-shift), αλλά η 

ένταση των δύο διατάξεων με κυματοδηγούς Mach-Zehnder δεν διαφέρει σημαντικά, το οποίο 

συμφωνεί με τις αντίστοιχες τιμές φωτορεύματος οι οποίες είναι σχεδόν ίδιες (18pA). 

Οι οπτικές απώλειες των διατάξεων κυρίως στα μικρά μήκη κύματος (κάτω από τα 500nm) 

οφείλονται κατά κύριο λόγο στη σκέδαση Rayleigh. Η σκέδαση Rayleigh οφείλεται σε ανωμαλίες 

στη σύνθεση του υλικού της ίνας, με μέγεθος μικρότερο από το χρησιμοποιούμενο μήκος κύματος, 

λ. Η προκαλούμενη εξασθένιση είναι μικρότερη του λ/4 και κυριαρχεί στα μικρά μήκη κύματος 

[12]. 

Σε αυτό το σημείο, έχει ολοκληρωθεί ο χαρακτηρισμός της κατασκευασθείσας διάταξης με 

ηλεκτρικές και οπτικές μετρήσεις για την ολοκληρωμένη και την ημι-ολοκληρωμένη εκδοχή 

αντίστοιχα. 
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1. Εισαγωγή 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Μελέτη Εναπόθεσης Βιομοριακών Στοιβάδων στην 

Επιφάνεια των Αισθητήριων Διατάξεων 

 

 

1. Εισαγωγή 
 

Το επόμενο στάδιο της διατριβής μετά την κατασκευή και το χαρακτηρισμό των μονολιθικά 

ολοκληρωμένων οπτοηλεκτρονικών διατάξεων, είναι η υλοποίηση βιοαισθητήρων για την 

ανίχνευση βιομορίων. Πριν την ενεργοποίηση των οπτοηλεκτρονικών διατάξεων για τη 

βιομοριακή ανίχνευση, πρέπει να μελετηθεί και να αξιολογηθεί η επιτυχής ακινητοποίηση των 

βιομορίων στην επιφάνεια των αισθητήριων διατάξεων. Σε αυτό το κεφάλαιο μελετάται εκτενώς ο 

χαρακτηρισμός των αισθητήριων επιφανειών ως προς την ικανότητα κάλυψής τους με βιομόρια. 

Η μελέτη περιλαμβάνει τον καθορισμό κατάλληλων πρωτοκόλλων για την αποτελεσματική 

ακινητοποίηση των βιομορίων επάνω στην επιφάνεια των αισθητήρων. Η επιφάνεια των 

αισθητήρων τροποποιείται αρχικά με επεξεργασία σε επίπεδο δισκίου με οργανοσιλάνια. Κατόπιν 

η ακινητοποίηση των βιομορίων πραγματοποιείται μέσω φυσικής προσρόφησής τους στην 

επιφάνεια κάθε αισθητήρα. 

Οι προσεγγίσεις για την ενεργοποίηση της επιφάνειας και την ακινητοποίηση των βιομορίων 

αξιολογούνται ως προς την ομοιογένεια κάλυψης της επιφάνειας. Οι τεχνικές χαρακτηρισμού 

επιφάνειας που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία είναι η συμβολομετρία ανάκλασης και η 

μικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM). 

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου εναπόθεσης των βιομορίων στην επιφάνεια του 

κατασκευασθέντα αισθητήρα και των βιομοριακών αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα, στην 

ακόλουθη υποενότητα παρουσιάζεται μια εισαγωγή στους τρόπους πρόσδεσης των βιομορίων σε 

στερεές επιφάνειες και τις βασικές έννοιες της ανοσοχημείας. 

 

1.1 Τρόποι Πρόσδεσης των Βιομορίων σε Στερεά Επιφάνεια 

Οι κυριότεροι τύποι στερεών φορέων/επιφανειών που χρησιμοποιούνται για την πρόσδεση 

βιομορίων είναι: 
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 Πλαστικοί φορείς: σωλήνες, σφαιρίδια, μικροσωματίδια 

 Σωματιδιακοί φορείς πολυσακχαρικής φύσεως 

 Μεμβράνες από πλαστικά πολυμερή ή πολυσακχαρίτες 

 Γυάλινοι σωλήνες και σφαιρίδια  

 Μαγνητικά σωματίδια  

 Νέοι στερεοί φορείς: οπτικές ίνες από πυριτικά υλικά, ψηφίδες πυριτίου 

Στην παρούσα εργασία, οι επιφάνειες των αισθητήρων στις οποίες αναπτύσσονται οι 

βιομοριακές αλληλεπιδράσεις είναι κυματοδηγοί νιτριδίου του πυριτίου σε ψηφίδες πυριτίου. 

Γενικά, η πρόσδεση των βιομορίων σε στερεά επιφάνεια, επιτελείται με δύο τρόπους: 

α) με προσρόφηση, όπου οι κύριες δυνάμεις σταθεροποίησης είναι οι υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των μορίων και της επιφάνειας του στερεού, 

β) με ομοιοπολική σύνδεση, κατά την οποία σχηματίζεται τουλάχιστον ένας χημικός δεσμός 

ανάμεσα σε κατάλληλες ομάδες του στερεού και του βιομορίου. 

 

1.1.1 Πρόσδεση μέσω προσρόφησης 

Η προσρόφηση χρησιμοποιείται κυρίως για την πρόσδεση βιομορίων σε πλαστικά στερεά υλικά, 

τα οποία λόγω του υδρόφοβου χαρακτήρα της επιφάνειάς τους εμφανίζουν ισχυρές 

αλληλεπιδράσεις με τα μόρια αυτά [1]. Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον και τις ευρύτατες εφαρμογές 

της τεχνικής αυτής, κυρίως στο πεδίο των ανοσοαναλύσεων, ο μηχανισμός με τον οποίο 

πραγματοποιείται η πρόσδεση δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένος. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι 

διάφοροι φυσικοχημικοί παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στο ποσό των βιομορίων που 

προσδένονται, όσο και στη λειτουργικότητά τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις η μεγαλύτερη 

προσρόφηση επιτυγχάνεται όταν το pH του διαλύματος ταυτίζεται με το ισοηλεκτρικό σημείο 

(isoelectric point, pl) της πρωτεΐνης, δηλαδή στην τιμή του pH όπου το φορτίο της πρωτεΐνης είναι 

ίσο με μηδέν.  

 Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η ιοντική ισχύς των διαλυμάτων, αφού επηρεάζει την ένταση 

των ηλεκτροστατικών δυνάμεων που αναπτύσσονται τόσο μεταξύ των μορίων (διαμοριακές), όσο 

και μεταξύ αυτών και της επιφάνειας του στερεού. Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας για την 

πρόσδεση των μορίων είναι επίσης η τάση προσρόφησης που χαρακτηρίζει αυτά τα ίδια τα μόρια 

και η οποία είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες συνθήκες της αντίδρασης [2]. Τέλος, η 

προσρόφηση επηρεάζεται και από το είδος του στερεού φορέα καθώς και από τον τρόπο 

παρασκευής του. 
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1.1.2 Πρόσδεση μέσω ομοιοπολικής σύνδεσης 

Η ομοιοπολική σύνδεση των μορίων, βασίζεται στη δημιουργία χημικών δεσμών μεταξύ 

κατάλληλων ομάδων του βιομορίου και της επιφάνειας του στερεού υλικού. Τέτοιες ομάδες μπορεί 

να είναι π.χ. αμινομάδες, καρβοξυλομάδες, αλδεϋδομάδες, θειολομάδες, κ.λπ. 

Η ομοιοπολική πρόσδεση των βιομορίων μπορεί να επιτευχθεί μέσω ποικίλων αντιδράσεων, 

ενώ η επιλογή της καταλληλότερης από αυτές για κάθε εφαρμογή καθορίζεται από διάφορους 

παράγοντες. Πρωταρχική παράμετρος που καθορίζει την αντίδραση που θα χρησιμοποιηθεί, είναι 

το είδος των ομάδων του μορίου που είναι διαθέσιμες για αντίδραση. Στα μικρά μόρια υπάρχει 

συνήθως μόνο μία ομάδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόσδεση. Σε μεγαλύτερα μόρια 

όπως είναι οι πρωτεΐνες ή τα πολυπεπτίδια, σημαντικό ρόλο παίζει η αναλογία των διάφορων 

αμινοξέων στο μόριο, καθώς επίσης και ο υδρόφοβος ή υδρόφιλος χαρακτήρας του μορίου. 

Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η σχετική τάση που χαρακτηρίζει τα ίδια τα μόρια να αντιδρούν με 

χημικές ομάδες άλλων μορίων ή στερεών φάσεων. 

Το αποτέλεσμα της ομοιοπολικής πρόσδεσης, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό επίσης, από 

διάφορες φυσικοχημικές παραμέτρους (pH, θερμοκρασία) και την ευκολία πρόσβασης των μορίων 

στις ομάδες του στερεού φορέα. Η ικανότητα αυτή, καθορίζεται από τις στερεοχημικές 

παρεμποδίσεις που συναντά το μόριο κατά την προσέγγιση των δραστικών ομάδων του στερεού 

και εξαρτάται από τη δομή του στερεού φορέα και από το μέγεθος και τη δομή του βιομορίου. 

 

1.1.3 Σύγκριση των Μεθόδων Πρόσδεσης των Βιομορίων σε Στερεά Επιφάνεια 

Το κυριότερο πλεονέκτημα της προσρόφησης έναντι της ομοιοπολικής σύνδεσης είναι η απλότητα 

της διαδικασίας πρόσδεσης. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στις ανοσοαναλύσεις 

όπου η φύση τόσο των στερεών φορέων (πολυμερή), όσο και των περισσότερων βιομορίων 

(πρωτεϊνικά μόρια) που χρησιμοποιούνται σε αυτές, ευνοεί την ανάπτυξη ισχυρών υδρόφοβων 

αλληλεπιδράσεων. 

Ωστόσο, η ομοιοπολική σύνδεση πλεονεκτεί σε σύγκριση με την προσρόφηση στα εξής: 

α) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιπτώσεις όπου η προσρόφηση λόγω ασθενών υδρόφοβων 

αλληλεπιδράσεων δεν ενδείκνυται. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η πρόσδεση μορίων μικρού μοριακού 

βάρους ή εφαρμογές όπου χρησιμοποιούνται στερεές επιφάνειες με υδρόφιλο χαρακτήρα. 

β) Τα ομοιοπολικά προσδεμένα μόρια χαρακτηρίζονται από μεγάλη σταθερότητα σύνδεσης με το 

στερεό φορέα. Αντιθέτως, ένα ποσοστό των προσροφημένων μορίων σε αρκετές περιπτώσεις 

απομακρύνεται από το στερεό φορέα κατά τα διάφορα στάδια της ανάλυσης, γεγονός που έχει 

αρνητική επίδραση στην αξιοπιστία και την επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων. 
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γ) Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ομοιοπολική σύνδεση μέσω επιλεγμένων ομάδων των μορίων (π.χ. 

αλδεϋδομάδες σακχαρικών τμημάτων γλυκοπρωτεϊνών), δίνει τη δυνατότητα προσανατολισμένης 

πρόσδεσης η οποία έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργικότητα των μορίων σε σύγκριση με 

την πρόσδεση μέσω προσρόφησης. 

δ) Σε αρκετές περιπτώσεις, έχει αναφερθεί ότι η ομοιοπολική πρόσδεση των μορίων έχει ως 

αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή του βιομορίου σε υψηλές θερμοκρασίες 

καθώς και σε όξινα ή αλκαλικά pH. 

Ανεξάρτητα από τα επιμέρους χαρακτηριστικά των δύο διαδικασιών ακινητοποίησης των 

μορίων σε στερεούς φορείς, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση οποιασδήποτε μεθόδου 

πρόσδεσης είναι να μην έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα των προσδεμένων μορίων. 

Στην πράξη, πλήρης αποφυγή τέτοιας επίδρασης είναι σπάνια. Η μείωση στη λειτουργικότητα των 

μορίων παρατηρείται τόσο στην προσρόφηση όσο και στην ομοιοπολική σύνδεση. Στην 

προσρόφηση, οφείλεται συνήθως σε ισχυρές αλληλεπιδράσεις υδρόφοβων τμημάτων του μορίου 

με την επιφάνεια του στερεού, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της στερεοδιάταξης 

του μορίου. Στην ομοιοπολική σύνδεση, οφείλεται στην πρόσδεση του μορίου μέσω ομάδων του 

που εντοπίζονται στο δραστικό τμήμα του μορίου (π.χ. η θέση σύνδεσης του αντιγόνου στο 

αντίσωμα, κ.λπ.), οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκδήλωση της βιολογικής του δράσης. 

Πάντως, στην πράξη, κατά την πρόσδεση ενός μορίου σε ένα στερεό φορέα, οι μηχανισμοί της 

προσρόφησης και της ομοιοπολικής σύνδεσης μπορεί να δρουν ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, κατά 

την ομοιοπολική πρόσδεση πρωτεϊνικών μορίων σε πλαστικούς φορείς, εκτός από τους χημικούς 

δεσμούς που σχηματίζονται, ορισμένα τμήματα των μορίων σταθεροποιούνται στην επιφάνεια και 

μέσω υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων. 

 

1.2 Βασικές Έννοιες της Ανοσοχημείας και Βιοχημικά Συστήματα Ανίχνευσης 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν δύο βιοχημικά συστήματα ανίχνευσης. Το πρώτο είναι το 

σύστημα αντιγόνου-αντισώματος και συγκεκριμένα το σύστημα των γ-σφαιρίνων και του 

αντισώματος κατά των γ-σφαιρινών (ανοσοσφαιρίνη). Το δεύτερο είναι το σύστημα βιοτίνης-

στρεπταβιδίνης (biotin-streptavidin), το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα σε βιοαναλυτικές 

εφαρμογές [3-6]. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνει μια εισαγωγή στις έννοιες της ανοσίας, 

αντιγόνου και αντισώματος καθώς και μια περιγραφή του συστήματος βιοτίνης-στρεπταβίδινης. 

 

1.2.1 Ανοσία, Αντιγόνο, Αντίσωμα 

Η ανοσία εκφράζεται από το σύνολο των φυσικών ή επίκτητων μηχανισμών αντίστασης και 

άμυνας του οργανισμού κατά της εισβολής ποικίλων εξωτερικών λοιμογόνων παραγόντων (ιοί, 
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μύκητες, βακτηρίδια, παράσιτα) και των προϊόντων τους, κατά της εισόδου ξένων κυττάρων, 

αλλεργιογόνων ή ξένων χημικών ουσιών καθώς και κατά ενδογενών κατεστραμμένων, 

μεταλλαγμένων ή νεοπλασματικών κυττάρων, με σκοπό ο οργανισμός να διατηρεί την 

ακεραιότητά του. 

Αντιγόνο (antigen, Ag) ονομάζεται κάθε ουσία που όταν εισαχθεί στον οργανισμό έχει τη 

δυνατότητα να προκαλέσει την παραγωγή ειδικών αντισωμάτων και να αντιδράσει στη συνέχεια 

ειδικά με αυτά. Στην περίπτωση αυτή, η αντιγονικότητα μιας ουσίας (ικανότητα αντίδρασης με το 

ειδικό αντίσωμα) συνδέεται με την ανοσογονικότητα (ικανότητα να προκαλεί ανοσιακή απάντηση 

δηλαδή παραγωγή αντισωμάτων) και το αντιγόνο αυτό λέγεται και ανοσογόνο (immunogen). Το 

αντιγόνο είναι συνήθως μεγαλομοριακή ένωση, επομένως φέρει στην επιφάνειά του πολλές 

διακριτές χημικές ομάδες. Το ανοσολογικό σύστημα δεν «βλέπει» το αντιγόνο σαν ένα ενιαίο 

μόριο αλλά αναγνωρίζει και συνδέεται με τμήματα του μορίου που λέγονται αντιγονικοί 

καθοριστές ή προσδιοριστές ή επίτοποι. Οι επίτοποι εντοπίζονται βασικά στην εξωτερική 

επιφάνεια του αντιγονικού μορίου. Το μέγεθος του επιτόπου ποικίλλει, μπορεί να αποτελείται από 

μερικά μόνο αμινοξέα, να είναι μία πλευρική υδατανθρακική αλυσίδα σε μία γλυκοπρωτεΐνη, ένα 

πεπτίδιο ή ένα μόνο μόριο μονοσακχαρίτη. 

Οι ανοσοσφαιρίνες (immunoglobulin, Ig) αποτελούν το 20% της συγκέντρωσης των 

πρωτεϊνών του ορού και είναι οι δεύτερες σε ποσότητα μετά την λευκωματίνη [7]. Είναι 

γλυκοπρωτεΐνες διότι περιέχουν υδατάνθρακες σε ποσοστό από 2 μέχρι και 14% και βρίσκονται 

στα περισσότερα υγρά του οργανισμού. Παράγονται από τα β-λεμφοκύτταρα μετά την 

ενεργοποίηση του ανοσολογικού συστήματος από ένα φυσικό ή συνθετικό αντιγόνο και έχουν την 

ιδιότητα να αντιδρούν εκλεκτικά με το αντιγόνο που προκάλεσε την παραγωγή τους. Αυτή είναι η 

λεγόμενη αντισωματική δράση των Ig (αντίδραση έναντι του ξένου σώματος, δηλαδή του 

αντιγόνου) και για το λόγο αυτό ονομάζονται και αντισώματα (antibody, Ab). Όλα τα αντισώματα 

είναι ανοσοσφαιρίνες αλλά δεν είναι γνωστό αν όλες οι ανοσοσφαιρίνες του ορού έχουν και 

αντισωματική δράση. 

Οι Ig διακρίνονται σε πέντε γενικά τάξεις μορίων: στις IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Από αυτές, οι 

IgG βρίσκονται στη μεγαλύτερη συγκέντρωση στον ορό και αποτελούν τις βασικές 

ανοσοσφαιρίνες που χρησιμοποιούνται στους ανοσοχημικούς προσδιορισμούς. Η βασική δομή 

όλων των μορίων των Ig είναι περίπου η ίδια και αποτελούνται από δύο ίδιες ελαφρές (ΜΒ ίσου με 

25kDa έκαστη, Light chains, L) και δύο ίδιες βαριές (ΜΒ ίσου με 50kDa έκαστη, heavy chains, H) 

πολυπεπτιδικές αλυσίδες, που συγκρατούνται μεταξύ τους με δισουλφιδικούς δεσμούς (–S-S-). Οι 

Ig διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά το φορτίο, την πρωτοταγή δομή, την περιεκτικότητα σε 

υδατάνθρακες, τις φυσικοχημικές και βιολογικές ιδιότητες κ.α.. 
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Το μόριο της Ig έχει σχετικά συμμετρικά δομή. Στο σχήμα 4.1 φαίνεται σχηματικά η δομή του 

η οποία είναι σχήματος Υ. Στο σχήμα 4.1 παριστάνονται οι μεταβλητές (variable, V) και οι 

σταθερές (constant, C) περιοχές της βαριάς (Η) και της ελαφριάς αλυσίδας (L) του μορίου. Σε κάθε 

μόριο Ig οι δύο Η και οι δύο L αλυσίδες είναι πανομοιότυπες μεταξύ τους. Εκτός από τους 

δισουλφιδικούς δεσμούς που συγκρατούν τις Η και L αλυσίδες μεταξύ τους, υπάρχουν και 

εσωτερικοί δεσμοί σε περιοχές της κάθε αλυσίδας που αναγκάζουν την πολυπεπτιδική αλυσίδα να 

αναδιπλωθεί και να σχηματίσει αγκύλες ή σφαιρικές περιοχές αποτελούμενες από 110 περίπου 

αμινοξέα που καλούνται πεδία (domains). Η μεν L αλυσίδα έχει δύο τέτοιες περιοχές VL και CL, η 

δε Η αλυσίδα έχει τέσσερις περιοχές VH, CH1, CH2 and CH3. Κάθε πεδίο εξυπηρετεί και μια 

διαφορετική λειτουργία και προσδίδει ιδιαίτερες στερεοχημικές και φυσικοχημικές ιδιότητες στο 

μόριο των Ig. Η ευκαμπτότητα της περιοχής της άρθρωσης (hinge region) δίνει τη δυνατότητα της 

ελεύθερης κίνησης στα δύο τμήματα Fab των Ig ώστε να λειτουργούν σε απόσταση και σχετικά 

ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.  

 

 

1. Fab 

2. Fc 

3. Βαριά αλυσίδα (VH, CH1, CH2, CH3) 

4. Ελαφρά αλυσίδα (VL, CL) 

5. Θέση πρόσδεσης αντιγόνου 

6. Περιοχές άρθρωσης 

Σχήμα 4.1: Σχηματική αναπαράσταση της δομής ενός μορίου ΙgG. 

 

Κάθε μόριο Ig επιτελεί δύο διαφορετικές βασικές λειτουργίες. Η μία εδράζει στο Fab (Fraction 

antibody binding) τμήμα του μορίου των Ig, το οποίο αναγνωρίζει το αντιγόνο και συνδέεται μαζί 

του με υψηλή εξειδίκευση (αντισωματική δράση). Το Fab τμήμα του αντισώματος περιλαμβάνει 

μια αμινοτελική υπερμετάβλητη περιοχή, η οποία είναι η θέση αναγνώρισης και δέσμευσης του 

αντιγόνου. Κάθε αντίσωμα έχει δύο πανομοιότυπες τέτοιες περιοχές και μπορεί να δεσμεύσει δύο 

αντιγόνα (VH και VL περιοχές). Η άλλη λειτουργία εκτελείται από το Fc (Fraction crystallizable) 

τμήμα των Ig, και σχετίζεται με την περαιτέρω ενεργοποίηση της ανοσοχημικής απόκρισης μέσω 

σύνδεσής του Fc σε υποδοχείς μακροφάγων καθώς και την ενεργοποίηση ενός άλλου ανοσιακού 

1 

2 

3 
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μηχανισμού, αυτού του συμπληρώματος. Όταν το αντιγόνο ενωθεί με το τμήμα Fab του 

αντισώματος, επέρχονται αλλαγές στη στερεοχημική δομή του αντισώματος με αποτέλεσμα και οι 

δύο βραχίονες Fab να μετατοπίζονται έτσι ώστε να αποκαλύπτονται περιοχές της αρθρωτής 

περιοχής του τμήματος Fc που ενεργοποιούνται για δέσμευση στους υποδοχείς τους. 

 

1.2.2 Η αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος 

Η σύνδεση του αντιγόνου με το αντίσωμα στηρίζεται καταρχήν στην ειδικότητα (specificity), στη 

χημική συγγένεια (affinity) και στη χημική συνάφεια (avidity) του αντισώματος για το 

συγκεκριμένο αντιγόνο και στην πολλαπλότητα των μη ομοιοπολικών δεσμών μεταξύ του 

αντιγονικού επιτόπου και της θέσης σύνδεσής του (binding site) στην υπερμετάβλητη περιοχή του 

αντισώματος που καθορίζονται από την αντίστοιχη αλληλουχία αμινοξέων τους. Παρά το γεγονός 

ότι ο δεσμός μεταξύ αντιγόνου και αντισώματος δεν είναι ομοιοπολικός και σε σύγκριση με τους 

ομοιοπολικούς δεσμούς οι μη ομοιοπολικοί είναι πολύ ασθενείς δεσμοί, ο μεγάλος αριθμός τους 

εξασφαλίζει υψηλή ενέργεια σύνδεσης. 

Όταν τα δύο μόρια αντιγόνου και αντισώματος έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, συνδέονται 

στερεά με πολύ ισχυρές και αποτελεσματικές μη ομοιοπολικές διαμοριακές δυνάμεις. Οι μη 

ομοιοπολικοί δεσμοί που αναπτύσσονται μεταξύ αντιγόνου και αντισώματος είναι δυνάμεις 

Coulomb, υδρόφοβοι δεσμοί, δυνάμεις Van der Waals - London. Οι δυνάμεις Coulomb είναι 

ηλεκτροστατικές έλξεις που αναπτύσσονται μεταξύ αντίθετα φορτισμένων ιονισμένων ομάδων 

(κυρίως –ΝΗ3
+ και COO-) της επιφάνειας του αντιγόνου και του αντισώματος. Οι δεσμοί 

υδρογόνου είναι ηλεκτροστατικές έλξεις που εμφανίζονται μεταξύ ηλεκτραρνητικών ατόμων 

(συνήθως Ο-, Ν-) και ενός Η+ που βρίσκεται ομοιοπολικά ενωμένο με άλλο ηλεκτραρνητικό άτομο. 

Η παρουσία των δεσμών υδρογόνου αυξάνει σημαντικά την ενέργεια σύνδεσης. Οι υδρόφοβοι 

δεσμοί προκύπτουν όταν υδρόφοβα μόρια έρθουν σε στενή επαφή μεταξύ τους, οπότε για 

θερμοδυναμικούς λόγους (επίτευξη χαμηλότερης δυνατής ελεύθερης ενέργειας του συστήματος), 

τα μόρια του νερού απωθούνται από τις υδρόφοβες ομάδες που βρίσκονται κοντά στο κέντρο 

σύνδεσης αντιγόνου-αντισώματος κι έτσι η σύνδεση ισχυροποιείται και σταθεροποιείται. Οι 

δυνάμεις Van der Waals – London είναι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ηλεκτρονίων των 

εξωτερικών τροχιακών ομάδων της επιφάνειας του αντιγόνου και του αντισώματος που προκαλούν 

την έλξη μεταξύ διπόλων. Τέτοιου είδους δυνάμεις αναπτύσσονται μεταξύ μη φορτισμένων 

μορίων που έχουν τη δυνατότητα να πολώνονται. Ο αντιπαράλληλος προσανατολισμός των 

επαγόμενων διπόλων δημιουργεί ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των δύο ηλεκτρονιακών νεφών που 

αυξάνονται όσο πλησιάζουν τα μόρια μεταξύ τους. 

Με βάση τη φύση των δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ αντιγόνου-αντισώματος, 

παράγοντες όπως το pH, η θερμοκρασία, η ιοντική ισχύς του διαλύματος της αντίδρασης, η 
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απόλυτη συγκέντρωση των αντιδρώντων, επιδρούν καθοριστικά στην ενέργεια σύνδεσής τους. Η 

αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος υπακούει στους νόμους της χημικής ισορροπίας. Η σταθερά της 

χημικής ισορροπίας ονομάζεται και σταθερά συγγενείας του αντιγόνου για το αντίσωμα. 

 

1.2.3 Σύστημα βιοτίνης-στρεπταβιδίνης 

Η βιοτίνη είναι βιταμίνη του συμπλέγματος βιταμινών Β [8], η οποία απομονώθηκε για πρώτη 

φορά το 1936 από κρόκο αυγού και απαντάται σε μικροποσότητες σε όλα τα ζωντανά κύτταρα. Το 

μόριο της βιοτίνης (C10H16N2O3S με ΜΒ=244.31Da) αποτελείται από σύστημα ιμιδαζολιδονικού 

και τετραϋδροφαινικού δακτυλίου, από τους οποίους ο δεύτερος φέρει πλευρική αλυσίδα 

βαλερικού οξέος (σχήμα 4.2). Η βιοτίνη δρα ως συνένζυμο των καρβοξυλασών, 

αποκαρβοξυλασών και τρανσκαρβοξυλασών, ενζύμων που καταλύουν σημαντικές μεταβολικές 

αντιδράσεις. 

 

  
Σχήμα 4.2: Χημική δομή της βιοτίνης. 

 

Η αβιδίνη είναι γλυκοπρωτεΐνη του λευκώματος του αυγού [9] η οποία αναγνωρίζει εκλεκτικά 

και δεσμεύει πολύ ισχυρά το μόριο της βιοτίνης. Στο αυγό, η αβιδίνη δρα ως αντιμικροβιακός 

παράγοντας, δεδομένου ότι τα περισσότερα βακτήρια χρειάζονται βιοτίνη για την ανάπτυξη και 

τον πολλαπλασιασμό τους. Η αβιδίνη έχει μοριακό βάρος 67kDa και ισοηλεκτρικό σημείο ίσο 

περίπου με 10 και αποτελείται από τέσσερις όμοιες υπομονάδες με 128 αμινοξέα η καθεμία. Τα 

τέσσερα δεσμευτικά κέντρα για τη βιοτίνη βρίσκονται στο εσωτερικό του μορίου της αβιδίνης και 

έχουν το χαρακτήρα «υδρόφοβων κοιλοτήτων». Αυτός ο εγκλεισμός σε βάθος της βιοτίνης 

πιθανόν να είναι, τουλάχιστον εν μέρει, υπεύθυνος για τη μεγάλη χημική συγγένεια των δύο 

μορίων (1015). Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη χρήση της αβιδίνης σε ορισμένες περιπτώσεις 

εφαρμογής του συστήματος αβιδίνης-βιοτίνης είναι η μη-ειδική δέσμευση του μορίου σε μη 

βιοτινυλιωμένους στόχους, η οποία αποδίδεται τόσο στην παρουσία των σακχάρων, όσο και στο 

υψηλό ισοηλεκτρικό σημείο της αβιδίνης. 

Η στρεπταβιδίνη είναι πρωτεΐνη [10] η οποία δεσμεύει εξίσου ισχυρά με την αβιδίνη το μόριο 

της βιοτίνης. Η στρεπταβιδίνη έχει απομονωθεί από τον μικροοργανισμό streptomyces avidinii και 
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1. Εισαγωγή 

αποτελείται από τέσσερις υπομονάδες, περιοχές των οποίων παρουσιάζουν σημαντική δομική 

ομοιότητα με τις αντίστοιχες της αβιδίνης, αλλά δεν περιέχει υδατάνθρακες, ούτε έχει τόσο υψηλό 

ισοηλεκτρικό σημείο όσο η αβιδίνη (pl στρεπταβιδίνης=5). Για τους τελευταίους λόγους, εμφανίζει 

μικρότερες τιμές μη-ειδικής δέσμευσης και χρησιμοποιείται ευρέως αντί της αβιδίνης τα τελευταία 

χρόνια. 

 

   

Σχήμα 4.3: Δομή της στρεπταβιδίνης. 

 

1.2.4 Χαρακτηριστικά του συστήματος βιοτίνης-στρεπταβιδίνης 

Η μη ομοιοπολική σύνδεση της στρεπταβιδίνης με τη βιοτίνη χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά 

υψηλή τιμή. Έτσι, η σταθερά σχηματισμού του συμπλέγματος βιοτίνης-στρεπταβιδίνης 

συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων που έχουν παρατηρηθεί σε βιολογικά συστήματα. 

Επίσης, το συγκεκριμένο σύμπλεγμα δεν επηρεάζεται από μεταβολές του pH. 

Η αντίδραση της στρεπταβιδίνης με τη βιοτίνη είναι πολύ εξειδικευμένη. Το γεγονός αυτό 

εξασφαλίζει ότι κατά τις διάφορες εφαρμογές του συστήματος, η στρεπταβιδίνη θα κατευθυνθεί 

επιλεκτικά στο βιοτινυλιωμένο μόριο-στόχο. 

Η βιοτίνη είναι ένα μικρό οργανικό μόριο, το οποίο όταν ενσωματώνεται σε βιολογικώς 

ενεργά μακρομόρια, συνήθως δεν επηρεάζει τη βιολογική τους δράση (π.χ. την ανοσοχημική 

συμπεριφορά τους στην περίπτωση των αντισωμάτων). Επιπλέον, η χημική αντίδραση της βιοτίνης 

με μικρά μόρια (μονονουκλεοτίδια), οδηγεί σε βιοτινυλιωμένα παράγωγα που διατηρούν τις 

αρχικές βιολογικές τους ιδιότητες (π.χ. εξακολουθούν να δρουν ως ανοσοχημικώς ενεργά 

αντιγόνα). 

Η στρεπταβιδίνη (όπως και η αβιδίνη) είναι σταθερό μόριο και η ικανότητά του να δεσμεύει 

τη βιοτίνη παραμένει ανέπαφη ακόμη και μετά από αντιδράσεις υπό έντονες συνθήκες ή 

εκτεταμένες χημικές μετατροπές. Τα παραπάνω αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα, επειδή 
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συχνά κατά τις διάφορες εφαρμογές του συγκεκριμένου συστήματος, η στρεπταβιδίνη πρέπει να 

τροποποιηθεί χημικά παρουσία οργανικών αντιδραστηρίων, ώστε να συζευχθούν με άλλες ενώσεις 

ή να ακινητοποιηθούν σε στερεά φάση. 

Τέλος, η στρεπταβιδίνη (όπως και η αβιδίνη) διαθέτει περισσότερα του ενός δεσμευτικά 

κέντρα ανά μόριο. Αυτή η ιδιότητα καθιστά δυνατή τη χρήση πολλαπλά βιοτινυλιωμένων ενώσεων 

στρεπταβιδίνης προς σχηματισμό «πολυστοιβάδων», με γέφυρα τη στρεπταβιδίνη [11]. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά έχουν καταστήσει το σύστημα βιοτίνης-στρεπταβιδίνης ένα από τα πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενα σε βιοαναλυτικές εφαρμογές, τόσο για την ακινητοποίηση βιομορίων σε 

στερεούς φορείς όσο και για την ανίχνευση των βιομοριακών αντιδράσεων. 

 

 

2. Εναπόθεση των Βιομορίων στην Επιφάνεια του Αισθητήρα 

 

Στην παρούσα μελέτη, τα υποστρώματα που χρησιμοποιήθηκαν για την εναπόθεση των βιομορίων 

είναι δισκία πυριτίου πάνω στα οποία έχει αναπτυχθεί ένα στρώμα διοξειδίου του πυριτίου (SiO2) 

ή/και έχει εναποτεθεί νιτρίδιο του πυριτίου (Si3N4), καθώς οι κυματοδηγοί των διατάξεων 

αποτελούνται από νιτρίδιο του πυριτίου οι οποίοι περιβάλλονται από διοξείδιο του πυριτίου. Το 

SiO2 έχει αναπτυχθεί με θερμική οξείδωση και έχει πάχος ~990nm. Η επιλογή της τιμής του 

πάχους του SiO2 θα επεξηγηθεί κατωτέρω.  

Όπως έχει προαναφερθεί, τα βιομοριακά συστήματα που έχουν μελετηθεί είναι το σύστημα γ-

σφαιρινών/ανοσοσφαιρίνης και το σύστημα βιοτίνης-στρεπταβιδίνης. Στις επόμενες υποενότητες 

ακολουθεί η περιγραφή παρασκευής των συστημάτων. 

 

2.1 Εναπόθεση του Συστήματος γ-σφαιρινών/Ανοσοσφαιρίνης 

Οι βιομοριακές στοιβάδες σχηματίστηκαν με φυσική προσρόφηση γ-σφαιρινών από δύο είδη 

ζώων, γ-σφαιρίνες κουνελιού (rabbit gamma-globulin, RgG) και γ-σφαιρίνες ποντικιού (mouse 

gamma-globulin, MgG) και της επακόλουθης αλληλεπίδρασης με συμπληρωματικά αντισώματα τα 

οποία έχουν καλλιεργηθεί σε αίγα κατά των μορίων αυτών (goat anti-immune gamma globulin, 

anti-IgG). Τα δύο μόρια γ-σφαιρινών επιλέχθηκαν ως μόρια-μοντέλα, καθώς τα περισσότερα από 

τα αντισώματα που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη ανοσοαναλύσεων και ανοσοαισθητήρων 

καλλιεργούνται σε αυτά τα δύο ζωικά είδη.  

Για την ακινητοποίηση των βιομοριακών στοιβάδων στη στερεή επιφάνεια του SiO2 ή του 

Si3N4 πρέπει η επιφάνεια να τροποποιηθεί κατάλληλα. Η χημική τροποποίηση των στερεών 
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επιφανειών με τη χρήση οργανοσιλανίων, όπως το 3-αμινοπροπυλο(τριεθοξυσιλάνιο) (3-

aminopropyl(triethoxysilane) ή APTES, είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική για την 

εισαγωγή αμινομάδων και επομένως, για τη σύνδεση των πρωτεϊνών είτε ομοιοπολικά ή μέσω 

φυσικής προσρόφησης στις επιφάνειες  [12-14]. 

Πριν την εισαγωγή οργανοσιλανίων, η επιφάνεια του SiO2 υδροφιλοποιείται περαιτέρω με 

πλάσμα O2 και σχηματίζονται υδροξυλικές ομάδες στην επιφάνειά του. Στη συνέχεια εισάγεται το 

APTES που αποτελεί ένα μικρό μόριο με μια ομάδα σιλανίου και μια αμινομάδα στο τέλος ενός 

υδρογονάνθρακα. Η ομάδα του σιλανίου (υδριδίου του πυριτίου) μπορεί να δεσμευθεί ισχυρά στο 

SiO2 μέσω σχηματισμού του δεσμού Si-O-Si. Η αμινομάδα μπορεί να σχηματίσει ομοιοπολικούς 

δεσμούς με τις καρβοξυλικές ομάδες οι οποίες απαντώνται στα βιομόρια (σχήμα 4.4) [15]. 

 

 

Σχήμα 4.4: Δέσμευση του μορίου του APTES στην επιφάνεια υδροφιλοποιημένου SiO2. 

 

Τα βήματα ακινητοποίησης των βιομορίων στην επιφάνεια του SiO2 (ή Si3N4) είναι τα 

ακόλουθα (σχήμα 4.4): 

 Υδροφιλοποίηση της επιφάνειας με πλάσμα οξυγόνου με τη χρήση ιοντικού εγχαράκτη (NE330 

της εταιρείας Nextral AlcatelΤΜ). Οι συνθήκες του εγχαράκτη είναι οι εξής: συγκέντρωση 

Ο2=50sccm, πίεση=10mTorr, ισχύς=400Watt, χρόνος=30 δευτερόλεπτα. 

 Εμβάπτιση των υδροφιλοποιημένων επιφανειών σε υδατικό διάλυμα 0.5% (κατ’ όγκο, v/v), 

APTES) για 2 λεπτά, έκπλυση με απιονισμένο νερό για ένα λεπτό. 

 Έψηση σε θερμαινόμενη πλάκα στους 120 oC για 20 λεπτά, για την ομοιοπολική πρόσδεση του 

APTES στην επιφάνεια του SiO2. 

 Ακινητοποίηση των πρωτεϊνών RgG και MgG μέσω επώασης (incubation) σε ρυθμιστικό 

διάλυμα φωσφορικών αλάτων (phosphate buffer saline) συγκέντρωσης 50mM και pH 7.4, για 

μία ώρα. Το διάλυμα φωσφορικών αλάτων εφεξής θα αναφέρεται με τον όρο «buffer». 

 Κάλυψη των θέσεων της επιφάνειας που δεν έχει προσδεθεί πρωτεΐνη (free-binding sites) με 

αλβουμίνη ορού βοός (bovine serum albumin, BSA), μέσω εμβάπτισης σε διάλυμα 

συγκέντρωσης 10mg/ml σε buffer pH 7.4, για μία ώρα. Το παρόν διάλυμα αναφέρεται ως 

διάλυμα αποκλεισμού αλλά είθισται να χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος «blocking». 



Κεφάλαιο 4 

176 
 

 Αντίδραση με τα συμπληρωματικά μόρια δέσμευσης: αντίσωμα κατά των γ-σφαιρινών 

κουνελιού (antiRIgG) και ποντικιού (antiMIgG) συγκέντρωσης 50 μg/ml σε buffer pH 7.4, που 

περιέχει 10 mg/ml BSA. 

 

    
Σχήμα 4.4: Σχηματική αναπαράσταση σχηματισμού βιοστοιβάδων με το σύστημα γ-

σφαιρινών/ανοσοσφαιρίνης. 

 

Μετά από κάθε βήμα, ακολούθησε η έκπλυση των δειγμάτων με ρυθμιστικό διάλυμα 

φωσφορικών αλάτων (50 mM, pH 7.4) και απιονισμένο νερό, και στέγνωση με αέριο άζωτο υπό 

χαμηλή πίεση. Τα υλικά: BSA και APTES είναι της εταιρείας Sigma Chemical Co. Τα αντισώματα 

goat antiRIgG και goat antiMIgG είναι της εταιρείας Fitzgerald. Τα αντιγόνα MgG και RgG 

προέρχονται από την εταιρεία Ο.Ε.Μ Concepts Inc. Τα υπόλοιπα αντιδραστήρια προέρχονται από 

την εταιρεία Merck. 

 

2.2 Εναπόθεση του Συστήματος Βιοτίνης/Στρεπταβιδίνης 

Για τη δημιουργία των βιομοριακών στοιβάδων του συστήματος βιοτίνης/στρεπταβιδίνης 

ακολουθήθηκε παρόμοια πορεία με το σύστημα γ-σφαιρινών/ανοσοσφαιρίνης. Τα βήματα της 

υδροφιλοποίησης της επιφάνειας με πλάσμα οξυγόνου και της εναπόθεσης του APTES είναι 

ακριβώς τα ίδια με το προηγούμενο σύστημα. 

Si
SiO2

APTES

gG

BSA

anti-IgG
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Σχήμα 4.5: Σχηματική αναπαράσταση σχηματισμού βιοστοιβάδων με το σύστημα βιοτίνης/στρεπταβιδίνης. 

 

Τα βήματα ακινητοποίησης των βιομορίων στην επιφάνεια του SiO2 είναι τα ακόλουθα 

(σχήμα 4.5): 

 Ακινητοποίηση βιοτινυλιωμένης BSA με εμβάπτιση σε διάλυμα συγκέντρωσης 10 και 25μg/ml, 

σε buffer pH 7.4, για μία ώρα. 

 Κάλυψη των θέσεων που δεν έχει προσδεθεί η βιοτινυλιωμένη BSA, μέσω εμβάπτισης σε 

διάλυμα BSA (10mg/ml σε buffer 50mM και pH 7.4), το οποίο ονομάζεται «blocking», όπως 

και στο σύστημα gG-antiIgG. 

 Αντίδραση με τη στρεπταβιδίνη μέσω εμβάπτισης σε διάλυμα blocking για 30 λεπτά. 

Η στρεπταβιδίνη προέρχεται από την εταιρεία Sigma Chemical Co. Η βιοτινυλιωμένη BSA 

(bBSA) παρασκευάστηκε σύμφωνα με ένα πρωτόκολλο που έχει αναπτυχθεί στο Ινστιτούτο 

Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» [16]. 

Συνοπτικά, η BSA αντιδρά ομοιοπολικά με τη βιοτίνη σε ρυθμιστικό διάλυμα ανθρακικών αλάτων 

(0.3Μ, pH 9.2) σε αναλογία βάρους 1:2 για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Έπειτα, το μίγμα 

διαπίδυται ως προς διάλυμα NaHCO3 (0.1Μ, pH 8.5) που περιέχει 0.15M NaCl και 15mM αζίδιο 

του νατρίου (NaN3) και φυλάσσεται σε θερμοκρασία 4 °C. 

στρεπταβιδίνη

BSA

βιοτινυλιωμένηBSA

Si
SiO2

APTES

βιοτίνη



Κεφάλαιο 4 

178 
 

 

 

3. Αξιολόγηση της Ομοιογένειας Κάλυψης της Επιφάνειας 

 

Ένα σημαντικό μέρος της ενεργοποίησης της επιφάνειας του αισθητήρα με βιομόρια είναι η 

αξιολόγηση της ομοιογένειας της επιφάνειας κάλυψης. Με τη χρήση της φασματοσκοπίας 

ανάκλασης λευκού φωτός (White Light Reflectance Spectroscopy, WLRS), προσδιορίστηκε το 

μέσο πάχος των βιομοριακών στοιβάδων των δύο συστημάτων μετά από κάθε βήμα προσρόφησης 

και αντίδρασης. Η μικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM) χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων ως προς τη μορφολογία των βιομοριακών στοιβάδων αλλά και για την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μεθόδου WLRS. 

 

3.1 Φασματοσκοπία Ανάκλασης Λευκού Φωτός (WLRS) 

Οι οπτικές μέθοδοι ανάλυσης είναι μη καταστροφικές τεχνικές ανάλυσης και βρίσκουν μεγάλη 

εφαρμογή στον χαρακτηρισμό λεπτών υμενίων, επιφανειών και μικροδομών υλικών. Οι πλέον 

χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες είναι η συμβολομετρία και ελλειψομετρία. Η εφαρμογή των 

τεχνικών αυτών διαμέσου 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 υμενίου και οι οπτικές σταθερές  του (δείκτης 

διάθλασης, συντελεστής απορρόφησης). 

Στην παρούσα εργασία ο προσδιορισμός του πάχους των βιομοριακών στοιβάδων έγινε με τη 

μέθοδο της συμβολομετρίας ανάκλασης λευκού φωτός [17], μια μέθοδο που αναπτύχθηκε στο 

Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος». 

Η μέθοδος WLRS έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 

κινητικής σε διάφορες εφαρμογές, όπως: η διάλυση και οι θερμικές ιδιότητες λεπτών πολυμερικών 

υμενίων και η απορρόφηση/προσρόφηση οργανικών πτητικών ενώσεων σε λεπτά πολυμερικά 

υμένια [18, 19]. Πρόσφατα, η WLRS χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση σε πραγματικό 

χρόνο βιομοριακών αλληλεπιδράσεων [20]. Η εφαρμογή της στον προσδιορισμό του πάχους 

λεπτών βιομοριακών στοιβάδων μπορεί να αποδειχθεί υψηλής χρησιμότητας στους τομείς των 

ανοσοαναλύσεων και των βιοαισθητήρων. 
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3.1.1 Περιγραφή της μεθόδου WLRS 

Στο συγκεκριμένο σύστημα συμβολομετρίας ανάκλασης λευκού φωτός, μια οπτική ίνα είναι 

συνδεδεμένη με μια πηγή φωτός (η οποία είναι μία λάμπα τύπου Avalight-Hal της εταιρείας 

Avantes) στο φάσμα ορατού-εγγύς υπερύθρου (VIS-NIR, 400-1600nm). Το χαμηλό φασματικό 

όριο (400nm) είναι υψηλότερο από το χαμηλότερο όριο στο οποίο το εισερχόμενο φως μπορεί να 

προκαλέσει αποικοδόμηση των βιολογικών στοιβάδων. Η οπτική ίνα είναι τύπου BIF400-VIS\NIR 

(reflection probe) της εταιρείας Ocean Optics και διαιρείται σε δύο δέσμες φωτός. Η μία δέσμη 

αποτελείται από επιμέρους κλώνους, οι οποίοι επιτελούν διαφορετική λειτουργία και έχουν 

διάμετρο 400μm έκαστος. 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 και την οδηγεί στο κανάλι μέτρησης (master channel) ενός 

φασματοφωτομέτρου. Ο κεντρικός κλώνος συνδέεται σε φασματοφωτόμετρο, το οποίο στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι το USB 2000, της εταιρίας Ocean Optics. Το συγκεκριμένο 

φασματοφωτόμετρο είναι ευαίσθητο στην περιοχή του ορατού και εγγύς υπέρυθρου και έχει 

ανάλυση 0.35nm και 2048 εικονοστοιχεία (pixels). Το ανακλώμενο φως που προσπίπτει στον 

κεντρικό κλώνο προέρχεται από κυκλική περιοχή του δείγματος με διάμετρο 0.5-1.0mm ανάλογα 

με την απόσταση μεταξύ της οπτικής ίνας και της επιφάνειας του δείγματος. 

 

 
Σχήμα 4.6. Σύστημα μέτρησης με τη μέθοδο WLRS. Λεπτομερής σχηματική αναπαράσταση: (α) της 

διάταξης του probe ανάκλασης, (b) της οπτικής διαδρομής του φωτός μέσω ενός δείγματος δύο στρωμάτων. 
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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 προς 

μέτρηση στρώμα μέσα στο οποίο διαθλάται έως ότου συναντήσει την επιφάνεια του πυριτίου, όπου 

συμβαίνει πλήρης ανάκλαση για τη συγκεκριμένη περιοχή του φάσματος. Συνεπώς στο 

φασματοφωτόμετρο συμβάλλουν οι ανακλώμενες ακτίνες κάθε στρώματος (σχήμα 4.6). 

Η ακρίβεια της μεθόδου καθορίζεται από τον αριθμό των ακροτάτων του φάσματος που 

καταγράφεται. Στην περίπτωση μέτρησης λεπτών στρωμάτων (<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 ακροτάτων. Προκειμένου λοιπόν να 

επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια επιλέχθηκε να γίνεται η εναπόθεση του προς μέτρηση 

στρώματος πάνω σε ένα στρώμα διοξειδίου του πυριτίου SiO2 [13] 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 βιομοριακό στρώμα. 

Στην ουσία, το υπόστρωμα του διοξειδίου του πυριτίου συμβάλλει στην αύξηση της οπτικής 

διαδρομής την οποία διανύει η ακτίνα, και κατά συνέπεια στην αύξηση του αριθμού των 

ακροτάτων στη συγκεκριμένη φασματική  περιοχή. 

Στο σχήμα 4.7 φαίνεται το φάσμα που καταγράφεται από ένα λεπτό στρώμα με υπόστρωμα Si 

σε σύγκριση με αυτό που λαμβάνεται όταν το υπόστρωμα είναι SiO2/Si. Οι βιομοριακές στοιβάδες 

που εναποτίθενται είναι πολύ λεπτές, της τάξεως των λίγων νανομέτρων, κατά συνέπεια είναι 

απαραίτητος ο σχηματισμός του στρώματος SiO2 ώστε να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός 

ακροτάτων. 

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 ως 

υμένια με πολύ μεγάλη καθαρότητα, ακρίβεια και επαναληψιμότητα ως προς το πάχος τους, με 

κλασικές διεργασίες μικροηλεκτρονικής. 

Για τις μετρήσεις του πάχους των στοιβάδων της παρούσας εργασίας με τη μέθοδο WLRS 

χρησιμοποιήθηκε ως υπόστρωμα το SiO2 και όχι το SiO2/Si3N4, αν και το δεύτερο υπόστρωμα 

αντιστοιχεί πλήρως στην αισθητήρια περιοχή της διάταξης. Ο λόγος είναι η απλοποίηση του 

συστήματος με την αφαίρεση ενός στρώματος έτσι ώστε να περιοριστεί το ποσοστό σφάλματος. 
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Σχήμα 4.7: Φάσματα από λεπτό 

υμένιο με υπόστρωμα  Si  και  

SiO2/Si. 

 

 

Σε κάθε μήκος κύματος [21] λαμβάνει χώρα αλληλεπίδραση του φωτός με το υλικό. Η 

ενέργεια Ε της ακτινοβολίας που επιστρέφει στον ανιχνευτή για κάθε μήκος κύματος 

περιγράφεται, έπειτα από απλοποίηση από τη σχέση [22]: 
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όπου: r01, r12, r23 είναι οι σχετικοί δείκτες διάθλασης μεταξύ των στρωμάτων, (το 0 αντιστοιχεί στον 

αέρα πάνω από το στρώμα, 1 είναι το στρώμα, 2 το υπόστρωμα του SiO2  και 3 το πυρίτιο), n1, n2 

και d1, d2  είναι οι δείκτες διάθλασης και τα πάχη του προς μέτρηση στρώματος και του διοξειδίου 

του πυριτίου αντίστοιχα και λ το μήκος κύματος.  

Από τη 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. 
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Με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού υπολογίζεται για κάθε μήκος κύματος η ενέργεια που 

προσπίπτει στον ανιχνευτή. Μέσω κατάλληλου 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 προς μέτρηση στρώματος. Με τον τρόπο αυτό υπολογίζει τη 

μεταβολή του πάχους του στρώματος συναρτήσει του χρόνου. Σε αυτόν το σημείο θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια των μετρήσεων ο δείκτης διάθλασης των βιομοριακών στοιβάδων 

θεωρείται σταθερός, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει μια μικρή μεταβολή στην τιμή του. 

 

3.1.2 Όργανο Μέτρησης 

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με το εμπορικό όργανο FR-Basic της εταιρείας ThetaMetrisisTM 

[23] (σχήμα 4.8), στο οποίο έχουν ενσωματωθεί το φασματοφωτόμετρο, η πηγή φωτός και η 

οπτική ίνα. Το όργανο συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή και ελέγχεται με τη χρήση 

κατάλληλου λογισμικού (FR-Monitor). 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 την ακρίβεια των μετρήσεων και τη δυνατότητα 

επεξεργασίας των δεδομένων. 

 

 

Σχήμα 4.8. Το όργανο μέτρησης του πάχους FR-Basic της εταιρείας ThetaMetrisisTM. 
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Σχήμα 4.9: Λογισμικό θ Monitor με το οποίο ρυθμίζονται οι παράμετροι των μετρήσεων και υπολογίζεται το 

πάχος των στρωμάτων. 

 

Στο σχήμα 4.9 απεικονίζεται το περιβάλλον του λογισμικού FR-Monitor μέσω του οποίου 

ρυθμίζονται οι παράμετροι της μέτρησης. Οι παράμετροι που εισάγονται είναι τα διαφορετικά 

στρώματα από τα οποία αποτελείται το δείγμα και ο δείκτης διάθλασής τους. Μέσα σε λίγα 

δευτερόλεπτα, το λογισμικό καταγράφει το φάσμα ανάκλασης και το θεωρητικό φάσμα και 

υπολογίζει το πάχος των προς μέτρηση στρωμάτων. 

 

3.2 Προσδιορισμός του Πάχους των Στοιβάδων με τη Μέθοδο WLRS 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων με τη μέθοδο WLRS για τα 

συστήματα γ-σφαιρινών/ανοσοσφαιρίνης και βιοτίνης-στρεπταβιδίνης. 

 

3.2.1 Προσδιορισμός του Πάχους των Στοιβάδων για το σύστημα γ-

Σφαιρινών/Ανοσοσφαιρίνης 

Τα πάχη των στοιβάδων του συστήματος γ-σφαιρινών/ανοσοσφαιρίνης (gG-antiIgG) 

προσδιορίστηκαν με την εφαρμογή της μεθόδου WLRS, χρησιμοποιώντας γνωστές τιμές δεικτών 
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διάθλασης από τη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, οι δείκτες διάθλασης που χρησιμοποιήθηκαν 

έχουν τιμές: 1.46 για το APTES [24] και 1.40 για τις πρωτεϊνικές στοιβάδες [25]. Το εύρος του 

φάσματος για το οποίο έγινε η προσαρμογή κυμαίνεται από 550nm έως και 750nm, καθώς οι 

διαθέσιμες βιβλιογραφικές τιμές δεικτών διάθλασης αντιστοιχούν σε αυτό το φασματικό εύρος. 

Επιπλέον, το SiO2 πάχους 990nm δίνει δύο μέγιστα και ένα ελάχιστο στο συγκεκριμένο φασματικό 

εύρος (σχήμα 4.10). Η ύπαρξη άνω του ενός ακρότατου αυξάνει την ακρίβεια στον υπολογισμό 

των παχών. 
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Σχήμα 4.10: Μετατοπίσεις στο φάσμα μετά την εναπόθεση των στοιβάδων του συστήματος RgG-antiRIgG 

στο υπόστρωμα. 

 

Τα φάσματα των εναποτιθέμενων στοιβάδων για το σύστημα gG – antiIgG κουνελιού 

απεικονίζονται στο σχήμα 4.10, όπου είναι διακριτές οι μετατοπίσεις στα φάσματα μετά από την 

εναπόθεση κάθε στοιβάδας. Η συγκέντρωση των RgG είναι 100μg/ml και της antiRIgG ίση με 

50μg/ml. Οι μέσοι όροι των φασματικών μετατοπίσεων σε δύο ακρότατα του φάσματος (641nm 

και 705nm) είναι σε καλή συμφωνία με τις τιμές των παχών, όπως έχουν υπολογιστεί από το 

όργανο μέτρησης (πίνακας 4.Ι). Πρέπει να σημειωθεί ότι η ακρίβεια του οργάνου στον 

προσδιορισμό των παχών είναι ±0.2nm και προέκυψε μετά από είκοσι επαναλαμβανόμενες 

μετρήσεις στο ίδιο δείγμα. 
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Στοιβάδες 641nm 705nm Πάχος (nm)  

APTES 0.77 0.55 1.15 

RgG 2.16 1.57 2.70 

RgG-blocking 2.24 1.65 2.87 

RgG-blocking-antiRIgG 4.48 3.29 6.30 

Πίνακας 4.Ι: Τιμές φασματικής μετατόπισης και πάχους για τις στοιβάδες του συστήματος RgG-antiRIgG. 

 

Για την επιβεβαίωση της ορθότητας των μετρήσεων με τη μέθοδο WLRS, πραγματοποιήθηκε 

μια δοκιμή πρόσδεσης ενός μη δεσμευτικού βιομορίου. Συγκεκριμένα, μετά την ακινητοποίηση 

των MgG στην επιφάνεια του APTES και την κάλυψη των κενών θέσεων με το blocking, το δείγμα 

εμβαπτίστηκε σε διάλυμα των RgG. Τα RgG δεν αποτελούν αντισώματα κατά των MgG, κατά 

συνέπεια δεν θα δεσμευτούν από αυτές.  

Από τις μετρήσεις WLRS, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.11α, παρατηρείται η αναμενόμενη 

μετατόπιση στο φάσμα μετά την ακινητοποίηση των MgG σε σχέση με το φάσμα μετά την 

εναπόθεση του APTES και η απουσία μετατόπισης έπειτα από την εναπόθεση του blocking, όπως 

καταγράφηκε και στο σχήμα 4.10. Η ακόλουθη εμβάπτιση του δείγματος σε διάλυμα RgG στην 

οποία δεν προσδένονται οι MgG δεν επέφερε όντως μετατόπιση στο φάσμα. Στο σχήμα 4.11β 

καταγράφονται οι τιμές του πάχους μετά από κάθε βήμα εναπόθεσης, όπου φαίνεται η σταθερή 

τιμή του πάχους πριν και μετά την εμβάπτιση στις RgG. Αυτό το αποτέλεσμα επικυρώνει την 

ακρίβεια της μεθόδου WLRS. 
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Σχήμα 4.11: α) Καταγραφή φασμάτων στην περίπτωση εμβάπτισης επιφάνειας επικαλυμμένης με MgG σε 

διάλυμα μη συμπληρωματικού αντισώματος (RgG) και β) οι αντίστοιχες τιμές του πάχους των στοιβάδων. 
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Για τη διερεύνηση της συνάρτησης της συγκέντρωσης των γ-σφαιρινών με το πάχος της 

μελετήθηκαν τέσσερις διαφορετικές συγκεντρώσεις των γ-σφαιρινών ποντικιού: 5, 25, 100 και 

500μg/ml. Η συγκέντρωση του αντισώματος κατά των γ-σφαιρινών (antiMIgG) είναι σταθερή και 

ίση με 50μg/ml. Στο σχήμα 4.12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Τα 

συμπεράσματα που εξάγονται είναι ότι η μέγιστη τιμή του πάχους των MgG προκύπτει όταν η 

συγκέντρωσή της είναι ίση ή μεγαλύτερη από 100μg/ml, το οποίο δείχνει ότι σε αυτή τη 

συγκέντρωση η επιφάνεια έχει καλυφθεί πλήρως. Η μικρότερη συγκέντρωση των MgG για την 

οποία μπορεί να προσδιοριστεί το πάχος είναι τα 5μg/ml με πάχος ίσο με 0.71nm. 
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Σχήμα 4.12: Πάχη των στοιβάδων του συστήματος MgG - antiMIgG για διαφορετικές συγκεντρώσεις MgG. 

Κάθε τιμή είναι ο μέσος όρος πέντε μετρήσεων: οι γραμμές σφάλματος αντιστοιχούν σε ±1τυπική απόκλιση. 

 

Επιπρόσθετα, από το σχήμα 4.12, είναι εμφανές ότι το πάχος της στοιβάδας του blocking 

εξαρτάται από τη συγκέντρωση της ακινητοποιημένης γ-σφαιρινών και έχει μεγαλύτερο πάχος για 

τη χαμηλότερη συγκέντρωση (πίνακας 4.ΙΙ). Στο σχήμα 4.13 παρουσιάζονται οι μετατοπίσεις στο 

φάσμα μετά την εναπόθεση κάθε στοιβάδας στην περίπτωση των MgG με συγκέντρωση 5 και 

100μg/ml, όπου είναι σαφής η διαφορά στη μετατόπιση μετά την κάλυψη των κενών θέσεων με τη 

BSA του διαλύματος blocking για τις δύο συγκεντρώσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν 

ακινητοποιούνται πρωτεΐνες από διαλύματα χαμηλής συγκέντρωσης σε μία επιφάνεια, η τελευταία 

δεν καλύπτεται πλήρως και υπάρχουν αρκετές μη δεσμευμένες θέσεις στις οποίες προσροφάται η 

BSA του διαλύματος blocking. Παρόμοια, το πάχος της στοιβάδας του αντισώματος σχετίζεται με 

την ποσότητα των ακινητοποιημένων γ-σφαιρινών, όπως αναμενόταν. 
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Σχήμα 4.13: Μετατοπίσεις στα φάσματα για το σύστημα MgG-antiMIgG για συγκεντρώσεις MgG α) 5μg/ml 

και β) 100μg/ml. 

 

Συγκέντρωση MgG (μg/ml) 5 25 100 500 

Πάχος στοιβάδας blocking (nm) 0.87 0.44 0.42 0.47 

Πάχος στοιβάδας anti-MgG (nm) 1.37 3.02 3.04 3.36 

Πίνακας 4.ΙΙ: Πάχη στοιβάδων BSA και antiMgG σε συνάρτηση με το πάχος της MgG. 

 

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τιμές του πάχους των στοιβάδων για τα δύο 

συστήματα MgG-antiMIgG και RgG-antiRIgG δεν διαφέρουν, άρα η συμπεριφορά τους ως προς 

την ακινητοποίησή τους στη στερεή επιφάνεια είναι παρόμοια (σχήμα 4.14). Αυτό το αποτέλεσμα 

είναι αναμενόμενο καθώς όλα τα μόρια σφαιρινών από θηλαστικά έχουν παρεμφερή δομή και 

φυσικοχημικές ιδιότητες. 
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Σχήμα 4.14: Σύγκριση του πάχους των στοιβάδων που δημιουργούνται από την προσρόφηση RgG και MgG. 
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Με τη χρήση της μεθόδου WLRS μελετήθηκε, επίσης, η εξάρτηση του πάχους των 

ακινητοποιημένων MgG (συγκέντρωσης 100μg/ml) με το χρόνο επώασης της στο ρυθμιστικό 

διάλυμα των φωσφορικών αλάτων (buffer). Όπως φαίνεται στο σχήμα 4.15, η μέγιστη τιμή στο 

πάχος επιτυγχάνεται για χρόνο επώασης ίσο με τρεις ώρες. Παρ’ όλα αυτά, περισσότερο από το 

90% της μέγιστης τιμής προκύπτει για χρόνο επώασης ίσο με μία ώρα. Επομένως, η μέθοδος 

WLRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών ακινητοποίησης 

βιομορίων σε στερεές επιφάνειες για αναλυτικές εφαρμογές. 
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Σχήμα 4.15: Εξάρτηση του πάχους της στοιβάδας των MgG με το χρόνο επώασής της στο buffer. 

 

3.2.2 Προσδιορισμός του Πάχους των Στοιβάδων για το σύστημα Βιοτίνης/Στρεπταβιδίνης 

Το δεύτερο σύστημα μοντέλο που μελετήθηκε είναι το σύστημα βιοτίνης-στρεπταβιδίνης. Τα πάχη 

των στοιβάδων του συστήματος προσδιορίστηκαν με την εφαρμογή της μεθόδου WLRS, 

χρησιμοποιώντας γνωστές τιμές δεικτών διάθλασης από τη βιβλιογραφία [26, 28]. Συγκεκριμένα, η 

τιμή του δείκτη διάθλασης της BSA, της βιοτινυλιωμένης BSA (bBSA) και της στρεπταβιδίνης 

που χρησιμοποιήθηκε είναι 1.45. 

Το πρώτο βήμα μετά την εναπόθεση του APTES είναι η ακινητοποίηση της bBSA. Για τη 

μελέτη κάλυψης της επιφάνειας χρησιμοποιήθηκαν δύο συγκεντρώσεις bBSA: 10 και 25μg/ml. Τα 

φάσματα πριν και μετά την εναπόθεση της στοιβάδας bBSA για τις δύο διαφορετικές 

συγκεντρώσεις απεικονίζονται στο σχήμα 4.16. Παρατηρείται ότι τα φάσματα μετά από την 

εναπόθεση της στοιβάδας bBSA σχεδόν συμπίπτουν και για τις δύο συγκεντρώσεις bBSA. 
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Σχήμα 4.16: Φάσματα τροποποιημένων με APTES επιφανειών πριν και μετά της προσρόφηση της bBSA από 

διαλύματα συγκέντρωσης βιοτίνης 10 και 25μg/ml αντίστοιχα. 

 

Το δεύτερο βήμα είναι η κάλυψη των κενών θέσεων με εμβάπτιση σε διάλυμα BSA μεγάλης 

συγκέντρωσης (10mg/ml) με το διάλυμα blocking. Στο σχήμα 4.17 καταγράφονται τα φάσματα 

των στοιβάδων που έχουν εναποτεθεί μέχρι και αυτό το βήμα για τις δύο συγκεντρώσεις της 

βιοτίνης. Στα φάσματα παρουσιάζεται η περιοχή μηκών κύματος του ελαχίστου όπου οι 

μετατοπίσεις είναι καλύτερα διακριτές. Είναι εμφανές ότι μετά την κατεργασία με το blocking, το 

φάσμα έχει μετατοπιστεί σε μικρό βαθμό και κατά το ίδιο ποσοστό για τις δύο συγκεντρώσεις 

bBSA. 
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Σχήμα 4.17: Μετατοπίσεις στο φάσμα μετά την κατεργασία με το blocking επιφανειών στις οποίες έχει 

προσροφηθεί bBSA από διάλυμα συγκέντρωσης: α) 10μg/ml και β) 25μg/ml. 
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Στο σχήμα 4.18 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των παχών και οι τυπικές αποκλίσεις που 

προέκυψαν από τις μετατοπίσεις των φασμάτων που καταγράφηκαν για τις δύο συγκεντρώσεις της 

bBSA (σχήματα 4.16 και 4.17). Παρατηρείται ότι το πάχος της bBSA καθώς και της στοιβάδας 

που προκύπτει μετά την κατεργασία του blocking δεν επηρεάζεται από τη συγκέντρωση της bBSA. 

Η διαφορά στο πάχος των στοιβάδων b-BSA και blocking έγκειται σε ποσοστό μόλις 4% και 6% 

αντίστοιχα. 
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Σχήμα 4.18: Τιμές πάχους που προέκυψαν από τη WLRS για δύο συγκεντρώσεις bBSA. 

 

Καθώς η συγκέντρωση της bBSA δεν παίζει ρόλο, επιλέχθηκε η συγκέντρωση των 25μg/ml 

για να μελετηθεί το επόμενο και τελευταίο βήμα, δηλαδή η δέσμευση της στρεπταβιδίνης στην 

ακινητοποιημένη βιοτίνη. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις συγκεντρώσεις 

στρεπταβιδίνης: 0.5, 10, 50 και 200nM. Οι μετατοπίσεις των φασμάτων μετά τη δέσμευση της 

στρεπταβιδίνης απεικονίζονται στο σχήμα 4.19 για κάθε συγκέντρωση ξεχωριστά. Τα αριθμητικά 

αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται στο σχήμα 4.20, όπου φαίνεται η σταδιακή αύξηση 

του πάχους της στρεπταβιδίνης με τη συγκέντρωσή της. 
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Σχήμα 4.19: Μετατοπίσεις των φασμάτων που προέρχονται από τη δέσμευση της στρεπταβιδίνης στην 

ακινητοποιημένη βιοτίνη για συγκεντρώσεις στρεπταβιδίνης: α) 0.5nM, β) 10nM, γ) 50nM, δ) 200nM. 
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Σχήμα 4.20: Μέσοι όροι πάχους b-BSA και στρεπταβιδίνης για συγκεντρώσεις 0.5, 10, 50 και 200nM. 
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3.3 Προσδιορισμός του Πάχους και Μελέτη της Μορφολογίας των Στοιβάδων με τη 

Μικροσκοπία AFM 

Η μικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM) αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων όσον αφορά τη μορφολογία των βιομοριακών στοιβάδων. Επιπλέον, παρέχει τη 

δυνατότητα υπολογισμού της τραχύτητας και του πάχους των στοιβάδων. Στη βιβλιογραφία, η 

AFM έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον για την εκτίμηση του πάχους βιομορίων [29-34]. Κατά 

συνέπεια, η AFM θα λειτουργήσει κι ως εργαλείο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν με τη μέθοδο WLRS. 

Το μικροσκόπιο ατομικής δύναμης που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι το 

μοντέλο CP-II της εταιρείας VeecoΤΜ. Η τεχνική σάρωσης της προς μέτρηση επιφάνειας που 

εφαρμόστηκε είναι χωρίς επαφή της ακίδας της μικροδοκού με την επιφάνεια αλλά με 

ταλαντούμενη ακίδα (tapping mode). Στην περίπτωση αυτή η μικροδοκός ταλαντώνεται στη 

συχνότητα συντονισμού της (συχνά εκατοντάδων KHz) και είναι τοποθετημένη πάνω από την 

επιφάνεια έτσι ώστε να χτυπά ελαφρά την επιφάνεια για ένα πολύ μικρό κλάσμα της περιόδου 

ταλάντωσης. Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής σάρωσης είναι ότι δεν καταστρέφεται το δείγμα 

κατά τη διάρκεια της σάρωσης. Στην περίπτωση των βιομορίων, όπως στην παρούσα εργασία, η 

τεχνική της ταλαντούμενης ακίδας είναι η ενδεδειγμένη επιλογή γιατί δεν αλλοιώνει τα βιομόρια 

τα οποία είναι μαλακά υλικά και συνεπώς τα αποτελέσματα της μέτρησης είναι πιο ακριβή. Το 

μέγεθος της σάρωσης που εφαρμόστηκε είναι αρκετά μικρό έτσι ώστε να αποκαλυφθεί με 

μεγαλύτερη ευκρίνεια η μορφολογία των στοιβάδων: 1μm×1μm και 500nm×500nm με συχνότητα 

σάρωσης 1Hz. 

Η επεξεργασία των εικόνων από την AFM έγινε με το λογισμικό της VeecoΤΜ, Di SPMLab 

NT. Τα μεγέθη που προσδιορίστηκαν με τη χρήση του λογισμικού είναι το μέσο ύψος το οποίο 

αντιστοιχεί στην κορυφή του ιστογράμματος της κατανομής των υψών στην επιφάνεια σάρωσης 

(σχήμα 4.21). Ως σημείο μηδέν στον άξονα Ζ του ύψους θεωρείται το κατώτατο σημείο της προς 

μέτρηση στοιβάδας. Το μέσο ύψος, στην παρούσα εργασία, θα αναφέρεται ως πάχος της 

βιομοριακής στοιβάδας κατ’ αντιστοιχία με τη μέθοδο WLRS. Οι τιμές του πάχους των δειγμάτων 

έχουν προκύψει από το μέσο όρο πέντε σαρώσεων σε κάθε δείγμα. 

 

 
Σχήμα 4.21:  Ιστόγραμμα της κατανομής των υψών της σαρωθείσας επιφάνειας. 
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Ένα άλλο μέγεθος που καταγράφεται είναι η τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγώνου της 

τραχύτητας (root mean square roughness, rms). Η τιμή ορίζεται ως η τετραγωνική ρίζα της μέσης 

τιμής των τετραγώνων της απόστασης των σημείων από τη μέση τιμή της εικόνας: 

 

Η τραχύτητα rms δείχνει το βαθμό ανομοιομορφίας της επιφάνειας και συνήθως αντιστοιχεί στο 

1/3 του μέσου ύψους. 

 

3.3.1 Μελέτη της Επιφάνειας των Στρωμάτων SiO2 και Si3N4/SiO2 

Με τη μικροσκοπία AFM μελετήθηκε, καταρχήν, η ομοιομορφία της επιφάνειας του SiO2 σε 

σχέση με την επιφάνεια Si3N4 των κυματοδηγών. Στο σχήμα 4.22 παρουσιάζονται δισδιάστατες 

και τρισδιάστατες εικόνες AFM στρωμάτων SiO2 και SiO2/Si3N4 πάνω σε πυρίτιο, ενώ στο σχήμα 

4.23 φαίνονται τα αντίστοιχα γραφήματα που προκύπτουν από τη σάρωση μιας γραμμής (ένα 

εικονοστοιχείο) και δείχνει την τραχύτητα της επιφάνειας. Οι διαστάσεις των σαρώσεων είναι 

1μm×1μm. 
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Σχήμα 4.22: Εικόνες AFM διαστάσεων 1μm×1μm στρωμάτων SiO2 και SiO2/Si3N4 πάνω σε πυρίτιο. 
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Σχήμα 4.23: Διαγράμματα σάρωσης μιας γραμμής επιφάνειας α) SiO2 και β) Si3N4. 

 

Παρατηρείται ότι το στρώμα SiO2 είναι επίπεδο και ομοιόμορφο με τραχύτητα rms ίση με 

0.13nm και μέσο ύψος της τραχείας επιφάνειάς του μόλις 0.6nm. Το στρώμα Si3N4 πάνω σε SiO2 

είναι ομοιόμορφο επίσης αλλά λίγο πιο τραχύ από το SiO2 (rms=0.16nm) με μέσο ύψος της 

τραχείας επιφάνειάς του ίσο με 0.97nm. Κατά συνέπεια, όσον αφορά την ομοιομορφία της 

επιφάνειας τα δύο στρώματα είναι επίπεδα με ένα προβάδισμα στο στρώμα SiO2. Η ικανότητα 

πρόσδεσης βιομορίων στην επιφάνειά τους μελετάται στις επόμενες υποενότητες. 

 

3.3.2 Προσδιορισμός του Πάχους της Στοιβάδας του APTES 

Η πρώτη στοιβάδα που εναποτίθεται είναι το APTES, συγκέντρωσης μόλις 0.5%, για τη χημική 

τροποποίηση της επιφάνειας των SiO2 και Si3N4. Στο σχήμα 4.24 παρουσιάζονται δισδιάστατες και 

τρισδιάστατες εικόνες AFM της επιφάνειας του APTES πάνω στα δύο υποστρώματα και το σχήμα 

4.25 δείχνει τα αντίστοιχα γραφήματα που προκύπτουν από τη σάρωση μιας γραμμής της 

επιφάνειας. Από τις μετρήσεις AFM προκύπτει ότι το πάχος της στοιβάδας APTES είναι περίπου 

1nm με τραχύτητα rms=0.2nm και στα δύο υποστρώματα. Κατά συνέπεια, το APTES προσδένεται 

ομοιόμορφα και καλύπτει πλήρως την επίπεδη επιφάνεια των υποστρωμάτων. 

Η τιμή του πάχους του APTES βρίσκεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της μεθόδου 

WLRS (1.15nm) αλλά και με άλλες μελέτες στη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, το πάχος του 

APTES που έχει καταγραφεί στη βιβλιογραφία κυμαίνεται από 0.9 έως και 1.03nm και έχει 

προσδιοριστεί κατά κύριο λόγο με τη μέθοδο της ελλειψομετρίας [35, 36]. 
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Σχήμα 4.24: Εικόνες AFM διαστάσεων 1μm×1μm στοιβάδας APTES σε υποστρώματα SiO2 και Si3N4. 
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Σχήμα 4.25: Διαγράμματα σάρωσης μιας γραμμής επιφάνειας α) SiO2-APTES και β) Si3N4-APTES. 

 

3.3.3 Προσδιορισμός του Πάχους των Στοιβάδων για το σύστημα γ-

Σφαιρινών/Ανοσοσφαιρίνης 

Στην παρούσα υποενότητα μελετάται η πρόσδεση του συστήματος γ-σφαιρινών/ανοσοσφαιρίνης 

στα τροποποιημένα με APTES υποστρώματα. Στο σχήμα 4.26 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

πρόσδεσης τωνRgG στα υποστρώματα SiO2/APTES και Si3N4/APTES στην ίδια κλίμακα και 

στους τρεις άξονες.  
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Σχήμα 4.26: Εικόνες AFM διαστάσεων 500nm×500nm της στοιβάδας των RgG σε υποστρώματα 
SiO2/APTES και Si3N4/APTES. 

 

Η ομοιότητα των δύο επιφανειών είναι εμφανής αλλά και το προκύπτον πάχος είναι σχεδόν το 

ίδιο (2.85nm και 2.93nm αντίστοιχα). Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι οι στοιβάδες 

προσδένονται με τον ίδιο τρόπο στα στρώματα SiO2 και Si3N4. Για την άμεση σύγκριση των 

αποτελεσμάτων με τη μέθοδο WLRS, επιλέχθηκε από δω και στο εξής η μελέτη της πρόσδεσης 

των βιομορίων να πραγματοποιηθεί στο υπόστρωμα SiO2. 

Όπως έχει προαναφερθεί, το σύστημα γ-σφαιρινών/ανοσοσφαιρίνης αποτελείται από τις 

στοιβάδες: α) των πρωτεϊνών RgG ή MgG, β) του blocking, γ) του αντισώματος antiRIgG ή 

antiMIgG αντίστοιχα. Οι εικόνες AFM και τα αντίστοιχα γραφήματα που προκύπτουν από τη 

σάρωση μιας γραμμής της επιφάνειας για το σύστημα RgG-antiRIgG παρουσιάζονται στα σχήματα 

4.27 και 4.28. Οι συγκεντρώσεις των RgG και antiRIgG είναι 100 και 50μg/ml αντίστοιχα.  
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3. Αξιολόγηση της Ομοιογένειας Κάλυψης της Επιφάνειας 
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Σχήμα 4.27: Εικόνες AFM διαστάσεων 500nm×500nm της επιφάνειας των στοιβάδων του συστήματος RgG-

antiRIgG σε υπόστρωμα APTES/SiO2. 

 

Στο σχήμα 4.27, οι τρισδιάστατες απεικονίσεις των στοιβάδων είναι στην ίδια κλίμακα και 

στον άξονα Z (πάχος) για την άμεση σύγκριση των διαφορών στο πάχος των στοιβάδων. Επίσης οι 

διαστάσεις των σαρώσεων είναι αρκετά μικρές (500nm×500nm), έτσι ώστε να είναι εμφανείς οι 

διαφορές στην εκάστοτε στοιβάδα που εναποτίθεται και να αποκαλυφθεί η μορφολογία τους. 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα στη βιβλιογραφία τοπογραφίες τόσο 

μικρών διαστάσεων με τη μέθοδο AFM. 

Παρατηρείται ότι με την εναπόθεση της στοιβάδας της πρωτεΐνης RgG, η επιφάνεια αποκτά 

διαφορετική μορφή σε σχέση με την ομοιόμορφη και επίπεδη επιφάνεια του APTES, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την ακινητοποίηση της πρωτεΐνης στην επιφάνεια του APTES. Η κάλυψη των κενών 

θέσεων με τη BSA αλλάζει σε μικρό βαθμό την τοπογραφία της επιφάνειας και συγκεκριμένα η 

επιφάνεια γίνεται πιο ομοιόμορφη. Αυτή η μικρή μεταβολή είναι αναμενόμενη καθώς ο σκοπός 

εναπόθεσης της BSA είναι να καλύψει τις περιοχές της επιφάνειας όπου δεν έχουν δεσμευτεί οι 

RgG. Τέλος, η πρόσδεση του αντισώματος κατά των RgG οδηγεί σε εμφανή αύξηση του πάχους. 

Στο σχήμα 4.28, τα διαγράμματα σάρωσης των αντίστοιχων στοιβάδων επιβεβαιώνουν τη 

μορφολογία του συστήματος. 
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Σχήμα 4.28: Διαγράμματα σάρωσης μιας γραμμής της επιφάνειας των στοιβάδων του συστήματος RgG-

antiRIgG. 

 

Τα αποτελέσματα των μέσων όρων του πάχους και της τραχύτητας καταγράφονται στον 

πίνακα 4.ΙΙΙ. Στον ίδιο πίνακα συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα της μεθόδου 

WLRS. Οι τιμές δείχνουν πολύ καλή συμφωνία μεταξύ των δύο μεθόδων. Η μοναδική 
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3. Αξιολόγηση της Ομοιογένειας Κάλυψης της Επιφάνειας 

διαφοροποίηση παρατηρείται μετά την εναπόθεση της στοιβάδας της BSA του blocking, όπου 

σύμφωνα με τις μετρήσεις AFM το μέσο ύψος (πάχος) είναι μικρότερο σε σχέση με τη στοιβάδα 

των RgG. Αυτή η ανακολουθία σε σύγκριση με τη μέθοδο WLRS οφείλεται στη διαφορετική αρχή 

λειτουργίας των δύο μεθόδων. Η μέθοδος WLRS «αντιλαμβάνεται» κάθε επιπρόσθετη στοιβάδα 

που εναποτίθεται ως ξεχωριστή στοιβάδα λόγω της διαφορετικής οπτικής διαδρομής του φωτός, 

κατά συνέπεια η εναπόθεση της BSA οδηγεί σε αύξηση της συνολικής εναποτιθέμενης στοιβάδας. 

Αντιθέτως, η AFM μετρά την τοπογραφία της επιφάνειας και το πάχος των στοιβάδων προκύπτει 

από το μέσο ύψος μεταξύ της περιοχής του κατώτατου ύψους και των κορυφών (valley to peak 

range). Το κατώτατο ύψος συνήθως αντιστοιχεί στην προηγούμενη στοιβάδα που έχει εναποτεθεί. 

Κατά συνέπεια στην περίπτωση της BSA η οποία καλύπτει τις θέσεις του APTES στις οποίες δεν 

έχουν προσδεθεί οι RgG, η επιφάνεια γίνεται πιο ομοιόμορφη και η διαφορά κατώτατου ύψους 

κορυφών ελαττώνεται, με αποτέλεσμα το μέσο πάχος που προκύπτει να είναι μικρότερο σε σχέση 

με το πάχος της RgG. 

 

Στοιβάδες Τραχύτητα   
RMS (nm) 

Πάχος (nm) - 
AFM 

Πάχος (nm) - 
WLRS Απόκλιση (%) 

+ RgG 0.68 2.85 2.70 5.3 

+ RgG-blocking 0.61 2.54 2.87 11.5 

+ RgG-blocking-antiIgG 1.48 5.60  6.30 11.1 

+ antiIgG - 3.06 3.43 10.8 

Πίνακας 4.IΙΙ: Τιμές τραχύτητας και πάχους των στοιβάδων του συστήματος RgG-antiRIgG που προέκυψαν 

από τις μετρήσεις AFM και WLRS αντίστοιχα. 

 

Τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων συμβαδίζουν και με τη βιβλιογραφία καθώς για τη 

στοιβάδα RgG έχει καταγραφεί τιμή πάχους ίση με 2.2nm και για τη στοιβάδα antiRIgG τιμή 

πάχους ίση με 2.5nm. Οι βιβλιογραφικές τιμές έχουν προσδιοριστεί με τη μικροσκοπία AFM 

επίσης [34]. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το μόριο των γ-σφαιρινών περιγράφεται στη βιβλιογραφία 

ως ένα ελλειψοειδές με άξονες 14.5×8.5nm2 και πάχος 4nm [37]. Η πειραματική τιμή που 

προέκυψε και με τις δύο μεθόδους είναι μικρότερη από  4nm, γεγονός που δείχνει ότι οι γ-

σφαιρίνες δεν ακινητοποιούνται στη στερεή επιφάνεια σε ορθή διαμόρφωση αλλά λαμβάνουν 

διάφορες πλευρικές διαμορφώσεις σχεδόν παράλληλες στη στερεή επιφάνεια [38]. 

Όσον αφορά τη συσχέτιση της συγκέντρωσης των ΜgG με το πάχος της στοιβάδας που 

δεσμεύεται στην επιφάνεια του APTES, τα δείγματα μετρήθηκαν και με τη μικροσκοπία AFM για 

τη σύγκριση της μορφολογίας των επιφανειών. Στα σχήματα 4.29 και 4.30 παρουσιάζονται οι 

εικόνες AFM και οι αντίστοιχες σαρώσεις σε μια γραμμή της επιφάνειάς τους για τις τέσσερις 

συγκεντρώσεις MgG: 5, 25, 100 και 500μg/ml. Οι τρισδιάστατες απεικονίσεις είναι στην ίδια 
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κλίμακα στον άξονα Ζ. Στον πίνακα 4.IV παρατίθενται οι τιμές της τραχύτητας και του πάχους με 

τις δύο μεθόδους.  
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Σχήμα 4.29: Εικόνες AFM διαστάσεων 500nm×500nm της επιφάνειας στην οποία έχουν προσροφηθεί MgG 
από διαλύματα τεσσάρων διαφορετικών συγκεντρώσεων. 
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3. Αξιολόγηση της Ομοιογένειας Κάλυψης της Επιφάνειας 

 

MgG 5μg/ml 

 

MgG 25μg/ml 

 
MgG 100μg/ml 

 

MgG 500μg/ml 

 

Σχήμα 4.30: Διαγράμματα σάρωσης μιας γραμμής της επιφάνειας στην οποία έχουν προσροφηθεί MgG από 

διαλύματα τεσσάρων διαφορετικών συγκεντρώσεων. 

 

Η σταδιακή αύξηση του πάχους της στοιβάδας της πρωτεΐνης με την αύξηση της 

συγκέντρωσής της από 5 έως 100μg/ml είναι εμφανής από τις τοπογραφίες. Επίσης, η ομοιομορφία 

στις επιφάνειες που έχουν επικαλυφθεί με διαλύματα των πρωτεϊνών συγκεντρώσεων 100 και 

500μg/ml συμφωνεί απολύτως με τα αποτελέσματα της WLRS. Η μοναδική διαφοροποίηση αφορά 

το πάχος της στοιβάδας με τη μικρότερη συγκέντρωση (5μg/ml) και οφείλεται στη διαφορετική 

αρχή λειτουργίας των μεθόδων, όπως επεξηγήθηκε πρωτύτερα. 

 

Συγκέντρωση MgG (μg/ml) 5 25 100 500 

Πάχος (nm) - WLRS 0.71 1.52 2.61 2.61 

Πάχος (nm) - AFM 1.78 1.91 2.83 2.95 

Πίνακας 4.IV: Τιμές τραχύτητας και πάχους των στοιβάδων ΜgG που προσδιορίστηκαν από τις μετρήσεις 

AFM και WLRS αντίστοιχα. 

 

Σε αναλογία με τις μετρήσεις των επιφανειών μετά την εναπόθεση των MgG από διαλύματα 

τεσσάρων διαφορετικών συγκεντρώσεων, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μετά και την πρόσδεση 

του συμπληρωματικού αντισώματος στις στοιβάδες των MgG. Στο σχήμα 4.31 παρουσιάζονται οι 
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εικόνες AFM. Για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες ή ίσες με 100μg/ml δεν παρατηρείται διαφορά στις 

τιμές πάχους και τραχύτητας όπως αναμένεται με βάση τα σχήματα 4.29 και 4.30, λόγω της 

στοιβάδας MgG. Στον πίνακα 4.V παρατίθενται οι τιμές της τραχύτητας και του πάχους με τις δύο 

μεθόδους. Τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων συμβαδίζουν, εκτός από την περίπτωση των MgG 

με τη χαμηλότερη συγκέντρωση (5μg/ml), ως απόρροια των αποτελεσμάτων των σχημάτων 4.29 

και 4.30. 
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Σχήμα 4.31: Εικόνες AFM διαστάσεων 500nm×500nm της επιφάνειας των τελικών στοιβάδων που 

προέκυψαν μετά την πρόσδεση του antiMIgG στις ακινητοποιημένες για διαφορετικές συγκεντρώσεις MgG. 
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3. Αξιολόγηση της Ομοιογένειας Κάλυψης της Επιφάνειας 

Συγκέντρωση antiMIgG (μg/ml) 5 25 100 500 

Τραχύτητα rms (nm) 1.20 1.33 1.60 1.53 

Πάχος (nm) - AFM 4.92 5.29 5.61 6.14 

Πάχος (nm) - WLRS 2.75 5.14 5.30 6.32 

Πίνακας 4.V: Τιμές τραχύτητας και πάχους των στοιβάδων του τελικού συστήματος ΜgG-antiΜIgG που 

προσδιορίστηκαν από τις μετρήσεις AFM και WLRS αντίστοιχα. 

 

Τέλος, η μελέτη του συστήματος γ-σφαιρινών/ανοσοσφαιρίνης, ολοκληρώνεται με τη μέτρηση 

των στοιβάδων των ακινητοποιημένων MgG για διαφορετικούς χρόνους επώασης με το 

υπόστρωμα. Στο σχήμα 4.32 παρουσιάζονται οι εικόνες AFM για τρεις διαφορετικούς χρόνους 

επώασης: 30 λεπτά, 1 ώρα, 3 ώρες. Από την τοπογραφία, είναι εμφανής η διαφορετική μορφολογία 

της επιφάνειας για χρόνο επώασης 30 λεπτών και μίας ώρας. Για χρόνο μεγαλύτερο της μίας ώρας 

(3 ώρες) η μορφολογία δεν μεταβάλλεται σημαντικά, γεγονός που δείχνει ότι οι MgG έχουν 

ακινητοποιηθεί πλήρως στη στερεή επιφάνεια. Στον πίνακα 4.VΙ παρατίθενται οι τιμές της 

τραχύτητας και του πάχους με τις δύο μεθόδους, όπου επιβεβαιώνεται η αντιστοιχία των 

αποτελεσμάτων της AFM με εκείνα της WLRS. 
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Σχήμα 4.32: Εικόνες AFM διαστάσεων 500nm×500nm της επιφάνειας των στοιβάδων MgG για τρεις 

χρόνους επώασης με το υπόστρωμα. 

 

Στοιβάδες 
Τραχύτητα   

RMS (nm) 

Πάχος (nm) - 

AFM 

Πάχος (nm) - 

WLRS 

30 λεπτά 0.73 2.26 2.21 

1 ώρα 0.87 2.81 2.58 

3 ώρες 0.77 2.89 2.77 

Πίνακας 4.VΙ: Τιμές τραχύτητας και πάχους των στοιβάδων της στοιβάδας ΜgG για τρεις χρόνους επώασης 

που προσδιορίστηκαν από τις μετρήσεις AFM και WLRS. 

 

3.3.4 Προσδιορισμός του Πάχους των Στοιβάδων για το σύστημα Βιοτίνης-Στρεπταβιδίνης 

Όπως έχει προαναφερθεί, το σύστημα βιοτίνης-στρεπταβιδίνης αποτελείται από τις στοιβάδες: α) 

bBSA, β) BSA και γ) στρεπταβιδίνης, επιπλέον της πρώτης στοιβάδας του APTES. Καταρχήν 

παρουσιάζονται οι εικόνες AFM για τις στοιβάδες της bBSA που προέκυψαν με προσρόφηση από 

διαλύματα συγκέντρωσης 10 και 25μg/ml (σχήμα 4.33), καθώς και οι αντίστοιχες εικόνες μετά την 

κάλυψη των κενών θέσεων με τη BSA (διάλυμα blocking) (σχήμα 4.34). 
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3. Αξιολόγηση της Ομοιογένειας Κάλυψης της Επιφάνειας 
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Σχήμα 4.33: Εικόνες AFM της στοιβάδας bBSA που προέκυψαν από διαλύματα συγκέντρωσης 10 και 

25μg/ml. 
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Σχήμα 4.34: Εικόνες AFM της στοιβάδας bBSA-blocking που προέκυψε για συγκεντρώσεις διαλυμάτων 

bBSA 10 και 25μg/ml. 

 

Από τα σχήματα 4.33 και 4.34 είναι εμφανής η παρεμφερής τοπογραφία των στοιβάδων της 

bBSA και του blocking για τις δύο συγκεντρώσεις 10 και 25μg/ml. Στον πίνακα 4.VΙΙ 

συνοψίζονται οι τιμές του πάχους των στοιβάδων που προέκυψαν από τη μικροσκοπία AFM και 

από τη WLRS. Οι αποκλίσεις στα αποτελέσματα των δύο μεθόδων κυμαίνονται σε χαμηλές τιμές.  

 

Στοιβάδες Τραχύτητα 
RMS (nm) 

Πάχος (nm) - 
AFM 

Πάχος (nm) - 
WLRS 

Απόκλιση 
(%) 

bBSA 10μg/ml 0.40 1.45 1.32 8.9 

bBSA 25μg/ml 0.35 1.37 1.35 1.5 

bBSA 10μg/ml - Blocking 0.41 1.63 1.91 14.6 

bBSA 25μg/ml - Blocking 0.42 1.69 1.82 7.1 

Πίνακας 4.VΙΙ: Τιμές πάχους για τις στοιβάδες bBSA και blocking που προέκυψαν από τις μεθόδους WLRS 

και AFM. 

 

Οι εικόνες AFM για την τελική στοιβάδα του συστήματος, τη στρεπταβιδίνη παρουσιάζονται 

στο σχήμα 4.35 και για τις τέσσερις συγκεντρώσεις της στρεπταβιδίνης (0.5, 10, 50, 200nM) που 

χρησιμοποιήθηκαν. Από την τοπογραφία είναι εμφανής η σταδιακή αύξηση του πάχους με τη 

συγκέντρωση της στρεπταβιδίνης, όπως μετρήθηκε και με τη μέθοδο WLRS.  
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3. Αξιολόγηση της Ομοιογένειας Κάλυψης της Επιφάνειας 
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Σχήμα 4.35: Εικόνες AFM διαστάσεων 500nm×500nm της επιφάνειας των στοιβάδων που προέκυψαν από 

την επώαση των επιφανειών bBSA (25μg/ml)-blocking με συγκεντρώσεις στρεπταβιδίνης 0.5-200nΜ. 
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Συγκέντρωση 
στρεπταβιδίνης 

(nM) 

Τραχύτητα 
Rms (nm) 

Πάχος (nm) - 
AFM 

Πάχος (nm) - 
WLRS 

0.5 0.38 1.15 1.74 

10 0.72 2.13 2.65 

50 0.61 3.30 3.54 

200 1.03 4.87 6.25 

Πίνακας 4.VΙΙΙ: Τιμές πάχους για τις στοιβάδες στρεπταβιδίνης που προσδιορίστηκαν από τις μεθόδους 

WLRS και AFM. 

 

Συγκεντρωτικά, οι τιμές του πάχους των στοιβάδων που προσδιορίστηκαν με τη μικροσκοπία 

AFM και τη WLRS καταγράφονται στον πίνακα 4.VΙΙΙ. Τα αποτελέσματα για τη στοιβάδα της 

στρεπταβιδίνης είναι σε καλή συμφωνία με τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά αποτελέσματα για τις 

μεγάλες συγκεντρώσεις στρεπταβιδίνης (50 και 200nM). Συγκεκριμένα, το μόριο της 

στρεπταβιδίνης περιγράφεται στη βιβλιογραφία ως ένα τετραμερές με διαστάσεις 4.5×4.5×5.8nm 

και το πάχος του κυμαίνεται από 4 έως 6nm για συγκεντρώσεις της τάξεως των 500nM [26-28, 39, 

40]. Η πειραματική τιμή που προέκυψε και με τις δύο μεθόδους είναι μικρότερη από 4.5nm για τις 

χαμηλές συγκεντρώσεις, γεγονός που δείχνει ότι η στρεπταβιδίνη λαμβάνει ποικίλες διαμορφώσεις 

στη στερεή επιφάνεια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα δείγματα χαρακτηρίζονται σε στερεή μορφή. 

Όταν οι πρωτεΐνες που έχουν ακινητοποιηθεί στο στερεό υπόστρωμα βρίσκονται σε διάλυμα, 

συνήθως είναι σε ορθή θέση. Ενώ, όταν ξηρανθούν, ενδεχομένως τα μόρια τους να «καθιζάνουν» 

έτσι ώστε να μειωθεί ο ελεύθερος χώρος με αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού πάχους της 

στοιβάδας, ιδιαίτερα όταν οι συγκεντρώσεις της πρωτεΐνης είναι αρκετά μικρές (π.χ. 0.5nΜ 

στρεπταβιδίνης). Επιπλέον, οι χαμηλές συγκεντρώσεις στρεπταβιδίνης πιθανότατα δεν επαρκούν 

για τη δέσμευση όλων των θέσεων βιοτίνης που υπάρχουν στη στερεά επιφάνεια. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει αναφερθεί ότι υπήρχαν τεχνικές δυσκολίες στις μετρήσεις AFM 

για τη στοιβάδα της στρεπταβιδίνης καθώς τα μόρια της πρωτεΐνης φαίνεται να αλλοιωνόταν 

μερικώς από τη σάρωση με την παλλόμενη ακίδα του μικροσκοπίου. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το πάχος των εκάστοτε στοιβάδων δεν μπορεί να προσδιοριστεί 

επακριβώς με τη μικροσκοπία AFM γιατί το κατώτατο σημείο της επιφάνειας δεν αντιστοιχεί 

πάντα στο κατώτατο σημείο της στοιβάδας. Στη βιβλιογραφία έχει καταγραφεί μια τεχνική 

μέτρησης του πάχους «μαλακών» υλικών όπως τα βιομόρια με τη μικροσκοπία AFM. Η τεχνική 

αυτή απομακρύνει τη στοιβάδα όπου η ακίδα της μικροδοκού έρχεται σε επαφή με αυτή (contact 

mode). Με τον τρόπο αυτό μετά τη σάρωση της επιφάνειας διακρίνεται η περιοχή όπου έχει 
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αφαιρεθεί η στοιβάδα σε σχέση με την υπόλοιπη άθικτη περιοχή. Στη συνέχεια με μια δεύτερη 

σάρωση με ταλαντούμενη ακίδα μπορεί να προσδιοριστεί η διαφορά ύψους που αντιστοιχεί στο 

πάχος της στοιβάδας [39]. Όμως, με τον τρόπο αυτό καταστρέφεται και το δείγμα και η ακίδα που 

χρησιμοποιείται κατά την πρώτη σάρωση για κάθε δείγμα. 

Εν κατακλείδι, η μικροσκοπία AFM χρησιμοποιήθηκε ως συμπληρωματική μέθοδος της 

WLRS αλλά κυρίως για τη μελέτη της μορφολογίας των βιομοριακών στοιβάδων. Όμως αποτελεί 

μια χρονοβόρα μέθοδο και δεν μπορούν να συναχθούν ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά το 

πάχος των στοιβάδων. Ενώ, με τη μέθοδο WLRS οι προσδεμένες βιομοριακές στοιβάδες στο SiO2 

προσδιορίστηκαν με ακρίβεια, σε πολύ μικρό χρόνο και χωρίς αλλοίωση της μορφολογίας τους. 

Συμπερασματικά με τη μέθοδο WLRS, είναι εφικτός ο προσδιορισμός του πάχους πρωτεϊνών 

αρκετά χαμηλών συγκεντρώσεων οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Αξιολόγηση των Οπτοηλεκτρονικών Διατάξεων ως 

Βιοχημικοί Αισθητήρες 

 

 

1. Εισαγωγή 

 

Ο χαρακτηρισμός της κατασκευασθείσας διάταξης με ηλεκτρικές και οπτικές μετρήσεις για την 

ολοκληρωμένη και την ημι-ολοκληρωμένη εκδοχή αντίστοιχα συνετέλεσε στην εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων σχετικά με την απόδοσή τους για την εφαρμογή τους ως βιοχημικοί αισθητήρες 

(κεφάλαιο 3). Στο κεφάλαιο 4 μελετήθηκε ο χαρακτηρισμός των αισθητήριων επιφανειών ως προς 

την ικανότητα κάλυψής τους με βιομοριακά υλικά. Σε αυτό το κεφάλαιο ολοκληρώνεται η μελέτη 

με την αξιολόγηση των οπτοηλεκτρονικών διατάξεων ως βιοχημικοί αισθητήρες. Στο πρώτο μέρος 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων των πλήρως ολοκληρωμένων αισθητήρων όπου 

καταγράφονται μεταβολές του φωτορεύματος των διατάξεων και στο δεύτερο μέρος 

παρουσιάζονται οι μετρήσεις των ημιολοκληρωμένων αισθητήρων όπου καταγράφονται μεταβολές 

στο μήκος κύματος των λαμβανόμενων φασμάτων. Αρχικά, περιγράφεται η 

μικρορρευστομηχανική διάταξη και το σύστημα χαρακτηρισμού του αισθητήρα. 

 

1.1 Μικρορρευστομηχανική Διάταξη 

Για την εισαγωγή των βιοχημικών υλικών στην αισθητήρια περιοχή της διάταξης απαιτείται το 

κατάλληλο μικρορρευστομηχανικό σύστημα (microfluicic system). Το μικρορρευστομηχανικό 

σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στις μετρήσεις της παρούσας εργασίας έχει κατασκευαστεί στο 

ερευνητικό κέντρο Fraunhofer IBMT της Γερμανίας (Dr. H. Ruf) στα πλαίσια της συνεργασίας του 

με το ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» για την υλοποίηση των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων EU-IST “BIOMIC” (IST-2000-28214) και “NEMOSLAB” (IST-

2004-27804). 

Το σχήμα 5.1α δείχνει ολόκληρη τη μικρορρευστομηχανική διάταξη, όπου στον κόκκινο 

κύκλο διακρίνεται το άκρο της μικρορρευστομηχανικής διάταξης (tip) το οποίο θα προσκολληθεί 

στο δείγμα. Στο σχήμα 5.1β απεικονίζεται η διάταξη σε κάτοψη, όπου φαίνεται το tip που πιέζεται 
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σε ένα γυαλί δείγματος μικροσκοπίου (πάνω δεξιά του σχήματος). Το μικροκανάλι διακρίνεται στο 

διάφανο tip μετά την πλήρωσή του με βαφή σκούρου χρώματος για τον έλεγχο της σφράγισης της 

διάταξης. 

 

(α) (β)

Σχήμα 5.1: α) Η μικρορρευστομηχανική διάταξη, β) κάτοψη της διάταξης όπου το tip πιέζεται πάνω σε ένα 

γυαλί δείγματος μικροσκοπίου. 

 

Το ρευστομηχανικό tip αποτελείται από το ελαστομερές πολυμερές PDMS 

(πολυδιμεθυλοσιλοξάνη) το οποίο αποτελεί κατάλληλη επιλογή για την επιτυχή σφράγιση με το 

δισκίο πυριτίου. Με τη βοήθεια του μικροσκοπίου μπορεί να διαπιστωθεί η σφράγιση καθώς το tip 

παραμορφώνεται ελαφρώς όταν έχει προσκολλήσει στη ψηφίδα. Το tip προεξέχει κάθετα στην 

τριγωνική κορυφή του σώματος του γυαλιού και έχει μήκος ίσο με 700μm, πλάτος ίσο με 250μm 

και ύψος 200μm (σχήμα 5.2), επομένως ο συνολικός όγκος του είναι 0.035mm3. Συνεπώς, 

περιλαμβάνει ολόκληρο τον αισθητήριο κλάδο ο οποίος έχει μέγιστο μήκος La = 600μm και πλάτος 

ίσο με 20μm. 
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0B1. Εισαγωγή 

 

Σχήμα 5.2: Εικόνα του tip από PDMS μήκους 

700μm και πλάτους 250μm, όπου φαίνονται οι 

δύο οπές για την εισαγωγή και την εκροή των 

αντιδραστηρίων. 

 

Τα βιοχημικά διαλύματα που εισάγονται μέσω του μικρορρευστομηχανικού διαλύματος στον 

αισθητήριο κλάδο παρέχονται με μια αντλία μικροσύριγγας ακριβείας με ελεγχόμενο σταθερό 

ρυθμό. Η αντλία που χρησιμοποιήθηκε είναι της σειράς 74900 της εταιρείας Cole-Parmer 

Instrument Co. Στο σχήμα 5.3 απεικονίζεται σχηματικά το διάγραμμα ροής των αντιδραστηρίων 

στην ψηφίδα. Μια σύριγγα τοποθετείται στην αντλία και αντλεί τα αντιδραστήρια από το σωλήνα 

εξόδου (outlet) με σταθερή ροή. 

 

 

Σχήμα 5.3: Διάγραμμα παροχέτευσης των αντιδραστηρίων στην επιφάνεια της ψηφίδας με τη χρήση αντλίας 

μικροσύριγγας ελεγχόμενου ρυθμού ροής. 

 

 

ψηφίδα

fluidic tip

αντιδραστήριο

αντλία μικροσύριγγας

inletoutlet
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1.2 Σύστημα Χαρακτηρισμού του Ολοκληρωμένου Αισθητήρα 

Για την αξιολόγηση του ολοκληρωμένου αισθητήρα, η μικρορρευστομηχανική διάταξη που 

περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα τοποθετείται στις κατασκευασθείσες διατάξεις πάνω στη 

βάση του ημιαυτόματου συστήματος ηλεκτρικού χαρακτηρισμού (prober) (σχήμα 5.4α). Το tip 

στηρίζεται σε ένα βραχίονα μικροκαθορισμού θέσης με τον οποίο μπορεί να μετακινηθεί στους 

τρεις άξονες και να ευθυγραμμιστεί στο δείγμα με τη βοήθεια μικροσκοπίου. Μετακινώντας τον 

κοχλία του ύψους το tip πιέζεται στην ψηφίδα μέχρι να επιτευχθεί η σφράγιση. Οι ακίδες 

χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση του ρεύματος διέγερσης και για την ανίχνευση του 

φωτορεύματος αντίστοιχα (σχήμα 5.4β).  

 
(α) (β) 

Σχήμα 5.4: α) Εικόνα της μικρορρευστομηχανικής διάταξης που έχει εφαρμοστεί πάνω στην ψηφίδα και β) 

σε μεγέθυνση. 

 

Η ανίχνευση των βιο-χημικών υλικών πραγματοποιήθηκε από τις κατασκευασθείσες διατάξεις 

με τη χρήση του ημιαυτόματου συστήματος χαρακτηρισμού. Για την τάση πόλωσης του εκπομπού 

φωτός χρησιμοποιήθηκε η πηγή ρεύματος Keithley 220 Programmable Current Source (σχήμα 

5.5), όπως και στον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό των διατάξεων. Η μέτρηση του φωτορεύματος 

πραγματοποιήθηκε με το φεμτοαμπερόμετρο Keithley 6517Α (high resistance meter). 

 

μηχανισμός 
μετακίνησης του fluidic

fluidic

σωλήνες εισόδου 
και εξόδου. 
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0B1. Εισαγωγή 

 

Σχήμα 5.5: Εικόνα του οργάνου μέτρησης του 

φωτορεύματος: φεμτοαμπερόμετρο Keithley 6517Α 

(high resistance meter). 

  

Τα δύο όργανα συνδέονται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη χρήση κατάλληλα 

διαμορφωμένου λογισμικού Labview και το φωτόρευμα καταγράφεται με ρυθμό 1Hz. Στο σχήμα 

5.6 απεικονίζεται το περιβάλλον του λογισμικού Labview με το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι 

μετρήσεις. Μέσω του Labview η τιμή του φωτορεύματος και κατά συνέπεια οι μεταβολές του με 

την εισαγωγή των αντιδραστηρίων στον αισθητήριο κλάδο καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο. 

 

 

Σχήμα 5.6: Λογισμικό Labview με το οποίο καταγράφονται οι μεταβολές του φωτορεύματος σε πραγματικό 

χρόνο. 

 

Τα όργανα που παρέχονται για τη μέτρηση επιτρέπουν την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο 

των βιομοριακών αντιδράσεων για μία μόνο διάταξη ανά ψηφίδα. Για την καταγραφή του 

φωτορεύματος και των εννιά κεντρικών διατάξεων ταυτοχρόνων απαιτούνται εννιά ακίδες για την 

τροφοδότηση του ρεύματος διέγερσης των εκπομπών φωτός και εννιά διαφορετικές 

μικρορρευστομηχανικές διατάξεις για την εισαγωγή των ρευστών στους αισθητήριους κλάδους. 
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1.2 Σύστημα Χαρακτηρισμού του Ημι-οκληρωμένου Αισθητήρα 

Όπως έχει περιγραφεί στην ενότητα 3.3 του κεφαλαίου 3 (σχήμα 3.42), οι μετρήσεις των 

φασμάτων εκπομπής των φωτοδιόδων χιονοστοιβάδας πραγματοποιηθήκαν με τη χρήση ενός 

φασματοφωτομέτρου μέσω μίας εξωτερικής οπτικής ίνας. Η καταγραφή των φασμάτων στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή πραγματοποιείται με τη χρήση του εμπορικού λογισμικού ΟΟΙBase32ΤΜ. 

Επιπλέον, κατασκευάστηκε κατάλληλο λογισμικό Labview το οποίο καταγράφει τις 

μεταβολές του μήκους κύματος σε μία περιοχή του φάσματος εκπομπής που περιλαμβάνει ένα 

ακρότατο (σχήματα  5.7 και 5.8). Παρακολουθώντας τις μετατοπίσεις στο φάσμα της 

συγκεκριμένης περιοχής λαμβάνεται μια ποσοτική καταγραφή της μεταβολής του μήκους κύματος 

που προκαλείται από την εισαγωγή βιοχημικών διαλυμάτων στον αισθητήριο κλάδο της 

οπτοηλεκτρονικής διάταξης. Το συγκεκριμένο λογισμικό έχει τη δυνατότητα καταγραφής των 

φασμάτων όχι μόνο στην περιοχή παρακολούθησης αλλά σε όλο το εύρος των μηκών κύματος. 

 

 
Σχήμα 5.7: Τμήμα του λογισμικού Labview, όπου καθορίζεται η περιοχή καταγραφής των μεταβολών του 

μήκους κύματος. 
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1B2. Βιοχημικός Χαρακτηρισμός του Ολοκληρωμένου Αισθητήρα 

 

 
Σχήμα 5.8: Τμήμα του λογισμικού Labview όπου καταγράφονται οι μεταβολές του μήκους κύματος σε μια 

επιλεγμένη περιοχή του φάσματος εκπομπής. 

 

 

2. Βιοχημικός Χαρακτηρισμός του Ολοκληρωμένου Αισθητήρα 

Όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 2, οι μεταβολές του ενεργού δείκτη διάθλασης και κατ’ 

επέκταση η μεταβολή του μετρούμενου φωτορεύματος οφείλονται: α) σε μεταβολές του δείκτη 

διάθλασης μεταξύ διαλυμάτων και β) στο σχηματισμό στοιβάδας πάνω στην επιφάνεια του 

κυματοδηγού λόγω δεσμευτικής αντίδρασης ενός βιομοριακού συστήματος. Με την 

ολοκληρωμένη αισθητήρια διάταξη μελετήθηκαν και οι δύο περιπτώσεις. Συγκεκριμένα 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ανίχνευσης λόγω μεταβολής του δείκτη διάθλασης για τα 

συστήματα ύδατος-προπανόλης και ύδατος-υδατικών διαλυμάτων γλυκόζης. Οι βιολογικές 

μετρήσεις περιλαμβάνουν τη μελέτη των βιομοριακών αλληλεπιδράσεων για τα δύο βιοχημικά 

συστήματα που παρουσιάσθηκαν στο κεφάλαιο 4. Το πρώτο είναι το σύστημα                             

γ-σφαιρινών/ανοσοσφαιρίνης και το δεύτερο είναι το σύστημα βιοτίνης/στρεπταβιδίνης.  

Σημειώνεται ότι όλες οι μετρήσεις των ολοκληρωμένων διατάξεων πραγματοποιήθηκαν στις 

κετρικές διατάξεις της δεύτερης γενεάς, η οποία παρουσιάζει αυξημένο φωτόρευμα σε σχέση με 

την πρώτη γενεά. Οι ολοκληρωμένες διατάξεις που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν 

κυματοδηγούς οι οποίοι αποτελούνται από τα ακόλουθα τμήματα (σχήμα 3.33, κεφάλαιο 3): 
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L = Lin + κάμψη + Ltaper
1 + Ltaper

2 + Llinear
2 + Lb + La + Lb + Lout 

 

όπου η διαπλάτυνση και η στένωση του κυματοδηγού είναι ίση με  Taper1=2->4μm και Taper2=4-

>2μm αντίστοιχα. Συγκεκριμένα οι κυματοδηγοί που χρησιμοποιήθηκαν ανήκουν στην ψηφίδα Α 

της δεύτερης γενεάς των διατάξεων. Στον πίνακα 5.Ι συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά των 

κυματοδηγών. 

 

Ψηφίδα Κυματοδηγός Lin (μm) Ltaper
1 (μm) Llinear

1 (μm) Ltaper
2 (μm) Llinear

2 (μm) Lb (μm) La (μm)

Α ΜΖΙ – Νο5 50 2->4=100 100 4->2=100 150 600 300 

Α ΜΖΙ – Νο9 50 2->4=100 - 4->2=200 150 600 300 

Πίνακας 5.Ι: Χαρακτηριστικά των κυματοδηγών των ολοκληρωμένων διατάξεων που χρησιμοποιήθηκαν στη 

βιο-χημική ανίχνευση. 

 

2.1 Ανίχνευση λόγω Μεταβολής του Δείκτη Διάθλασης 

Η μελέτη των ιδιοτήτων διάδοσης της διάταξης BB-MZI σε σχέση με τη μεταβολή του δείκτη 

διάθλασης του αισθητήριου στρώματος πραγματοποιήθηκε για τους εξής αναλύτες:                       

α) ισοπροπανόλη και β) υδατικά διαλύματα γλυκόζης, σε σύγκριση με το καθαρό ύδωρ. Οι 

μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στη μεσαία διάταξη (No5) της ψηφίδας Α η οποία παρουσιάζει 

αυξημένη απόδοση.  

 

2.1.1 Ανίχνευση Ισοπροπανόλης 

Οι μετρήσεις ανίχνευσης ισοπροπανόλης σκοπό έχουν την απόδειξη λειτουργίας της 

ολοκληρωμένης συμβολομετρικής διάταξης ως αισθητήρια. Η πειραματική διαδικασία έχει ως 

εξής: αρχικά εισέρχεται ισοπροπανόλη στον αισθητήριο κλάδο μέσω της μικρορρευστομηχανικής 

διάταξης. Η εισροή του αναλύτη ρυθμίζεται με την αντλία μικροσύριγγας του σχήματος 5.3 και 

είναι σταθερή στα 30μl/min. Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή εκκίνησης της εισροής του 

αναλύτη μέχρι την απόκριση της διάταξης είναι περίπου 90 δευτερόλεπτα. 

Μετά από τη σταθεροποίηση του φωτορεύματος, στον αισθητήριο κλάδο εισέρχεται 

απιονισμένο ύδωρ με την ίδια σταθερή ροή. Στο σχήμα 5.9 παρουσιάζεται το διάγραμμα 

φωτορεύματος συναρτήσει του χρόνου που προκύπτει. 
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Σχήμα 5.9: Διάγραμμα φωτορεύματος-χρόνου που προκύπτει από την εισαγωγή ισοπροπανόλης και ύδατος 

στον αισθητήριο κλάδο της διάταξης. 

 

Από το σχήμα 5.9 φαίνεται η εξαιρετική σταθερότητα της διάταξης μετά την εισαγωγή της 

ισοπροπανόλης στον αισθητήριο κλάδο, με θόρυβο μόλις 0.005 pA. Η ακόλουθη διέλευση 

απιονισμένου ύδατος στη διάταξη επιφέρει έντονη αλλαγή στο μετρούμενο φωτόρευμα: αρχικά 

καταγράφεται απότομη διαδοχική μείωση και αύξηση της τάξεως των 9pA για περίπου μισό λεπτό 

και στη συνέχει το φωτόρευμα μειώνεται μέχρι την τελική σταθεροποίηση. Η μεταβολή του 

τελικού φωτορεύματος σε σχέση το φωτόρευμα πριν την εισαγωγή του ύδατος ανέρχεται στα 

1.85pA (7.7%).  

Η αυξομείωση του φωτορεύματος αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από το σημείο έναρξης 

διέλευσης του ύδατος στην αισθητήρια περιοχή όπου αλλάζει απότομα ο δείκτης διάθλασης μέχρι 

την πλήρωσή της μόνο με καθαρό ύδωρ. Αυτή η έντονη μεταβολή οφείλεται στη φύση της 

συμβολομετρικής διάταξης και συμβαίνει λόγω της μεγάλης μεταβολής στο δείκτη διάθλασης και 

τον ενεργό δείκτη διάθλασης κατ’ επέκταση μεταξύ ισοπροπανόλης (n = 1.378) και ύδατος (n = 

1.333), όπως έχει προσδιοριστεί θεωρητικά στο κεφάλαιο 2 (ενότητα 4.1.1). Ουσιαστικά, η 

μέτρηση των χημικών αναλυτών απέδειξε την επιτυχή λειτουργία της διάταξης καθώς 

αντιλαμβάνεται έντονα τις μεταβολές του δείκτη διάθλασης. 
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2.1.2 Ανίχνευση Υδατικών Διαλυμάτων Γλυκόζης 

Το δεύτερο σύστημα ανίχνευσης μεταβολών λόγω μεταβολής του δείκτη διάθλασης του αναλύτη 

στον αισθητήριο κλάδο της ολοκληρωμένης διάταξης είναι το ύδωρ σε σχέση με υδατικά 

διαλύματα γλυκόζης διαφόρων συγκεντρώσεων, κατ’ αναλογία με τη θεωρητική μελέτη που 

παρουσιάσθηκε στο κεφάλαιο 2.  

Η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: 

 Εισαγωγή ύδατος στον αισθητήριο κλάδο με σταθερή ροή 30μl/min.  

 Μετά τη σταθεροποίηση του φωτορεύματος, στον αισθητήριο κλάδο εισέρχεται υδατικό 

διάλυμα γλυκόζης συγκεκριμένης συγκέντρωσης με την ίδια σταθερή ροή. Η ισορροπία 

λαμβάνει χώρα μέσα σε λίγα λεπτά. 

 Εισροή ύδατος για την απομάκρυνση της γλυκόζης και την απόδειξη της αντιστρεπτότητας της 

διαδικασίας. 

 Εισροή υδατικού διαλύματος γλυκόζης διαφορετικής συγκέντρωσης κ.ο.κ. 

Με τη συγκεκριμένη διαδικασία μετρήθηκε η μεταβολή που προκαλείται στο φωτόρευμα για 

διαφορετικές συγκεντρώσεις γλυκόζης. Στο σχήμα 5.10 παρουσιάζεται το διάγραμμα 

φωτορεύματος συναρτήσει του χρόνου που προκύπτει για συγκεντρώσεις υδατικών διαλυμάτων 

γλυκόζης 100, 50, 10, 1mM.  
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Σχήμα 5.10: Διάγραμμα φωτορεύματος-χρόνου που προκύπτει από την εισαγωγή υδατικών διαλυμάτων 

γλυκόζης διαφορετικών συγκεντρώσεων στον αισθητήριο κλάδο της διάταξης. 
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Σχήμα 5.11: Μεταβολή φωτορεύματος λόγω της ανίχνευσης διαλύματος γλυκόζης συγκέντρωσης 1mM. 

 

Στο σχήμα 5.11 παρουσιάζεται σε μεγέθυνση η μεταβολή του φωτορεύματος που προκαλείται 

από τη μικρότερη συγκέντρωση διαλύματος γλυκόζης (1mM), η οποία δεν είναι διακριτή στο 

σχήμα 5.10. Με βάση τα σχήματα 5.10 και 5.11 υπολογίστηκε η μεταβολή του φωτορεύματος πριν 

και μετά την εισροή των διαλυμάτων γλυκόζης και παρουσιάζεται στο διάγραμμα του σχήματος 

5.12 συναρτήσει της συγκέντρωσης. Στο ίδιο διάγραμμα περιλαμβάνεται και η εξάρτηση των 

αντίστοιχων δεικτών διάθλασης με τη συγκέντρωση. Οι τιμές των δεικτών διάθλασης έχουν 

υπολογιστεί στην ενότητα 4.1.2 του κεφαλαίου 2 (πίνακας 2.ΙΙΙ). 
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Σχήμα 5.12: Μεταβολή του φωτορεύματος συναρτήσει της συγκέντρωση των διαλυμάτων γλυκόζης. 
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Παρατηρείται γραμμική μείωση του φωτορεύματος με τη συγκέντρωση κατ’ αναλογία με τη 

γραμμική μείωση του δείκτη διάθλασης. Περαιτέρω πρέπει να αναφερθεί ότι ο θόρυβος των 

μετρήσεων ανέρχεται στα 0.005pA, κατά συνέπεια το όριο ανίχνευσης - που ορίζεται ως η 

τριπλάσια τιμή του θορύβου - είναι 0.015pA. Ενώ η μεταβολή του φωτορεύματος για τη μικρότερη 

συγκέντρωση διαλύματος που μετρήθηκε (1mM) είναι 0.0856pA, δηλαδή σχεδόν εξαπλάσια του 

ορίου ανίχνευσης. Ουσιαστικά με την ολοκληρωμένη διάταξη μπορεί να ανιχνευθεί συγκέντρωση 

διαλύματος γλυκόζης περίπου έξι φορές μικρότερη του 1mM (170μM), σύμφωνα με τη γραμμική 

εξάρτηση που παρουσιάζεται στο σχήμα 5.12. Η ανίχνευση συγκέντρωσης 1mM αντιστοιχεί σε 

μεταβολή του δείκτη διάθλασης της τάξεως του 10-5, και μεταβολή του ενεργού δείκτη διάθλασης 

της τάξεως του 10-6, ενώ για συγκέντρωση 170μΜ οι αντίστοιχες τιμές μειώνονται κατά μία τάξη 

μεγέθους. 

Στη βιβλιογραφία έχει καταγραφεί πληθώρα αισθητήριων διατάξεων για την ανίχνευση της 

γλυκόζης. Οι πιο ευαίσθητες διατάξεις είναι οι ηλεκτροχημικοί αισθητήρες, καθώς έχουν 

καταγραφεί όρια ανίχνευσης των 20mM για μια διάταξη τύπου pH-ISFET [1], ακόμα και 5μΜ για 

αμπερομετρικούς αισθητήρες οι οποίοι φαίνεται να είναι οι πιο ευαίσθητοι στην ανίχνευση της 

γλυκόζης [2]. Όσον αφορά τους οπτικούς αισθητήρες, με τη μέθοδο SPR έχει ανιχνευθεί γλυκόζη 

συγκέντρωσης 2.2mM [3]. Επίσης, με μία διάταξη δακτυλιοειδών ταλαντωτών (σχήμα 1.23, 

κεφάλαιο 1) το όριο ανίχνευσης που έχει επιτευχθεί είναι 550μΜ [4]. Τέλος με μια διάταξη MZI  

το όριο ανίχνευσης του δείκτη διάθλασης είναι της τάξεως του 10-5 και το αντίστοιχο όριο του Neff 

(RIU) είναι της τάξεως του 10-7 [5]. Οι τιμές αυτές είναι συγκρίσιμες με της παρούσας εργασίας, 

ωστόσο ο αισθητήριος κλάδος που χρησιμοποίησαν στη βιβλιογραφία έχει μήκος 50 φορές 

μεγαλύτερο (15mm).  

Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι η παρούσα διάταξη μπορεί να ανιχνεύσει 

αρκετά μικρές μεταβολές του Neff, συγκρίσιμες ή και μικρότερες με αυτές που έχουν καταγραφεί 

στη βιβλιογραφία για οπτικές διατάξεις. Επομένως, οι μετρήσεις γλυκόζης κατέδειξαν ότι η 

ολοκληρωμένη οπτοηλεκτρονική διάταξη μπορεί να λειτουργήσει ως βιοχημικός αισθητήρας, όπως 

είχε προβλεφθεί και από τη θεωρητική μελέτη στο κεφάλαιο 2. 

 

2.2 Ανίχνευση λόγω Δεσμευτικής Αντίδρασης Βιομοριακών Υλικών 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε βιομοριακά 

συστήματα όπου εκτός από τη μεταβολή του δείκτη διάθλασης των διαλυμάτων, η αισθητήρια 

διάταξη ανιχνεύει τις αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα και τις στοιβάδες που ακινητοποιούνται 

στην επιφάνεια του αισθητήρα. 
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2.2.1 Ανίχνευση των Βιομοριακών Αλληλεπιδράσεων του Συστήματος                            

γ-Σφαιρινών/Ανοσοσφαιρίνης 

Για την ανίχνευση των αλληλεπιδράσεων των βιομοριακών συστημάτων θα πρέπει η επιφάνεια 

των αισθητήρων να τροποποιηθεί κατάλληλα όπως έχει περιγραφεί στην ενότητα 2.1 του 

κεφαλαίου 4. Συνοπτικά τα αρχικά βήματα προετοιμασίας των ψηφίδων σε επίπεδο δισκίου 

περιλαμβάνουν (τα ίδια βήματα ισχύουν και για το σύστημα βιοτίνης/στρεπταβιδίνης): 

 την υδροφιλοποίηση της επιφάνειας με πλάσμα οξυγόνου με τη χρήση ιοντικού εγχαράκτη 

 την εμβάπτιση των υδροφιλοποιημένων επιφανειών σε υδατικό διάλυμα APTES 0.5% και 

 την έψηση σε θερμαινόμενη πλάκα για την καλύτερη πρόσδεση του APTES στην επιφάνεια 

των κυματοδηγών.  

Αρχικά μελετήθηκε το σύστημα ανοσοσφαιρίνης/γ-σφαιρινών ποντικιού (antiMIgG-MgG), 

για την ανίχνευση των MgG. Τα διαδοχικά βήματα για την παρακολούθηση των βιομοριακών 

αλληλεπιδράσεων είναι τα ακόλουθα:  

1. Εισαγωγή του ρυθμιστικού διαλύματος των φωσφορικών αλάτων (buffer 50mM, pH 7.4). 

2. Επώαση του αντισώματος κατά των γ-σφαιρινών ποντικιού (antiMIgG)  σε διάλυμα buffer. Η 

συγκέντρωση του αντισώματος είναι αρκετά μεγάλη (25μg/ml) για την πλήρη κάλυψη της 

επιφάνειας. Αυτό το στάδιο είθισται να καλείται «coating». 

3. Κάλυψη των θέσεων της επιφάνειας των κυματοδηγών που δεν έχει προσδεθεί το αντίσωμα με 

BSA, μέσω εμβάπτισης σε πυκνό διάλυμα BSA συγκέντρωσης 10mg/ml σε buffer (blocking). 

4. Δέσμευση των γ-σφαιρινών ποντικιού (MgG) από το αντίσωμα, μέσω εμβάπτισης σε διάλυμα 

blocking*.  

*Χρησιμοποιείται το ίδιο διάλυμα με αυτό για την κάλυψη των κενών θέσεων, έτσι ώστε η 

μεταβολή του μετρούμενου φωτορεύματος να είναι απόρροια της βιομοριακής αλληλεπίδρασης 

και όχι της αλλαγής του δείκτη διάθλασης των διαλυμάτων. 

 

Στο σχήμα 5.13 παρουσιάζεται το διάγραμμα του φωτορεύματος σε συνάρτηση με το χρόνο 

για το σύστημα antiMIgG-MgG. Οι μεταβολές στο φωτόρευμα είναι διακριτές μετά από κάθε βήμα 

βιοχημικής αντίδρασης. Ως αρχική τιμή του φωτορεύματος θεωρείται η τιμή μετά την εισαγωγή 

του διαλύματος buffer στα 27.51pA. Μετά την επώαση του antiMIgG στην επιφάνεια των 

κυματοδηγών το φωτόρευμα μειώνεται κατά 1.35pA. Στη συνέχεια η εναπόθεση του blocking 

οδηγεί σε αύξηση του φωτορεύματος κατά 0.39pA. Η δέσμευση των MgG συγκέντρωσης 10nM 

(που αντιστοιχεί σε 1.5μg/ml) από το αντίσωμα μεταβάλλει το φωτόρευμα μειώνοντας την τιμή 

του κατά 0.2pA. Το τελευταίο στάδιο της έκπλυσης με το buffer προκαλεί μείωση του 

φωτορεύματος κατά 0.26pA λόγω αλλαγής του δείκτη διάθλασης του διαλύματος που περιβάλλει 

τον κυματοδηγό. 
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Σχήμα 5.13: Διάγραμμα του φωτορεύματος με το χρόνο της διάταξης Νο9 της ψηφίδα Α για το σύστημα 

antiMIgG-MgG 10nM. 

 

Η μεταβολή του φωτορεύματος κατά τη διάρκεια της δέσμευσης των MgG, από το αντίσωμα 

antiMIgG δείχνει ότι η οπτοηλεκτρονική διάταξη μπορεί να ανιχνεύσει βιομοριακές 

αλληλεπιδράσεις. Ωστόσο, για τη μελέτη της επίδρασης της πρώτης στοιβάδας εναπόθεσης, του 

coating, πραγματοποιήθηκε το αντίστροφο πείραμα για την ανίχνευση του αντισώματος. 

Συγκεκριμένα μετά την εισαγωγή του διαλύματος buffer, ακολουθούν τα εξής στάδια. 

1. Επώαση των MgG  σε διάλυμα buffer συγκέντρωσης 25μg/ml (coating). 

2. Κάλυψη των κενών θέσεων της επιφάνειας των κυματοδηγών με BSA (blocking). 

3. Δέσμευση του αντιγόνου από το αντίσωμα antiMIgG συγκέντρωσης 10nM, μέσω εμβάπτισης 

σε διάλυμα blocking. 
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Σχήμα 5.14: Διάγραμμα του φωτορεύματος με το χρόνο της διάταξης Νο9 της ψηφίδας Α για το σύστημα 

MgG-antiMIgG 10nM. 

 

Στο σχήμα 5.14 παρουσιάζεται το διάγραμμα του φωτορεύματος σε συνάρτηση με το χρόνο 

για το σύστημα MgG-antiMIgG. Παρατηρείται ότι κατά τη διάρκεια της επώασης των MgG 

(coating) το φωτόρευμα μειώνεται (κατά 0.94pA), όπως και στην περίπτωση του αντισώματος. Η 

εισαγωγή του διαλύματος blocking επίσης αυξάνει το φωτόρευμα (κατά 0.66pA). Η διαφορά 

έγκειται κατά τη δέσμευση του αντιγόνου από το αντίσωμα antiMIgG συγκέντρωσης 10nM, όπου 

λαμβάνει χώρα αύξηση του φωτορεύματος κατά 0.42pA, σε αντίθεση με την αντίστροφη 

διαδικασία.  

Οι μεταβολές του φωτορεύματος που απεικονίζονται στα σχήματα 5.13 και 5.13 

συγκεντρώνονται στον πίνακα 5.ΙΙ. Όμως για την πιο ακριβή και αξιόπιστη σύγκριση των 

μεταβολών του φωτορεύματος θα πρέπει το αρχικό φωτόρευμα των διατάξεων να είναι το ίδιο. 

Καθώς αυτό δεν μπορεί να είναι εφικτό, προσδιορίστηκε η σχετική μεταβολή του φωτορεύματος 

((τελική τιμή – αρχική τιμή)/αρχική τιμή)) των διατάξεων η οποία καταγράφεται στον ίδιο πίνακα.  

 

Στοιβάδες 
Μεταβολή Φωτορεύματος (pA) Σχετική Μεταβολή Φωτορεύματος (%)

antiMIgG – MgG MgG – antiMIgG antiMIgG – MgG MgG – antiMIgG 

coating 1.35 0.94 4.91 5.71 

blocking 0.39 0.66 1.49 4.25 
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στοιβάδα ανίχνευσης 

συγκέντρωσης 10nM 
MgG: 0.2 antiMIgG: 0.42 MgG: 0.53 antiMIgG: 2.59 

Πίνακας 5.ΙΙ: Τιμές μεταβολής του φωτορεύματος για τα συστήματα antiMIgG-MgG και MgG-antiMIgG. 

 

Η ανίχνευση του αντισώματος antiMIgG επιφέρει αρκετά μεγαλύτερη αλλαγή στο μετρούμενο 

φωτόρευμα σε σχέση με την αντίστοιχη αλλαγή λόγω της ανίχνευσης των MgG. Τα δύο μόρια 

MgG και antiMgG αν και δομικά είναι παρόμοια, έχουν διαφορετική κινητική προσρόφησης. Όταν 

χρησιμοποιείται το αντίσωμα ως coating μπορεί να επηρεάζεται η ικανότητα δέσμευσης του 

αντιγόνου σε αυτό, καθώς το αντίσωμα παίζει το ρόλο του αντιδρώντος. Ενώ στην περίπτωση 

λειτουργίας του αντιγόνου ως coating, οποιαδήποτε στερεοχημική ή δραστική μεταβολή υποστεί 

δεν επηρεάζει την επικείμενη εναπόθεση του αντισώματος, επομένως δεν μεταβάλλει τη 

δραστικότητα του αντισώματος. 

Ανεξαρτήτως της επίδρασης του coating στην ικανότητα δέσμευσης των βιομορίων, η τιμή της 

μεταβολής του φωτορεύματος λόγω της πρόσδεσης του αντισώματος συγκέντρωσης 10nM δείχνει 

ότι ο ολοκληρωμένος αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύσει ακόμη μικρότερες συγκεντρώσεις και να 

αυξηθεί η ευαισθησία του. Στο σχήμα 5.15 παρουσιάζεται το διάγραμμα φωτορεύματος-χρόνου 

μετά την επώαση των MgG (coating) και την εναπόθεση του διαλύματος blocking και μετά την 

εμβάπτιση σε διάλυμα blocking με αντίσωμα antiMIgG συγκέντρωσης 0.5nM (75ng/ml). Η 

αντίδραση του antiMIgG 0.5nM με τις MgG επιφέρει αύξηση στο φωτόρευμα κατά 0.22pA 

(1.23%). 
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Σχήμα 5.15: Διάγραμμα του φωτορεύματος με το χρόνο της διάταξης Νο9 της ψηφίδας Α για το σύστημα 

MgG-antiMIgG 10nM. 
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Ολοκληρώνοντας τη μελέτη του συστήματος MgG-antiMIgG, στο σχήμα 5.16 παρουσιάζονται 

από κοινού η μεταβολή και η σχετική μεταβολή του φωτορεύματος κατά την αντίδραση του 

antiMIgG με τις MgG για τις δύο συγκεντρώσεις antiMIgG: 10nM και 0.5nM. Από το διάγραμμα 

είναι εμφανές ότι το όριο ανίχνευσης του ολοκληρωμένου αισθητήρα μπορεί να μειωθεί αρκετά 

από τη μικρότερη μετρούμενη συγκέντρωση του 0.5nM. καθώς για τη συγκεκριμένη διάταξη η 

μέγιστη τιμή του θορύβου είναι 0.02pA. Όμως, ο επακριβής προσδιορισμός της τιμής του ορίου 

ανίχνευσης απαιτεί περισσότερα σημεία. Επομένως, από το σχήμα 5.16 προκύπτει κατά 

προσέγγιση ότι η τιμή της συγκέντρωσης του antiMIgG για φωτόρευμα 0.06pA ανέρχεται στα 

82pM (12.3ng/ml). 
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Σχήμα 5.16:  Μεταβολή και σχετική μεταβολή του φωτορεύματος λόγω της αντίδρασης του antiMIgG με το 

MgG για συγκεντρώσεις 10nM και 0.5nM. 

 

2.2.2 Ανίχνευση των Βιομοριακών Αλληλεπιδράσεων του Συστήματος 

Βιοτίνης/Στρεπταβιδίνης 

Το δεύτερο βιομοριακό σύστημα που ερευνήθηκε είναι το σύστημα βιοτίνης-στρεταβιδίνης. Τα 

πειραματικά βήματα των βιοχημικών αλληλεπιδράσεων που μελετήθηκαν είναι τα ακόλουθα:  

1. Εισαγωγή του ρυθμιστικού διαλύματος των φωσφορικών αλάτων (buffer). 

2. Ακινητοποίηση της βιοτινυλιωμένης BSA (bBSA) με εμβάπτιση σε διάλυμα συγκέντρωσης 

10μg/ml και 25μg/ml. 

3. Κάλυψη των θέσεων που δεν έχει προσδεθεί η bBSA, μέσω εμβάπτισης σε πυκνό διάλυμα BSA 

(blocking), όπως και στο προηγούμενο σύστημα.  

4. Αντίδραση με τη στρεπταβιδίνη μέσω εμβάπτισης σε διάλυμα blocking. 
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5. Έκπλυση με διάλυμα buffer για την απομάκρυνση των μορίων στρεπταβιδίνης που δεν έχουν 

δεσμευτεί από τη βιοτίνη. 
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Σχήμα 5.17: Διάγραμμα του φωτορεύματος με το χρόνο της διάταξης Νο9 για το σύστημα βιοτίνης-

στρεπταβιδίνης 10nM. 

 

Στο σχήμα 5.17 παρουσιάζεται το διάγραμμα του φωτορεύματος σε συνάρτηση με το χρόνο 

για τη διάταξη Νο9. Οι μεταβολές στο φωτόρευμα είναι διακριτές μετά από κάθε βήμα βιοχημικής 

αλληλεπίδρασης. Ως αρχική τιμή του φωτορεύματος θεωρείται η τιμή μετά την εισαγωγή του 

διαλύματος buffer στα 27.08pA. Σύμφωνα με το σχήμα 5.17, μετά την ακινητοποίηση της bBSA 

στην επιφάνεια των κυματοδηγών το φωτόρευμα αυξάνεται κατά 0.45pA για συγκέντρωση bBSA 

10μg/ml και κατά 0.8pA για συγκέντρωση bBSA 25μg/ml. Στη συνέχεια η εναπόθεση του 

blocking οδηγεί σε μεγάλη μείωση του φωτορεύματος κατά 2.54pA. Η δέσμευση της 

στρεπταβιδίνης συγκέντρωσης 10nM (που αντιστοιχεί σε 550ng/ml) από τη βιοτίνη μεταβάλλει 

σημαντικά το φωτόρευμα μειώνοντας την τιμή του κατά 2.64pA. Το τελευταίο στάδιο της 

έκπλυσης με το buffer προκαλεί αύξηση του φωτορεύματος (κατά 0.65pA) λόγω αλλαγής του 

δείκτη διάθλασης του διαλύματος που περιβάλλει τον κυματοδηγό. 

Η μεγάλη μεταβολή του φωτορεύματος με τη δέσμευση της στρεπταβιδίνης 10nM από τη 

βιοτίνη δείχνει την ικανότητα της κατασκευασθείσας διάταξης για ανίχνευση μεγάλης 

ευαισθησίας. Για την εύρεση του ορίου ανίχνευσης της διάταξης πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 



 

231 
 

1B2. Βιοχημικός Χαρακτηρισμός του Ολοκληρωμένου Αισθητήρα 

για μικρότερες συγκεντρώσεις στρεπταβιδίνης. Στο σχήμα 5.18 παρουσιάζεται το διάγραμμα του 

φωτορεύματος με το χρόνο μετά την ακινητοποίηση της bBSA συγκέντρωσης 25μg/ml και την 

εναπόθεση του διαλύματος blocking. Με τη δέσμευση της στρεπταβιδίνης συγκέντρωσης μόλις 

0.5nM καταγράφηκε διακριτή αύξηση στο φωτόρευμα κατά 0.51pA (2.27%). Το αποτέλεσμα είναι 

αρκετά ενθαρρυντικό για τη δυναμική της διάταξης. 
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Σχήμα 5.18: Διάγραμμα του φωτορεύματος λόγω της δέσμευσης της βιοτίνης από τη στρεπταβιδίνη 

συγκέντρωσης 0.5nM. 

 

Από τα σχήματα 5.17 και 5.18 παρατηρείται μείωση του φωτορεύματος με τη δέσμευση 

στρεπταβιδίνης 10nM ενώ η δέσμευση στρεπταβιδίνης 0.5nM οδηγεί σε μείωση της 

καταγραφόμενης τιμής. Αυτή η φαινομενική αντίθεση οφείλεται στην αρχή λειτουργίας της 

συμβολομετρικής μεθόδου των διατάξεων Mach-Zehnder. 

Το σύστημα βιοτίνης-στρεπταβιδίνης μελετήθηκε περαιτέρω για περισσότερες συγκεντρώσεις 

στρεπταβιδίνης. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στη μεσαία διάταξη (Νο5). Η πειραματική 

διαδικασία που ακολουθήθηκε τροποποιήθηκε σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις. Καθώς το 

ζητούμενο είναι η μέτρηση της μεταβολής του φωτορεύματος λόγω της πρόσδεσης της βιοτίνης 

στη στρεπταβιδίνη, τα προηγούμενα στάδια της ακινητοποίησης της bBSA και της κάλυψης των 

κενών θέσεων με το διάλυμα blocking πραγματοποιήθηκαν σε  ολόκληρο το δισκίο. Συγκεκριμένα, 

τα βήματα πριν την εισαγωγή του διαλύματος στρεπταβιδίνης έχουν ως εξής: 

1. Εμβάπτιση ολόκληρου του δισκίου σε διάλυμα bBSA που περιέχει βιοτίνη συγκέντρωσης 

25μg/ml για αρκετές ώρες (15 ώρες). 

2. Έκπλυση με διάλυμα buffer και εμβάπτιση του δισκίου σε διάλυμα blocking για την κάλυψη 

των κενών θέσεων για μία ώρα. 
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3. Έκπλυση με διάλυμα buffer κι έπειτα με απιονισμένο νερό και στέγνωση με αέριο άζωτο. 

Επομένως, η επιφάνεια των διατάξεων σε ολόκληρο το δισκίο έχει τροποποιηθεί και είναι 

έτοιμη για τη δέσμευση της ακινητοποιημένης βιοτίνης από τη στρεπταβιδίνη. Με τον τρόπο αυτό 

είναι η δυνατή η μέτρηση πολλών διατάξεων σε μικρό χρονικό διάστημα. Όπως έχει αναφερθεί οι 

μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην ίδια διάταξη (Νο5) σε διαφορετικές ψηφίδες. Η αρχική 

συγκέντρωση της στρεπταβιδίνης που μετρήθηκε είναι τα 20nM και ακολούθησαν μετρήσεις 

μειώνοντας σταδιακά τη συγκέντρωση έως και 0.25nM. Στο σχήμα 5.19 παρουσιάζονται τα 

διαγράμματα του φωτορεύματος συναρτήσει του χρόνου κατά τη δέσμευση της βιοτίνης από τη 

στρεπταβιδίνη συγκεντρώσεων 20, 10, 5, 2, 1, 0.5 και 0.25nM. Πριν την εισαγωγή του διαλύματος 

της στρεπταβιδίνης στον αισθητήριο κλάδο των διατάξεων, εισέρχεται διάλυμα blocking έτσι ώστε 

να καθοριστεί η αρχική τιμή του φωτορεύματος πριν τη στρεπταβιδίνη.  
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Σχήμα 5.19: Διάγραμμα του φωτορεύματος με το χρόνο κατά τη δέσμευση της βιοτίνης από τη 

στρεπταβιδίνη διαφορετικών συγκεντρώσεων. 

 

Το διάγραμμα για τη μικρότερη συγκέντρωση στρεπταβιδίνης (0.25nM) δείχνει μια πολύ αργή 

συνεχόμενη αύξηση του φωτορεύματος με το χρόνο η οποία δεν είναι ευκρινής. Μετά από αρκετά 

μεγάλο χρονικό διάστημα σε σχέση με τις αντιδράσεις των μεγαλύτερων συγκεντρώσεων το 

μετρούμενο φωτόρευμα δεν έχει σταθεροποιηθεί αλλά αυξάνεται γραμμικά. Για την επιβεβαίωση 

ότι η συγκεκριμένη μεταβολή δεν αποτελεί αστάθεια της διάταξης μέτρησης αλλά αποτέλεσμα της 
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αντίδρασης, μετά από ένα χρονικό διάστημα (27 λεπτά), στον αισθητήριο κλάδο εισέρχεται 

διάλυμα blocking (σχήμα 5.20). Η κλίση του διαγράμματος αλλάζει και τελικά το φωτόρευμα 

σταθεροποιείται, γεγονός που φανερώνει ότι η μέτρηση είναι ορθή. 
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Σχήμα 5.20: Διάγραμμα φωτορεύματος-χρόνου της αντίδρασης της στρεπταβιδίνης 0.25nM με την 

ακινητοποιημένη βιοτίνη. 

 

Το σχήμα 5.19 παρέχει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά την επίδραση της συγκέντρωσης 

της στρεπταβιδίνης στην απόκριση και τη μεταβολή του μετρούμενου φωτορεύματος του 

αισθητήρα. Όμως η αρχική τιμή του φωτορεύματος πριν την εισαγωγή της στρεπταβιδίνης δεν 

είναι ίδια για τις έξι διατάξεις του σχήματος 5.19. Επομένως, στο σχήμα 5.21 παρουσιάζονται οι 

μεταβολές του φωτορεύματος για συγκεκριμένες χρονικές στιγμές μετά την εισαγωγή της 

στρεπταβιδίνης. Ως μηδενική χρονική στιγμή ορίζεται η στιγμή πριν την πρόσδεση βιοτίνης από τη 

στρεπταβιδίνη. Από το σχήμα 5.21 παρατηρείται ελάττωση στη μεταβολή του φωτορεύματος με τη 

μείωση της συγκέντρωσης της στρεπταβιδίνης, όπως ήταν αναμενόμενο. 
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Σχήμα 5.21: Διάγραμμα μεταβολής του φωτορεύματος κατά τη διάρκεια δέσμευσης της βιοτίνης από τη 

στρεπταβιδίνη διαφόρων συγκεντρώσεων για συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. 
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Σχήμα 5.22: Διάγραμμα του αρχικού ρυθμού μεταβολής του φωτορεύματος λόγω της δέσμευσης της 

βιοτίνης από στρεπταβιδίνη διαφόρων συγκεντρώσεων. 

 

Όσον αφορά την ταχύτητα της απόκρισης των διατάξεων, όσο μειώνεται η συγκέντρωση 

αυξάνεται ο χρόνος απόκρισης, δηλαδή η κινητική της αντίδρασης είναι πιο αργή μέχρι την τελική 

σταθεροποίηση του φωτορεύματος (πλατό). Στο σχήμα 5.22 παρουσιάζεται το διάγραμμα του 

ρυθμού μεταβολής του φωτορεύματος με το χρόνο (pA/min) κατά την εκκίνηση της αντίδρασης 
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της στρεπταβιδίνης με την ακινητοποιημένη βιοτίνη για τις συγκεντρώσεις των σχημάτων 5.19 και 

5.18. Ουσιαστικά έχει προσδιοριστεί η αρχική κλίση των καμπυλών του σχήματος 5.19. 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων, η μεταβολή του φωτορεύματος για τη 

δέσμευση βιοτίνης από στρεπταβιδίνη συγκέντρωσης 10nM και 0.5nM έχει μετρηθεί και με τους 

δύο τρόπους: α) ακινητοποίηση του coating (bBSA) μέσω της μικρορρευστομηχανικής διάταξης 

και β) ακινητοποίηση του coating μέσω εμβάπτισης ολόκληρου του δισκίου στο αντίστοιχο 

διάλυμα. Από τη σύγκριση των δύο τρόπων προκύπτει ότι η μεταβολή του φωτορεύματος είναι πιο 

μεγάλη όταν η bBSA ακινητοποιείται μέσω εμβάπτισης του δισκίου στο αντίστοιχο διάλυμα 

(πίνακας 5.ΙΙΙ). Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το δισκίο έχει 

εμβαπτιστεί στο διάλυμα για μεγάλο χρονικό διάλυμα. Περαιτέρω στην περίπτωση εμβάπτισης 

όλου του δισκίου δεν διαταράσσεται η αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης με την επιφάνεια του 

υποστρώματος καθώς δεν υπάρχει ροή. 

 

 
Ακινητοποίηση Coating μέσω fluidic Ακινητοποίηση Coating μέσω 

εμβάπτισης του δισκίου 

0.5nM 10nM 0.5nM 10nM 

Μεταβολή 

Φωτορεύματος (nM)
0.51 2.64 1.28 3.64 

Σχετική Μεταβολή 

Φωτορεύματος (%) 
2.27 10.42 6.09 19.67 

Πίνακας 5.ΙΙΙ: Τιμές μεταβολής και σχετικής μεταβολής φωτορεύματος που προκύπτουν από τη δέσμευση 

της βιοτίνης από στρεπταβιδίνη 0.5nM και 10nM, για διαφορετικούς τρόπους ακινητοποίησης του coating. 

 

Με βάση τις τελικές τιμές του φωτορεύματος μετά την ολοκλήρωση της δέσμευσης της 

βιοτίνης από τη στρεπταβιδίνη διαφόρων συγκεντρώσεων προκύπτει η καμπύλη ευαισθησίας της 

διάταξης, δηλαδή η συνάρτηση της μεταβολής του φωτορεύματος συναρτήσει της συγκέντρωσης 

στρεπταβιδίνης. Στο σχήμα 5.23 παρατίθενται οι καμπύλες ευαισθησίας της μεταβολής αλλά και 

της σχετικής μεταβολής του φωτορεύματος. Στα διαγράμματα προσθέτονται και οι αντίστοιχες 

καμπύλες προσαρμογής. Παρατηρείται ότι οι δύο καμπύλες έχουν την ίδια μορφή, καθώς οι 

αρχικές τιμές των φωτορευμάτων δεν διαφέρουν σημαντικά (17.5 – 21pA).  
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Σχήμα 5.23: Διαγράμματα α) μεταβολής του φωτορεύματος και β) σχετικής μεταβολής του φωτορεύματος 

συναρτήσει της συγκέντρωσης της στρεπταβιδίνης και οι αντίστοιχες καμπύλες προσαρμογής. 
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Σχήμα 5.24: Διαγράμματα α) καμπυλών προσαρμογής της μεταβολής και της σχετικής μεταβολής του 

φωτορεύματος συναρτήσει της συγκέντρωσης στρεπταβιδίνης και β) μεγέθυνση στην περιοχή χαμηλών 

συγκεντρώσεων στρεπταβιδίνης. 

 

Οι καμπύλες ευαισθησίας δείχνουν ότι το φωτόρευμα δεν μεταβάλλεται γραμμικά με τη 

συγκέντρωση αλλά εκθετικά. Επίσης η μικρότερη μετρούμενη συγκέντρωση των 0.25nM αυξάνει 

διακριτά το φωτόρευμα (0.67pA), γεγονός που αποδεικνύει  ότι είναι δυνατή η ανίχνευση ακόμα 

πιο μικρών συγκεντρώσεων στρεπταβιδίνης. Στο σχήμα 5.24α παρουσιάζονται τα διαγράμματα 

των καμπυλών προσαρμογής της μεταβολής και της σχετικής μεταβολής του φωτορεύματος 

συναρτήσει της συγκέντρωσης της στρεπταβιδίνης, οι οποίες συμπίπτουν. Από τη μεγέθυνση των 

καμπυλών στην περιοχή χαμηλών συγκεντρώσεων στρεπταβιδίνης, μπορεί να εξαχθεί θεωρητικά η 
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αναμενόμενη (σχετική) μεταβολή του φωτορεύματος (σχήμα 5.24β). Εφόσον η μέγιστη τιμή του 

θορύβου είναι 0.02pA, προκύπτει ότι με την κατασκευασθείσα ολοκληρωμένη διάταξη μπορεί να 

ανιχνευθεί στρεπταβιδίνη συγκέντρωσης ακόμη και 10pM ή 550pg/ml (0.06pA, 0.3%). 

 

 

3. Βιοχημικός Χαρακτηρισμός του Ημι-ολοκληρωμένου Αισθητήρα 

 

Με τον ημιολοκληρωμένο αισθητήρα πραγματοποιήθηκαν βιολογικοί προσδιορισμοί. Για την 

επίδειξη της αρχής λειτουργίας της διάταξης πραγματοποιήθηκαν πρωτύτερα φασματικές 

μετρήσεις καθαρού ύδατος στην πρώτη και τη δεύτερη γενεά των διατάξεων. Η ανίχνευση των 

βιομοριακών αλληλεπιδράσεων πραγματοποιήθηκαν με τη δεύτερη - πιο βελτιωμένη - γενεά των 

ημιολοκληρωμένων διατάξεων σε αντιστοιχία με τις μετρήσεις των ολοκληρωμένων διατάξεων.  

 

3.1 Επίδειξη Αρχής Λειτουργίας 

Καταρχήν, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στις βοηθητικές διατάξεις της πρώτης γενεάς, οι οποίες 

δεν έχουν φίλτρο αποκοπής ρυθμών (modefilter), δηλαδή οι κυματοδηγοί είναι πλήρως 

εγχαραγμένοι. Τα κυματοδηγούμενα φάσματα εκπομπής καταγράφηκαν όταν ο αισθητήριος 

κλάδος α) περιβάλλεται από αέρα (n=1) και β) όταν έχει εγχυθεί απιονισμένο ύδωρ (n=1.333) 

πάνω σε αυτόν με τη χρήση μικροπιπέττας. Στο σχήμα 5.25α παρουσιάζονται τα αντίστοιχα 

κυματοδηγούμενα φάσματα εκπομπής της διάταξης με μήκος αισθητήριου κλάδου (Larm)  ίσο με 

300μm, μήκος του διαιρέτη-Υ ίσο με (Lbend) 300μm και συνολικό μήκος 1mm. 
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Σχήμα 5.25: α) Κυματοδηγούμενο φάσμα εκπομπής μιας βοηθητικής διάταξης πριν και μετά την έγχυση 
ύδατος στον αισθητήριο κλάδο, β) μεγέθυνση της φασματικής περιοχής, όπου οι μεταβολές του φάσματος 
είναι πιο έντονες. 
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Από το σχήμα 5.25α παρατηρείται μεταβολή στο φάσμα εκπομπής μετά την ανίχνευση του 

ύδατος τόσο στην ένταση, όσο και στην μετατόπιση του μήκους κύματος. Το διακεκομμένο σχήμα 

περιλαμβάνει την περιοχή που οι μεταβολές είναι πιο έντονες. Συγκεκριμένα, η μετατόπιση του 

φάσματος προς τα μικρά μήκη κύματος (blue shift) παίρνει τη θέση της μεταβολής προς τα μεγάλα 

μήκη κύματος μετά τα 710nm (σχήμα 5.25β). Η μετατόπιση αυτή δηλώνει ότι υπερισχύει ο ρυθμός 

ΤΜ, σε συμφωνία με τις προσομοιώσεις (σχήμα 2.30, κεφάλαιο 2). 

Η φασματική μεταβολή λόγω της έγχυσης του ύδατος σε μια διάταξη με ένα μη 

βελτιστοποιημένο κυματοδηγό Mach-Zehnder είναι ενθαρρυντική για τη δυνατότητα ανιχνεύσεων 

της ημιολοκληρωμένης διάταξης. Συνεπώς το επόμενο βήμα είναι η ανίχνευση του ύδατος σε 

διατάξεις της δεύτερης γενεάς που έχουν βελτιστοποιηθεί τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των 

κυματοδηγών Mach-Zehnder. 

Στο σχήμα 5.26 φαίνονται εικόνες από οπτικό μικροσκόπιο των δύο ψηφίδων της δεύτερης 

γενεάς μετά την κοπή της περιοχής του ανιχνευτή. Καθώς οι κυματοδηγοί είναι κατασκευασμένοι 

έτσι ώστε να εισέρχονται στον ανιχνευτή υπό γωνία, είναι δύσκολη η λήψη του φάσματος 

εκπομπής των φωτοδιόδων των διατάξεων εκτός από τη μεσαία (Νο5). Με το άσπρο βέλος στο 

σχήμα 5.26 επισημαίνεται η περιοχή συλλογής του εκπεμπόμενου φωτός της μεσαίας διάταξης από 

την εξωτερική οπτική ίνα. Κατά συνέπεια, όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στη μεσαία 

διάταξη. 

 
(α) (β)

Σχήμα 5.26: Εικόνες οπτικού μικροσκοπίου των ημιολοκληρωμένων διατάξεων της δεύτερης γενεάς: α) 

ψηφίδα Α και β) ψηφίδα Β. 

 

αισθητήριος 

κλάδος 
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Κατ’ αντιστοιχία των μετρήσεων των βοηθητικών διατάξεων, καταγράφηκαν τα 

κυματοδηγούμενα φάσματα εκπομπής της μεσαίας διάταξης της ψηφίδας Α πριν και μετά την 

έγχυση ύδατος στον αισθητήριο κλάδο. Στο σχήμα 5.27 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα φάσματα 

εκπομπής της διάταξης. Η μορφή του φάσματος αλλάζει εξ’ ολοκλήρου λόγω της παρουσίας 

ύδατος. Οι κορυφές λόγω της συμβολής των δύο κλάδων στην έξοδο των κυματοδηγών Mach-

Zehnder εξαλείφονται όταν εισέρθει το ύδωρ στον αισθητήριο κλάδο. Η ολοκληρωτική μεταβολή 

του φάσματος σε σχέση με την αισθητά πιο μικρή μεταβολή των βοηθητικών διατάξεων 

επιβεβαιώνει το ρόλο του φίλτρου αποκοπής των ρυθμών υψηλότερου βαθμού. 
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Σχήμα 5.27: Κυματοδηγούμενα φάσματα εκπομπής από τη μεσαία διάταξη της ψηφίδας Α πριν και μετά την 

έγχυση ύδατος στον αισθητήριο κλάδο. 

 

Με τη συνεχή καταγραφή των φασμάτων μετά την έγχυση του ύδατος προέκυψαν 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν οι μεταβολές που λαμβάνουν χώρα 

λόγω της εξάτμισης του υπερκείμενου ύδατος. Στο σχήμα 5.28 απεικονίζονται τα φάσματα 

εκπομπής για συγκεκριμένες χρονικές στιγμές μετά την έγχυση του ύδατος. Παρατηρείται ότι μετά 

από περίπου 6 λεπτά αρχίζουν να εμφανίζονται ακρότατα και στα 10 λεπτά έχουν εμφανιστεί ξανά 

οι κορυφές συμβολής. 
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Σχήμα 5.28: Κυματοδηγούμενα φάσματα εκπομπής από τη μεσαία διάταξη της ψηφίδας Α για διαφορετικές 

χρονικές στιγμές μετά την έγχυση ύδατος. 

 

Τα αποτελέσματα της ανίχνευσης του ύδατος καταδεικνύουν την ικανότητα της ημι-

ολοκληρωμένης διάταξης δεύτερης γενεάς να λειτουργήσει ως αισθητήρας και ανοίγουν το δρόμο 

για την υλοποίηση πιο ευαίσθητων ανιχνεύσεων. 

 

3.2 Ανίχνευση λόγω Δεσμευτικής Αντίδρασης - Σύστημα Βιοτίνης/Στρεπταβιδίνης 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι μετρήσεις της ημιολοκληρωμένης διάταξης για την 

ανίχνευση βιομοριακών αλληλεπιδράσεων. Συγκεκριμένα, το βιομοριακό σύστημα που 

χρησιμοποιήθηκε είναι το σύστημα βιοτίνης/στρεπταβιδίνης το οποίο έχει ήδη μελετηθεί με τον 

πλήρως ολοκληρωμένο αισθητήρα. 

Τα βήματα των βιομοριακών αλληλεπιδράσεων που μελετήθηκαν είναι τα ακόλουθα:  

1. Εισαγωγή απιονισμένου ύδατος. 

2. Εισαγωγή διαλύματος buffer. 

3. Ακινητοποίηση της bBSA με εμβάπτιση σε διάλυμα BSA συγκέντρωσης 25μg/ml. 

4. Έκπλυση με buffer. 

5. Κάλυψη των κενών θέσεων μέσω εμβάπτισης σε πυκνό διάλυμα BSA (blocking).  

6. Αντίδραση με τη στρεπταβιδίνη συγκέντρωσης 0.5nM μέσω εμβάπτισης σε διάλυμα blocking. 

7. Έκπλυση με διάλυμα buffer για την απομάκρυνση των μορίων στρεπταβιδίνης που δεν έχουν 

δεσμευτεί από τη βιοτίνη. 
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Σχήμα 5.29: Κυματοδηγούμενα φάσματα εκπομπής μετά την εισαγωγή του ύδατος και του διαλύματος 

buffer στον αισθητήριο κλάδο. 

 

Στο σχήμα 5.29 παρουσιάζονται τα φάσματα εκπομπής μετά την εισαγωγή ύδατος και μετά 

την εισαγωγή του διαλύματος των φωσφορικών αλάτων (buffer). Το διάλυμα buffer επιφέρει 

αλλαγή στη μορφή του φάσματος δημιουργώντας ένα ακρότατο περίπου στα 750nm. Η έντονη 

μεταβολή του φάσματος προκαλείται από το διαφορετικό δείκτη διάθλασης του ύδατος (n=1.333) 

και του ρυθμιστικού διαλύματος φωσφορικών αλάτων (n=1.335) [6].  
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Σχήμα 5.30: Περιοχή του ελαχίστου 

του φάσματος εκπομπής το οποίο 

διαμορφώθηκε από την επίδραση του 

διαλύματος buffer στον αισθητήριο 

κλάδο. 

 

 

Το φάσμα μετά την εισαγωγή του διαλύματος buffer αποτελεί τη βάση για την καταγραφή των 

επικείμενων μετατοπίσεων στο μήκος κύματος μετά από κάθε βιοχημική αλληλεπίδραση. Με τη 

χρήση του κατάλληλου λογισμικού Labview καταγράφηκαν συναρτήσει του χρόνου οι μεταβολές 
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του μήκους κύματος στην περιοχή από 680nm έως 780nm, όπου υπάρχει ένα διακριτό ελάχιστο, 

μέσω προσαρμογής της καμπύλης (σχήμα 5.30). 

Στο σχήμα 5.31 παρουσιάζεται το διάγραμμα του μήκους κύματος σε συνάρτηση με το χρόνο 

που πρόεκυψε στην περιοχή του ελαχίστου. Οι μετατοπίσεις στο μήκος κύματος είναι διακριτές 

μετά από κάθε βήμα βιοχημικής αλληλεπίδρασης. Αναλυτικά, η ακινητοποίηση της bBSA 

(coating) στην επιφάνεια του αισθητήριου κλάδου προκαλεί μετατόπιση του ελαχίστου προς τα 

μεγαλύτερα μήκη κύματος. Η ακόλουθη έκπλυση με διάλυμα buffer, το οποίο απομακρύνει τα μη 

ακινητοποιημένα μόρια coating, μετατοπίζει το ελάχιστο σε μικρό βαθμό. Η κάλυψη των κενών 

θέσεων με το blocking επιφέρει μεγάλη μείωση της τιμής του ελαχίστου. Η πρόσδεση της βιοτίνης 

από τη στρεπταβιδίνη συγκέντρωσης 0.5nM οδηγεί επίσης σε μείωση του ελαχίστου. Το τελευταίο 

βήμα της έκπλυσης με το διάλυμα buffer αυξάνει το ελάχιστο σε τιμές μεγαλύτερες σε σχέση με το 

στάδιο πριν την εισαγωγή της στρεπταβιδίνης. 
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Σχήμα 5.31: Διάγραμμα μεταβολής του μήκους κύματος με το χρόνο για το σύστημα βιοτίνης-

στρεπταβιδίνης στη φασματική περιοχή 690-770nm. 

 

Μετά την εισαγωγή του blocking παρουσιάζεται θόρυβος στο διάγραμμα, ο οποίος γίνεται πιο 

έντονος κατά την πρόσδεση της βιοτίνης από τη στρεπταβιδίνης. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

σημειωθεί ότι η περιοχή μηκών κύματος για την εύρεση του ελαχίστου κατά τη διάρκεια της 
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μέτρησης δεν μπορεί να μεταβληθεί με το συγκεκριμένο λογισμικό σε πραγματικό χρόνο. 

Επομένως, η έντονη αλλεπάλληλη μετακίνηση του ελαχίστου προς τα μικρότερα μήκη κύματος 

οδηγεί στη μη ακριβή προσαρμογή της καμπύλης του ελαχίστου. Κατά συνέπεια, η τιμή της 

μετατόπισης λόγω της παρουσίας της στρεπταβιδίνης δεν μπορεί να εξαχθεί με ακρίβεια από το 

διάγραμμα του σχήματος 5.31. Παρ’ όλα αυτά, από το σχήμα 5.31 λαμβάνεται μια γενική εικόνα 

της συμπεριφοράς του αισθητήρα κατά τα στάδια αντίδρασης του συστήματος 

βιοτίνης/στρεπταβιδίνης. 

Ταυτοχρόνως με την καταγραφή του ελαχίστου συναρτήσει του χρόνου, καταχωρούνται τα 

φάσματα σε ολόκληρη τη φασματική περιοχή εκπομπής της διόδου. Στο σχήμα 5.32 

παρουσιάζονται τα φάσματα κατά τα στάδια α) της αρχικής εισαγωγής του buffer, β) της έκπλυση 

με buffer μετά την ακινητοποίηση του coating και γ) μετά την εισαγωγή του blocking. Η 

μετατόπιση του ελαχίστου στο σχήμα 5.32 είναι σε απόλυτη συμφωνία με το διάγραμμα του 

σχήματος 5.31. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι η μετατόπιση προς τα μεγαλύτερα μήκη κύματος 

συνοδεύεται από αύξηση στην ένταση του φάσματος εκπομπής. 
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Σχήμα 5.32: Κυματοδηγούμενα φάσματα εκπομπής για τα διάφορα στάδια μέχρι και την εισαγωγή του 

διαλύματος blocking. 

 

Ολοκληρώνοντας, στο σχήμα 5.33 παρουσιάζονται τα φάσματα κατά τα στάδια α) μετά την 

εισαγωγή του blocking, β) κατά τη δέσμευση της βιοτίνης από τη στρεπταβιδίνη συγκέντρωσης 

0.5nM και γ) μετά την τελική έκπλυση με buffer. Η μετατόπιση του φάσματος προς μικρότερες 

τιμές λόγω της δέσμευσης της βιοτίνης από τη στρεπταβιδίνη και η ακόλουθη μετατόπιση προς την 

αντίθετη κατεύθυνση που προκαλείται από την έκπλυση με buffer συμφωνεί με το διάγραμμα 5.29. 
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Σχήμα 5.33: Κυματοδηγούμενα φάσματα εκπομπής πριν και μετά τη δέσμευση της βιοτίνης από τη 

στρεπταβιδίνη. 

 

Στο σχήμα 5.34 παρουσιάζεται η περιοχή του ελαχίστου των φασμάτων του σχήματος 5.30 σε 

μεγέθυνση. Το εύρος της μετατόπισης λόγω της στρεπταβιδίνης είναι πιο μικρό σε σχέση με το 

σχήμα 5.31, αλλά αντιστοιχεί στην πραγματικά μεταβολή. Όμως η οδοντωτή μορφή του φάσματος, 

η οποία οφείλεται στο φαινόμενο Fabry-Perot (ενότητα 3.4.3.3, κεφάλαιο 1), δεν επιτρέπει τον 

ακριβή υπολογισμό της μετατόπισης. 
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Σχήμα 5.34: Μεγέθυνση της φασματικής περιοχής του ελαχίστου πριν και μετά τη δέσμευση της βιοτίνης 

από τη στρεπταβιδίνη. 
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Για την εξαγωγή της αριθμητικής τιμής της μετατόπισης αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα 

αριθμητικής ανάλυσης στη γλώσσα προγραμματισμού Matlab, με το οποίο προσδιορίζονται τα 

ακρότατα με την εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων. Ουσιαστικά το πρόγραμμα 

λειτουργεί όπως το λογισμικό Labview, αλλά παρέχει τη δυνατότητα ορισμού της περιοχής των 

εκάστοτε ακρότατων, κατά συνέπεια οι τιμές που προκύπτουν είναι πιο ακριβείς. Στο σχήμα 5.32 

παρουσιάζονται το πειραματικό φάσμα και οι καμπύλες προσαρμογής στην περιοχή των δύο 

ακρότατων (κόκκινες γραμμές). 

Εφαρμόζοντας το αριθμητικό πρόγραμμα για τα φάσματα των σχημάτων 5.32 και 5.33 

προέκυψαν οι αντίστοιχες τιμές στα δύο ακρότατα στα 695 και 755nm. Θεωρώντας ως αρχική τιμή 

το στάδιο μετά την ακινητοποίηση του coating και την ακόλουθη έκπλυση με buffer, στο σχήμα 

5.35 παρουσιάζονται οι μετατοπίσεις που προέκυψαν για τα δύο ακρότατα.  
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Σχήμα 5.35: Πειραματικό φάσμα και καμπύλη προσαρμογής που προέκυψε από αριθμητική ανάλυση. 
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Σχήμα 5.36: Μεταβολή του μήκους κύματος κατά τα στάδια των αντιδράσεων του συστήματος 

βιοτίνης/στρεπταβιδίνης συγκέντρωσης 0.5nM. 

 

Οι αριθμητικές τιμές των μεταβολών του μήκους κύματος μετά από κάθε στάδιο για τα δύο 

ακρότατα του σχήματος 5.36 καταγράφονται στον πίνακα 5.ΙV. Στον ίδιο πίνακα περιλαμβάνονται 

και οι αντίστοιχες σχετικές μεταβολές του μήκους κύματος. Συμπερασματικά από το σχήμα 5.36 

και τον πίνακα 5.ΙV, παρατηρείται ότι η μετατόπιση του ελαχίστου (755nm) είναι πιο ευρεία σε 

σχέση με το μέγιστο (695nm). Από τη μετατόπιση του ελαχίστου προκύπτει ότι η αντίδραση της 

στρεπταβιδίνης με τη βιοτίνη επιφέρει μια μεταβολή της τάξεως των 5.65nm (0.77%). 

 

Πειραματικά Στάδια 
Μεταβολή Μήκους Κύματος (nm) Σχετική Μεταβολή Μήκους Κύματος (%)

695nm 755nm 695nm 755nm 

Coating+buffer 0 0 0 0 

Blocking 17.23 23.81 2.48 3.14 

Στρεπταβιδίνη 0.5nM 4.6 5.65 0.68 0.77 

Έκπλυση με buffer 8.21 13.35 1.22 1.83 

Πίνακας 5.IV: Αριθμητικά αποτελέσματα των μεταβολών και σχετικών μεταβολών του μήκους κύματος του 

συστήματος βιοτίνης/στρεπταβιδίνης. 

 

Στον πίνακα 5.V παρατίθενται από κοινού οι τιμές της μεταβολής φωτορεύματος και μήκους 

κύματος που προέκυψαν από τον ολοκληρωμένο και τον ημιολοκληρωμένο αισθητήρα αντίστοιχα, 

λόγω της αντίδρασης της βιοτίνης με τηςστρεπταβιδίνη συγκέντρωσης 0.5nM. Τα δύο μεγέθη 

φωτόρευμα και μήκος κύματος είναι ανόμοια και δεν μπορούν να συγκριθούν άμεσα, αλλά θα 
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πρέπει να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα του φάσματος. Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπενθυμισθεί 

ότι με το συγκεκριμένο φασματοφωτόμετρο δεν μπορεί να ληφθεί ολόκληρο το φάσμα εκπομπής 

αλλά μέχρι τα 780nm, κατά συνέπεια το ολοκλήρωμα του λαμβανόμενου φάσματος δεν 

αντιστοιχεί στο φωτόρευμα. Επιπλέον υπάρχουν απώλειες φωτός κατά συλλογή του φωτός μέσω 

της εξωτερική ίνας, κατά συνέπεια οι δύο μέθοδοι δεν μπορούν να συγκριθούν άμεσα. Ωστόσο με 

τη φασματική προσέγγιση λαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την ταυτοποίηση ουσιών. Για το λόγο αυτό απαιτείται περαιτέρω μελέτη για επίτευξη 

καλύτερης οπτικής σύζευξης μεταξύ κυματοδηγού και οπτικής ίνας καθώς και ο εξοπλισμός με ένα 

πιο κατάλληλο φασματοφωτόμετρο. 

 

 Ακινητοποίηση του 
coating Μεταβολή 

Ολοκληρωμένος 
Αισθητήρας 

μέσω εμβάπτισης του 
δισκίου 1.28 

μέσω του fluidic 0.51 

Ημιολοκληρωμένος 
αισθητήρας μέσω του fluidic 5.65 

Πίνακας 5.V: Τιμές (σχετικής) μεταβολής φωτορεύματος και μήκους κύματος που προέκυψαν από τον 

ολοκληρωμένο και τον ημιολοκληρωμένο αισθητήρα αντίστοιχα, λόγω της αντίδρασης της βιοτίνης με 

στρεπταβιδίνη 0.5nM. 

 

 

4. Προσδιορισμός της Μεταβολής του Ενεργού Δείκτη Διάθλασης για τα Βιομοριακά 

Συστήματα 

 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων των βιομοριακών συστημάτων έδειξαν ότι μπορεί να επιτευχθεί 

η ανίχνευση πολύ μικρών συγκεντρώσεων του αντισώματος (0.5nM) και της στρεπταβιδίνης 

(0.25nM) αντίστοιχα για τα δύο συστήματα. Οι μετρήσεις στις μεταβολές του μήκους κύματος των 

λαμβανόμενων φασμάτων της ημιολοκληρωμένης εκδοχής πραγματοποιήθηκαν εκ πρώτης για 

καθαρό νερό και στη συνέχεια για το σύστημα στρεπταβιδίνης, όπου αποδείχθηκε ότι μπορεί να 

ανιχνευθεί εξίσου ευαίσθητα στρεπταβιδίνη μικρής συγκέντρωσης (0.5nM). Τα αποτελέσματα των 

δύο εκδοχών της αισθητήριας οπτοηλεκτρονικής διάταξης έδειξαν ότι τα όρια ανίχνευσης (κατά 

προσέγγιση) είναι πολύ χαμηλότερα από τις υπάρχουσες μετρούμενες τιμές και ανέρχονται στα 

86pM αντισώματος και 10pM στρεπταβιδίνης, όσον αφορά την ολοκληρωμένη διάταξη.  
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Με βάση τις μετρήσεις του πάχους των στοιβάδων με τη μέθοδο WLRS που παρουσιάστηκαν 

στο κεφάλαιο 4, υπολογίστηκε το πάχος των στοιβάδων που αντιστοιχεί στις μικρότερες 

πειραματικές συγκεντρώσεις και στα όρια ανίχνευσης για το αντίσωμα και τη στρεπταβιδίνη. Οι 

μετρήσεις WLRS αφορούν το αντιγόνο MgG αλλά το πάχος του είναι ίδιο με του 

συμπληρωματικού αντισώματός του antiMIgG. Στους πίνακες 5.VI και 5.VII συνοψίζονται οι τιμές 

του πάχους για τη μικρότερη συγκέντρωση που μετρήθηκε με τη μέθοδο WLRS, τη μικρότερη 

πειραματική συγκέντρωση και το όριο ανίχνευσης, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά ως προς το 

πάχος των μορίων για το antiMIgG (4nm) και τη στρεπταβιδίνη (4.5nm). 

 

 
Συγκέντρωση antiMIgG Πάχος Στοιβάδας Ποσοστό % του 

πάχους του μορίουμg/ml nM nm 

Μικρότερη 
συγκέντρωση – WLRS 5 33.33 0.71 17.75 

Μικρότερη 
Συγκέντρωση – ΒΒΜΖΙ 0.075 0.5 0.0037 0.0925 

Όριο ανίχνευσης 0.0123 0.086 6.6×10-4 0.0165 

Πίνακας 5.VI: Τιμές συγκέντρωσης του antiMIgG και οι αντίστοιχες τιμές πάχους όπως προκύπτουν από τη 

μέθοδο WLRS. 

 

 Συγκέντρωση Στρεπταβιδίνης Πάχος 
Στοιβάδας 

Ποσοστό % 
του πάχους 
του μορίου  ng/ml nM nm 

Μικρότερη 
συγκέντρωση – WLRS 27.5 0.5 1.74 38.67 

Μικρότερη 
Συγκέντρωση – ΒΒΜΖΙ 13.75 0.25 0.87 19.33 

Όριο ανίχνευσης 0.55 0.01 0.026 0.58 

Πίνακας 5.VII: Τιμές συγκέντρωσης της στρεπταβιδίνης και οι αντίστοιχες τιμές πάχους όπως προκύπτουν 

από τη μέθοδο WLRS. 

 

Οι πίνακες 5.VI και 5.VII δείχνουν ότι η οριακή συγκέντρωση ανίχνευσης του antiMIgG 

(86pΜ) αντιστοιχεί μόλις στο 0.0165% του πάχους του μορίου (4nm) και η αντίστοιχη τιμή της 

στρεπταβιδίνης (10pM) αντιστοιχεί στο 0.58% του πάχους του μορίου της στρεπταβιδίνης (4.5nm). 

Τα ποσοστά αυτά καταδεικνύουν την υψηλή ευαισθησία της οπτοηλεκτρονικής διάταξης. Κατά 

συνέπεια ο στόχος για την ανάπτυξη υπερευαίσθητων αισθητήριων διατάξεων με βάση τη 

συμβολομετρία έχει επιτευχθεί. 
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3B4. Προσδιορισμός της Μεταβολής του Ενεργού Δείκτη Διάθλασης για τα Βιομοριακά Συστήματα 

Περαιτέρω, από την τιμή του πάχους που προκύπτει από την οριακή συγκέντρωση ανίχνευσης 

μπορεί να προσδιοριστεί ο ενεργός δείκτης διάθλασης, με τη χρήση του επιλυτή ρυθμών του 

λογισμικού BeamPropTM. Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από τις εξής στοιβάδες 

που υπέρκεινται στον αισθητήριο κλάδο: 1) APTES, 2) coating+blocking, 3) αντίσωμα ή 

στρεπταβιδίνη και 4) διάλυμα buffer. Αναλυτικά οι τιμές των παχών, όπως έχουν προσδιοριστεί 

από τη μέθοδο WLRS στο κεφάλαιο 4, και των δεικτών διάθλασης των στοιβάδων παρατίθενται 

στον πίνακα 5.VIII. Οι ενεργοί δείκτες διάθλασης που προκύπτουν συγκρίνονται με τις αντίστοιχες 

τιμές που προκύπτουν με την αφαίρεση της πρωτεϊνικής στοιβάδας ανίχνευσης. Στο σχήμα 5.34 

παρουσιάζονται οι μεταβολές των ενεργών δεικτών διάθλασης συναρτήσει του μήκους για τους 

ρυθμούς ΤΕ00 και ΤΜ00 για το antiMIgG και τη στρεπταβιδίνη αντίστοιχα. 

 

 Σύστημα MgG-
antiMIgG 

Πάχος 
Στοιβάδας 

Δείκτης 
Διάθλασης 

Σύστημα Βιοτίνης-
Στρεπταβίδινης 

Πάχος 
Στοιβάδας 

Δείκτης 
Διάθλασης 

1 APTES 1.00nm 1.460 APTES 1.00nm 1.460 

2 MgG+blocking 1.89nm 1.400 bBSA+blocking 1.82nm 1.450 

3 antiMIgG 6.6×10-4nm 1.400 Στρεπταβιδίνη 0.026nm 1.450 

4 Buffer 4.00μm 1.335 Buffer 4.00μm 1.335 

Πίνακας 5.VIII: Τιμές πάχους και δείκτη διάθλασης των στοιβάδων των δύο συστημάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των ενεργών δεικτών διάθλασης. 

 

450 500 550 600 650 700 750 800
4.50x10-8

6.00x10-8

7.50x10-8

9.00x10-8

1.05x10-7

1.20x10-7

1.35x10-7

1.50x10-7

1.65x10-7
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Δ
N

ef
f
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 antiMIgG 86pM

450 500 550 600 650 700 750 800
3.0x10-6

4.0x10-6

5.0x10-6

6.0x10-6

7.0x10-6

8.0x10-6

9.0x10-6

1.0x10-5

1.1x10-5

1.2x10-5

 TM00

 TE00

Δ
N

ef
f

Μήκος Κύματος (nm)

Στρεπταβιδίνη 10pM 

 

Σχήμα 5.34: Διαφορά ενεργού δείκτη διάθλασης πριν και μετά την πρόσδεση της οριακά ανιχνεύσιμης 

στοιβάδας antiMIgG (86pM) και στρεπταβιδίνης (10pM). 
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Η διαφορά των ενεργών δεικτών διάθλασης (και κατά συνέπεια το RIU) για το antiMIgG 

είναι της τάξης του 10-8 και η αντίστοιχη διαφορά είναι της τάξεως του 10-6 για τη στρεπταβιδίνη. 

Η διαφορά είναι μικρότερη για το ρυθμό ΤΕ00 γιατί (όπως έχει ήδη εξηγηθεί στο κεφάλαιο 2) 

απαντάται για μεγαλύτερες τιμές του ενεργού δείκτη διάθλασης σε σχέση με τον ρυθμό ΤΜ00, και 

το πεδίο είναι πιο περιορισμένο εντός των ορίων του κυματοδηγού για ένα επίπεδο κυματοδηγό. 

 

 

5. Σύγκριση με τη Βιβλιογραφία 

 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της κατασκευασθείσας ολοκληρωμένης οπτοηλεκτρονικής 

αισθητήριας διάταξης, τα προκύπτοντα αποτελέσματα των ορίων ανίχνευσης που επιτεύχθηκαν 

συγκρίνονται με ανάλογα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία. Όσον αφορά το 

σύστημα αντιγόνου-αντισώματος παρουσιάζονται εργασίες με τις οποίες έχουν ανιχνευθεί 

αντισώματα διαφορετικών ζωικών οργανισμών εκτός από τους μύες (antiMIgG). Τα 

βιβλιογραφικά αποτελέσματα παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά, αρχικά για τους αισθητήρες 

MZI και στη συνέχεια για τους υπόλοιπους τύπους αισθητήρων. 

Όσον αφορά τις διατάξεις που περιλαμβάνουν συμβολόμετρα, όπως τα ΜΖΙ, διευκρινίζεται 

ότι οι διατάξεις δεν είναι ολοκληρωμένες σε μία ψηφίδα αλλά χρησιμοποιούν εξωτερικές πηγές 

φωτός και ανιχνευτές. Παρ’ όλα ταύτα, οι συγγραφείς τις αναφέρουν ως ολοκληρωμένες υπό την 

έννοια της κατασκευής του τμήματος του κυματοδηγού σε μία ψηφίδα με διεργασίες 

μικροτεχνολογίας. 

Ξεκινώντας από τους αισθητήρες Mach-Zehnder (MZI), από τους πρώτους MZI που έχουν 

αναφερθεί στη βιβλιογραφία είναι μία διάταξη που έχει κατασκευαστεί σε υπόστρωμα γυαλιού με 

ανταλλαγή ιόντων καλίου. Με τη συγκεκριμένη διάταξη έχει ανιχνευθεί αντίσωμα IgG 

συγκέντρωσης 10μg/ml [7]. Με υπόστρωμα γυαλιού και παρεμφερή τεχνική έχει κατασκευαστεί 

ένας αισθητήρας MZI για την ανίχνευση βιοτινυλιωμένου antiMIgG συγκέντρωσης 50μg/ml [8]. 

Συνεχίζοντας χρονικά, έχει παρουσιασθεί μία διάταξη που χρησιμοποιεί ένα λέιζερ He-Ne για 

τη σύζευξη του φωτός με την ψηφίδα του ΜΖΙ τύπου ράβδου (rib). Το εκπεμπόμενο φως 

συλλέγεται σε μία φωτοδίοδο πυριτίου με τη χρήση μιας μονορυθμικής οπτικής ίνας γυαλιού. Με 

τη συγκεκριμένη διάταξη έχει ανιχνευθεί 1μg/ml του αντισώματος 2,4-D IgG καθώς και 

στρεπταβιδίνη που αντιστοιχεί στο 1% της μονομοριακής στοιβάδας με κάλυψη μάζας περίπου 

2nm/cm2 [9, 10]. 

Μια άλλη μελέτη που έχει παρουσιασθεί είναι η παραλλαγή του κλασικού MZI  που περιέχει 

ένα συζεύκτη τριών κυματοδηγών (σχήμα 1.29, κεφάλαιο 1). Το φως από ένα λέιζερ 
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4B5. Σύγκριση με τη Βιβλιογραφία 

κυματοδηγείται μέσω της διάταξης και συλλέγεται με τη βοήθεια αντικειμενικών φακών σε τρεις 

φωτοανιχνευτές πυριτίου. Η αισθητήρια περιοχή έχει διαστάσεις 150μm×15mm και το όριο 

ανίχνευσης για τη στρεπταβιδίνη ανέρχεται στα 5pg/mm2 [11]. 

Ένας άλλος αισθητήρας MZI αποτελείται από διαφορετικά οξείδια πυριτίου και ο δείκτης 

διάθλασης των οξειδίων ελέγχεται από τη συγκέντρωση οξυγόνου για να επιτευχθεί 

μονορυθμικότητα. Το φως από ένα λέιζερ συζευγνύεται στον κυματοδηγό μέσω μιας 

μονορυθμικής οπτικής ίνας και συλλέγεται από μια κάμερα CCD μέσω αντικειμενικών φακών. Η 

διάταξη με αισθητήριο κλάδο συγκρίσιμο με της παρούσας εργασίας (500μm) μπορεί να 

ανιχνεύσει στρεπταβιδίνη συγκέντρωσης 1μg/ml [12]. 

Επίσης έχει καταγραφεί μία διάταξη MZI που χρησιμοποιεί ένα laser, ελεγκτή πολώσεως και 

ένα συγχρονισμένο φωτοανιχνευτή για την ανίχνευση στρεπταβιδίνης συγκέντρωσης 100μg/ml, η 

οποία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από το όριο ανίχνευσης της παρούσας διάταξης [13]. 

Μια άλλη παραλλαγή είναι μία διάταξη που στηρίζεται στο συμβολόμετρο Young και 

χρησιμοποιεί εμπορικούς επίπεδους κυματοδηγούς Ta2O5 ως αισθητήρια στοιχεία, φακούς και 

κάμερα CCD για τη συλλογή του φωτός. Με τη συγκεκριμένη διάταξη της οποίας ο αισθητήριος 

κλάδος είναι αρκετά μεγάλος (5mm) ανιχνεύθηκαν 270pM IgG και 6μg/ml στρεπταβιδίνης [14]. 

Στην πιο πρόσφατη εργασία που χρησιμοποιείται αισθητήρας MZI για την ανίχνευση 

αντισώματος, ο κυματοδηγός έχει σχηματιστεί με τη χημικώς ενισχυμένη ρητίνη αρνητικού τόνου 

SU-8 [9]. Η τεχνολογία κατασκευής που χρησιμοποιήθηκε είναι η λιθογραφία UV-Liga.  Το πάχος 

και το πλάτος του κυματοδηγού είναι 6μm. Η μέγιστη ευαισθησία που επιτεύχθηκε είναι μόλις 

1ng/ml αντισώματος κουνελιού (antiRIgG), δηλαδή πιο μικρή συγκέντρωση από το όριο 

ανίχνευσης της παρούσας διάταξης. Όμως θα πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη διάταξη εκτός 

από το γεγονός ότι δεν είναι ολοκληρωμένη σε μία ψηφίδα, έχει και μεγάλες διαστάσεις καθώς ο 

διαιρέτης-Υ ισούται με 1μm και ο αισθητήριος κλάδος είναι 1cm. Επομένως η υψηλή ευαισθησία 

προκύπτει κατά κύριο λόγο από τη μεγάλη σε μήκος αισθητήρια περιοχή, ενώ η αντίστοιχη 

περιοχή της παρούσας εργασίας υπενθυμίζεται ότι είναι μόλις 300μm. 

Από τους υπόλοιπους τύπους αισθητήρων έχουν καταγραφεί αρκετές εργασίες με οπτικούς 

συζεύκτες φράγματος που περιέχουν επιπέδους κυματοδηγούς τανταλίου του οξειδίου με όριο 

ανίχνευσης 10μg/ml ανθρώπινου αντισώματος (antiHIgG) [15]. Σε μία άλλη εργασία οι 

κυματοδηγοί από SiO2-TiO2 έχουν κατασκευαστεί με τη διαδικασία sol-gel σε υπόστρωμα pyrex 

και οι φραγμοί σχηματίζονται με θερμή σφράγιση. Η μικρότερη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση 

ανέρχεται στα 50ng/ml antiRIgG [16]. Μια παραπλήσια διάταξη στηρίζεται σε μία συμμετρική 

δομή συζεύκτη φραγματος με την οποία έχει ανιχνευθεί IgG όρνιθας συγκέντρωσης 100 μg/ml 

[17].  
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Ένας τύπος αισθητήρα οπτικών ινών που έχει χρησιμοποιεί στη βιοχημική ανίχνευση είναι τα 

φράγματα μακράς περιόδου (long period gratings, LPGs) τα οποία κατασκευάζονται με 

περιοδικότητα της τάξεως από 100μm έως 1mm, που είναι περίπου τέσσερις τάξεις μεγέθους 

μεγαλύτερη από τις τυπικές οπτικές ίνες φράγματος (FBGs). Με τη συγκεκριμένη αισθητήρια 

διάταξη έχει ανιχνευθεί antiHIgG της τάξεως των 2μg/ml [18]. 

Ένας άλλος τύπος συμβολομετρικού αισθητήρα βασίζεται σε μια κοιλότητα ινών Fabry-

Perot οι οποίο κατασκευάζονται από μία λεπτυσμένη ίνα ανάμεσα σε ένα ζεύγος ινών φράγματος 

(σχήμα 5.35). Η φασματική ανάκλαση αυτών των διατάξεων είναι ευαίσθητη στο δείκτη 

διάθλασης κοντά στην άκρη της ίνας. Αυτός ο τύπος αισθητήρα έχει χρησιμοποιηθεί για την 

ανίχνευση αντισώματος χοίρου (antiPIgG) συγκέντρωσης 25μg/ml [19]. 

 

 

Σχήμα 5.35: Βιοαισθητήρας τύπου κοιλότητας ινών 
Fabry-Perot. 

Σχήμα 5.36: Βιοαισθητήρας συζεύκτη οπτικών ινών. 

 

Τέλος, μία παρεμφερή διάταξη βασίζεται σε συζεύκτες οπτικών ινών, όπου δύο οπτικές ίνες 

ενώνονται και λεπταίνουν με τελική διάμετρο 9μm (σχήμα 5.36). Το φάσμα διάδοσης είναι 

ημιτονοειδές και παρουσιάζει όριο ανίχνευσης της τάξεως του 4×10-6 RIU και είναι ικανό να 

ανιχνεύσει 0.5μg/ml στρεπταβιδίνης [20]. 

Με τη μέθοδο SPR έχει καταγραφεί μία εργασία που αφορά την ανίχνευση αντισώματος. Το 

αισθητήριο τμήμα αποτελείται από μια μονορυθμική  οπτική ίνα, πάνω στην οποία έχει εναποτεθεί 

χρυσός και ένα λεπτό στρώμα πεντοξειδίου του τανταλίου. Το όριο ανίχνευσης που έχει επιτευχθεί 

είναι 40ng/ml antiHIgG με ανάλυση 5×10-7 RIU [21]. 

Ο πιο πρόσφατος βιοαισθητήρας που έχει χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση αντισώματος 

είναι  τύπου οπτικής ίνας και  βασίζεται στην απορρόφηση του υπερκείμενου πεδίου διαφυγής.  

Το όριο ανίχνευσης του συγκεκριμένου αισθητήρα ανέρχεται στα 0.1μg/ml antiHIgG για οπτική 

ίνα διαμέτρου 200μm και μήκους 5cm [22]. 

Τέλος, ένας νέος τύπος αισθητήρας που ονομάζεται βιο-οπτικός συμπαγής δίσκος (bio-optical 

compact disc, BioCD) έχει δείξει πολύ υψηλή ευαισθησία ανίχνευσης. Ο αισθητήρας BioCD είναι 

μία οπτική βιοψηφίδα που αποτελείται από συμβολόμετρα που κατασκευάζονται στην επιφάνεια 

ενός δίσκου καθρέπτη λέιζερ, ο οποίος μπορεί να περιστραφεί πάνω από 6000rpm, με αποτέλεσμα 

τον υψηλό ρυθμό καταγραφής των δεδομένων. Συνήθως τα συμβολομετρικά εξαρτήματα 

κατασκευάζονται με την εξάχνωση χρυσού στο υπόστρωμα-καθρέπτη. Οι βιοχημικοί αναλύτες 
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ακινητοποιούνται στις συμβολομετρικές δομές από χρυσό. Η φυγόκεντρος δύναμη απλώνει το 

δείγμα στην επιφάνεια του αισθητήρα, προκαλώντας μία μεταβολή στη φάση των συμβολομέτρων, 

η οποία καταγράφεται με τη χρήση ενός ενισχυτή. Το όριο ανίχνευσης της μεθόδου ανέρχεται στο 

1ng/ml MgG, το οποίο είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο όριο ανίχνευσης του antiMIgG της 

παρούσας εργασίας (12.3ng/ml) [23]. 

Εκτός των οπτικών αισθητήρων, το σύστημα βιοτίνης-στρεπταβιδίνης έχει ανιχνευθεί με ένα 

αισθητήρα που βασίζεται στις μεταβολές των επιφανειακών τάσεων μεμβρανών πυριτίου. Λόγω 

των βιομοριακών αλληλεπιδράσεων, η επιφανειακή τάση των μεμβρανών μεταβάλλεται 

προκαλώντας την εκτροπή τους η όποια μετράται ως μεταβολή της χωρητικότητάς τους. Με το 

συγκεκριμένο αισθητήρα ανιχνεύθηκε η χαμηλή συγκέντρωση στρεπταβιδίνης που έχει 

καταγραφεί στη βιβλιογραφία (21nM), αλλά και πάλι είναι υψηλότερη από τη μικρότερη 

μετρήσιμη συγκέντρωση του παρόντος οπτοηλεκτρονικού συμβολομετρικού αισθητήρα [24]. 

Από τη σύγκριση της παρούσας διάταξης με διατάξεις που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τώρα 

για την ανίχνευση αντισώματος και στρεπταβίδινης προκύπτει ότι η πραγματικά ολοκληρωμένη 

διάταξη MZI που προτείνεται παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ευαισθησία όσον αφορά την ανίχνευση 

της στρεπταβιδίνης με διαφορά τριών τάξεων μεγέθους. Όσον αφορά την ανίχνευση του 

αντισώματος έχουν καταγραφεί αριθμητικά περισσότερες εργασίες στη διαθέσιμη βιβλιογραφία, εκ 

των οποίων δύο έχουν όριο ανίχνευσης χαμηλότερο από της παρούσας εργασίας. Ωστόσο, και οι 

δύο τύποι αισθητήρων: ΜΖΙ με πολύ μεγαλύτερο μήκος αισθητήριας περιοχής (33 φορές) και 

BioCD, απαιτούν εξωτερικά οπτικά εξαρτήματα. 
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Στην παρούσα διατριβή σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και χαρακτηρίστηκε μια ολοκληρωμένη 

οπτοηλεκτρονική διάταξη για βιοχημικούς προσδιορισμούς, η οποία βασίζεται στη συμβολομετρία 

Μach-Zehnder ευρέος φάσματος (BB-MZI). 

Από τη θεωρητική μελέτη για τη διερεύνηση της διάδοσης του φωτός μέσα στον κυματοδηγό 

ΜΖΙ, προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του, όπως 

το μήκος του αισθητήριου κλάδου και η απόσταση μεταξύ των δύο κλάδων του. Τα παραπάνω 

μεγέθη είναι κρίσιμα για τη λειτουργία της διάταξης και το βαθμό ευαισθησίας του ως αισθητήρα. 

Επίσης από τη μελέτη της απόκρισης της διάταξης σε αλλαγές του ενεργού δείκτη διάθλασης 

καταδείχθηκε η δυνατότητα του BB-MZI για την ανίχνευση πολύ μικρών μεταβολών. 

Συγκεκριμένα μελετήθηκαν οι περιπτώσεις ανίχνευσης όπου το σήμα στην έξοδο της διάταξης 

επηρεάζεται από α) μεταβολές του δείκτη διάθλασης μεταξύ διαλυμάτων (ισοπροπανόλη, υδατικά 

διαλύματα γλυκόζης σε σύγκριση με το καθαρό ύδωρ)  και β) από το σχηματισμό μιας στοιβάδας 

πάνω στην επιφάνεια του κυματοδηγού λόγω δεσμευτικής αντίδρασης ενός βιομοριακού 

συστήματος (κεφάλαιο 2). 

Οι διατάξεις κατασκευάστηκαν σε υπόστρωμα πυριτίου και σε κάθε ψηφίδα ολοκληρώνονται 

εννέα κυματοδηγοί ο καθένας εκ των οποίων συνδέεται με ξεχωριστή δίοδο εκπομπής φωτός. Όλοι 

οι κυματοδηγοί BB-MZI συνδέονται οπτικά με έναν ενιαίο φωτοανιχνευτή που ολοκληρώνεται 

επίσης στην ίδια ψηφίδα πυριτίου (πλήρως-ολοκληρωμένη εκδοχή). Για τη φασματοσκοπική 

διαμόρφωση, η ψηφίδα πυριτίου υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασία για τη μηχανική 

αποδέσμευση του τμήματος των ανιχνευτών. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει τη σύζευξη του φωτός 

που εκπέμπεται από τον κυματοδηγό σε ένα εξωτερικό φασματοφωτόμετρο, μέσω μιας εξωτερικής 

οπτικής ίνας (ημι-ολοκληρωμένη εκδοχή). Μετά την επιτυχή κατασκευή, ο χαρακτηρισμός των 

κατασκευασθείσων διατάξεων με ηλεκτρικές και οπτικές μετρήσεις για την ολοκληρωμένη και την 

ημι-ολοκληρωμένη εκδοχή αντίστοιχα συνετέλεσε στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων 

σχετικά με την απόδοσή τους για την εφαρμογή τους ως βιοχημικοί αισθητήρες (κεφάλαιο 3). 

Στο κεφάλαιο 4 μελετήθηκε ο χαρακτηρισμός των αισθητήριων επιφανειών ως προς την 

ικανότητα κάλυψής τους με βιομοριακά υλικά. Οι τεχνικές χαρακτηρισμού των επιφανειών που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι η συμβολομετρία ανάκλασης λευκού φωτός (WLRS) και η μικροσκοπία 

ατομικής δύναμης (AFM) με τις οποίες προσδιορίστηκε το μέσο πάχος των στοιβάδων διαφόρων 

συγκεντρώσεων για δύο βιομοριακά συστήματα: α) σύστημα γ-σφαιρινών και του αντισώματος 

κατά των γ-σφαιρινών (ανοσοσφαιρίνη), β) σύστημα βιοτίνης-στρεπταβιδίνης.  
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Στο κεφάλαιο 5 ολοκληρώθηκε η μελέτη με την αξιολόγηση των οπτοηλεκτρονικών 

διατάξεων ως βιοχημικοί αισθητήρες για την ολοκληρωμένη και την ημιολοκληρωμένη εκδοχή. Οι 

μετρήσεις των μεταβολών του φωτορεύματος της πλήρως ολοκληρωμένης εκδοχής 

πραγματοποιήθηκαν καταρχήν σε υδατικά διαλύματα γλυκόζης και στη συνέχεια σε δύο 

βιομοριακά συστήματα: α) αντιγόνου-αντισώματος (MgG-antiMIgG) και β) βιοτίνης-

στρεπταβιδίνης.  

 Όσον αφορά την ανίχνευση υδατικών διαλυμάτων γλυκόζης λόγω της μεταβολής του δείκτη 

διάθλασης των διαλυμάτων, έχει επιτευχθεί η ανίχνευση συγκέντρωσης 1mM, ενώ το όριο 

ανίχνευσης μπορεί να φθάσει στα 170μΜ. Η τιμή της διαφοράς του ενεργού δείκτη διάθλασης που 

αντιστοιχεί στο όριο ανίχνευσης είναι της τάξεως του 10-7 σύμφωνα με την προσομοίωση. 

 Όσον αφορά την ανίχνευση δεσμευτικών αντιδράσεων των βιομοριακών συστημάτων μπορεί 

να επιτευχθεί η ανίχνευση αντισώματος antiMIgG συγκέντρωσης 0.5nM και η ανίχνευση 

στρεπταβιδίνης 0.25nM. Από τις ανωτέρω τιμές προσδιορίστηκαν κατά προσέγγιση τα όρια 

ανίχνευσης και ανέρχονται στα 86pM antiMIgG και 10pM στρεπταβιδίνης, όσον αφορά την 

ολοκληρωμένη διάταξη. Mε βάση τις οριακές τιμές ανίχνευσης, προσδιορίστηκαν οι αντίστοιχοι 

ενεργοί δείκτες διάθλασης με τη βοήθεια της προσομοίωσης. Η μεταβολή των Neff είναι της τάξης 

του 10-8 για το antiMIgG και η αντίστοιχη τιμή είναι της τάξεως του 10-6 για τη στρεπταβιδίνη. 

 Τέλος, οι μετρήσεις των φασματικών μεταβολών έδειξαν ότι μπορεί να ανιχνευθεί εξίσου 

ευαίσθητα στρεπταβιδίνη μικρής συγκέντρωσης (0.5nM), γεγονός που αποδεικνύει την αρχή 

λειτουργίας του ημιολοκληρωμένου αισθητήρα. Ωστόσο η ημιολοκληρωμένη εκδοχή είναι πιο 

πολύπλοκη καθώς για τη συλλογή του φάσματα εκπομπής μέσω του κυματοδηγού απαιτείται 

ευθυγράμμιση με μία εξωτερική οπτική ίνα. Κατά συνέπεια υπάρχουν απώλειες φωτός που 

μειώνουν την ευαισθησία της μεθόδου. Παρ’ όλα αυτά, η ημιολοκληρωμένη εκδοχή προσφέρει 

χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη μορφή των φασμάτων εκπομπής αλλά και την ταυτοποίηση 

ουσιών σε βιοαναλυτικές εφαρμογές. 

Εν κατακλείδι, η οπτοηλεκτρονική διάταξη που παρουσιάζεται στην παρούσα διατριβή 

αποδείχθηκε ότι μπορεί να λειτουργήσει επιτυχώς ως βιο-χημικός αισθητήρας υψηλής 

ευαισθησίας. 
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Η κατασκευασθείσα ολοκληρωμένη οπτοηλεκτρονική διάταξη παρουσιάζει πολύ υψηλή 

ευαισθησία στην ανίχνευση βιομοριακών συστημάτων η οποία μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Στα 

άμεσα μελλοντικά σχέδια εντάσσεται η αύξηση της απόδοσης μέσω της βελτιστοποίησης της 

διαδικασίας κατασκευής των διατάξεων και κυρίως του τμήματος των ραχιαίων κυματοδηγών. Το 

μεγαλύτερο μέρος των απωλειών φωτός οφείλεται στην καμπύλωση των κυματοδηγών από τους 

εκπομπούς προς τον κοινό ανιχνευτή. Επομένως προτείνεται μία νέα διαμόρφωση με μεγαλύτερη 

ακτίνα καμπυλότητας των κυματοδηγών οι οποίοι παραλληλίζονται πριν την είσοδό τους στον 

ανιχνευτή. 

 

 

Σχηματική απεικόνιση της διάταξης που προτείνεται για την αύξηση της απόδοσης των αισθητήρων 

(μέγεθος ψηφίδας 9×4mm2). 

 

Επιπλέον στα άμεσα σχέδια συγκαταλέγεται η κατασκευή ενός καναλιού για την ταυτόχρονη 

βιομοριακή ανίχνευση από όλες τις διατάξεις της ψηφίδας. Συγκεκριμένα, στην αισθητήρια 

περιοχή κάθε διάταξης της ψηφίδας θα ακινητοποιούνται διαφορετικές συγκεντρώσεις ή/και τύποι 

βιομορίων με τη χρήση κατάλληλου οργάνου εναπόθεσης κηλίδων (spotter). Στη συνέχεια μέσω 

του καναλιού θα εισέρχονται τα διαλύματα με τους αναλύτες ανίχνευσης οι οποίοι θα αντιδράσουν 

με τα ακινητοποιημένα βιομόρια. Μέσω του κατάλληλου προγράμματος θα καταγράφεται σε 

πραγματικό χρόνο η απόκριση ολόκληρης της συστοιχίας των διατάξεων στην ίδια ψηφίδα. 

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Pythia», η ολοκληρωμένη οπτοηλεκτρονική 

διάταξη θα χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες διαγνωστικές εφαρμογές. Ο προτεινόμενος 

κλάδοι Mach-Zehnder

modefilter

περιοχή microfluidic
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βιοαισθητήρας θα είναι εξατομικευμένος για να χειριστεί συγκεκριμένα βιολογικά δείγματα, 

ανάλογα με την τροποποίηση και τη βιοεπικάλυψη των αισθητήριων περιοχών. Συγκεκριμένα, ο 

αισθητήρας θα χρησιμοποιηθεί για την έγκαιρη διάγνωση τριών ασθενειών, με τη χρησιμοποίηση 

του κατάλληλου αντιγόνου-αναλύτη ή πάνελ ακολουθίας DNA: α) προστατικός καρκίνος, β) 

πολλαπλή ενδοκρινής νεοπλασία τύπου ΙΙ  (MEN2)/οικογενειακό μυελώδες καρκίνωμα θυροειδή 

(FMTC) και γ) αμφιβληστροειδίτιδα Pigmentosa. 

Η συστοιχία βιοαισθητήρων μετά από κατάλληλη τροποποίηση, θα τοποθετηθεί σε κάψα σε 

μία ψηφίδα μιας χρήσης. Επομένως θα πρέπει να κατασκευαστεί κατάλληλο 

μικρορρευστομηχανικό σύστημα για την κάθε ψηφίδα που θα επιτρέψει την εύκολη μεταφορά των 

προς ανάλυσιν δειγμάτων και θα διασφαλίσει την ευχερή επαφή με τα εξωτερικά ηλεκτρονικά 

εξαρτήματα. Η εγκλεισμένη συστοιχία θα στερεωθεί σε μια θήκη με όλα τα απαραίτητα 

ηλεκτρονικά, έτοιμη να εισαχθεί με το χέρι στην τελική θέση της, όπου θα συνδεθεί άμεσα με 

οπτικές και ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Η ψηφίδα θα είναι ικανή για την ταυτόχρονη πολυαναλυτική 

ανίχνευση και έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, με διάρκεια ανίχνευσης που δεν θα υπερβαίνει τα λίγα 

λεπτά και με τη χρήση πολύ μικρής ποσότητας των προς ανάλυσιν δειγμάτων. 

 

 

 

Επίσης πρέπει να αναπτυχθούν τα κατάλληλα ηλεκτρονικά ελέγχου και ανάγνωσης. Το τμήμα 

απόκτησης δεδομένων των ηλεκτρονικών θα περιλάβει επίσης έναν αλγόριθμο κατασκευής 

ψηφιακού σήματος για το λογισμικό ανάλυσης σήματος. Τελικά τα ηλεκτρονικά θα παρέχουν 

εύχρηστη επικοινωνία με το PC. Τέλος, η ανάπτυξη του κατάλληλου μηχανισμού ανάγνωσης, θα 

επιτρέψει την επαφή της συσκευασμένης ψηφίδας σε μια ηλεκτρική διεπαφή ή μια οπτική διάταξη 

και σε μια μικρορρευστομηχανική διεπαφή για να εγχύσει και να αντλήσει ρευστά που αναλύονται 

μέσω της συσκευασίας της έτοιμης για την τελική ανάλυση ψηφίδας. 

Η συγκεκριμένη οπτοηλεκτρονική διάταξη λόγω του μοναδικού πλεονεκτήματος της 

ολοκλήρωσης του εκπομπού φωτός με τον ανιχνευτή μπορεί χρησιμοποιηθεί σε πλήθος 
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εφαρμογών. Μια παραλλαγή της διάταξης είναι αιωρούμενοι μικροδοκοί (cantilever). Ήδη έχουν 

πραγματoποιηθεί μερικά πειράματα χημικής ανίχνευσης. Πάνω στην αιωρούμενη μικροδοκό έχει 

εναποτεθεί ένα πολυμερές (PMMA), το οποίο διογκώνεται παρουσία ατμών οργανικών ενώσεων 

και υγρασίας, με αποτέλεσμα την εκτροπή της μικροδοκού από την αρχική της θέση. Η διάταξη 

της μικροδοκού μπορεί να επεκταθεί και για βιοαναλυτικές εφαρμογές όπου πάνω στη μικροδοκό 

θα λαμβάνουν χώρα βιομοριακές αλληλεπιδράσεις. 

 

pp ++ ++
n+

Μικροδοκός

 

PMMA

A

B

C

Si N3 4

Μόρια ατμών

 
 

Εν κατακλείδι, το πιο υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης που εισάγει η παρούσα διάταξη παρέχει τη 

δυνατότητα μαζικής παραγωγής καθώς οι διατάξεις είναι πλήρως συμβατές με τις επικρατούσες 

τεχνολογίες μικροηλεκτρονικής και μικρομηχανικής πυριτίου. Εκτός από το μειωμένο κόστος 

κατασκευής των ίδιων των βιοψηφίδων, το κόστος παραγωγής είναι περαιτέρω μειωμένο, 

δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη για ακριβά εξωτερικά όργανα, όπως  λέιζερ ή οπτικά 

ευθυγράμμισης για τη σύζευξη της πηγής φωτός στον ανιχνευτή. Επομένως ανοίγεται δρόμος για 

την κατασκευή φορητών συσκευών για βιοϊατρικές εφαρμογές στο μέλλον. 
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Italy, October 26-29, 2008. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Οδηγίες Χρήσης BeamProp® 

 

Ι.1 Γενικές οδηγίες για τη χρήση της BPM 

Σε αυτήν την παράγραφο δίνονται διάφορες γενικές οδηγίες για την επιλογή των αριθμητικών 
παραμέτρων προσομοίωσης της BPM. Η γενική φιλοσοφία για την επιλογή των σωστών παραμέτρων 
είναι η εξής: εάν ο εκτιμώμενος χρόνος με τις προεπιλογές του BeamPROP® είναι «λογικός», αρχικά 
επιλέγονται οι προεπιλεγμένες τιμές των παραμέτρων και έπειτα γίνεται η βελτιστοποίηση για την 
επίτευξη μεγαλύτερης ακρίβειας χωρίς να αυξάνεται αρκετά ο υπολογιστικός χρόνος. Συγκεκριμένα οι 
επιδράσεις των παραμέτρων στην απόδοση της προσομοίωσης είναι οι ακόλουθες: 

 Επίδραση των μεγεθών πλέγματος (Δx και Δy) 

Τα μικρότερα μεγέθη πλέγματος βελτιώνουν την ακρίβεια και της BPM και της επίλυσης των ρυθμών. 
Η σταθερότητα δεν επηρεάζεται εκτός από την περίπτωση της πλήρως-διανυσματικής BPM. Τα 
μικρότερα μεγέθη πλέγματος δημιουργούν δυσκολία με τις διαφανείς οριακές συνθήκες (ανεπιθύμητες 
ανακλάσεις) ή με τα πεδία στις διεπαφές. Αυτά τα προβλήματα μειώνονται με τη χρήση του μικρότερου 
μεγέθους βημάτων. 

 Επίδραση του μεγέθους βήματος (Δz) 

1. Επίλυση της BPM και των ρυθμών βασισμένη στην κανονική BPM (δηλ. μέθοδος συσχέτισης) 
• Το μικρότερο μέγεθος βημάτων βελτιώνει την ακρίβεια: η σταθερότητα δεν επηρεάζεται. 
• Το μικρότερο μέγεθος βημάτων μειώνει επίσης τα προβλήματα απόδοσης των διαφανών οριακών 
συνθηκών και της διάδοσης κοντά στις διεπαφές στα μικρά μεγέθη πλέγματος. 
• Ως ένα ορισμένο βαθμό, το μέγεθος των βημάτων μπορεί χρησιμοποιηθεί έναντι του 

κυματαριθμού αναφοράς, δεδομένου ότι η ακρίβεια είναι εν μέρει σχετική με: (k- - kz )⋅ Δz. 

2. Επίλυση ρυθμών βασισμένη στη φανταστική απόσταση BPM. (δηλ. επαναληπτική μέθοδος) 
• Το μικρότερο μέγεθος βημάτων δεν έχει καμία σημαντική επίδραση στην ακρίβεια/σταθερότητα. 
• Το μεγαλύτερο μέγεθος βημάτων βελτιώνει το ρυθμό σύγκλισης, αλλά ένα πάρα πολύ μεγάλο 
μέγεθος βημάτων προκαλεί σύγκλιση σε ανεπιθύμητους ρυθμούς. Το BeamPROP® επιλέγει μια 
προεπιλογή κοντά σε αυτό το όριο, εάν εμφανίζονται προβλήματα πρέπει να μειωθεί το μέγεθος 
των βημάτων με παράγοντες του 2 έως ότου επιλυθούν τα προβλήματα. 

 

 Επίδραση του Κυματαριθμού Αναφοράς 

1. Επίλυση της BPM και των ρυθμών βασισμένη στην κανονική BPM (δηλ. μέθοδος συσχέτισης) 
• Ακριβέστερος κυματαριθμός αναφοράς (δηλ. k κοντά kZ, όπου το kZ αντιπροσωπεύει την 
πραγματική συμπεριφορά του πεδίου) οδηγεί σε πιο ακριβή αποτελέσματα. Η καλύτερη επιλογή 
είναι συνήθως βcosθ, όπου β είναι η σταθερά διάδοσης του βασικού ρυθμού που περιλαμβάνεται 
στη διάδοση, και θ είναι η γωνία της διάδοσης σε σχέση με τον άξονα z. 
• Ως ένα ορισμένο βαθμό, ο κυματαριθμός αναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι του 

μεγέθους βημάτων, δεδομένου ότι η ακρίβεια είναι εν μέρει σχετική με: (k- − kz )⋅ Δz. 

2. Επίλυση των ρυθμών βασισμένη στη φανταστική απόσταση BPM (δηλ. επαναληπτική μέθοδος) 
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• Η επιλογή του κυματαριθμού αναφοράς δεν έχει καμία σημαντική επίδραση, δεδομένου ότι 
ενημερώνεται εσωτερικά για να ταιριάξει με τον ρυθμό. Η καλύτερη αρχική επιλογή είναι η 
προεπιλογή, kext. 

 Επίδραση των Υπολογιστικών Περιοχών / Οριακών Συνθηκών 

Η επίδραση αυτών των επιλογών είναι γενικά λιγότερο κρίσιμη, δεδομένου ότι η διαφανής οριακή 
συνθήκη (TBC), όταν λειτουργεί κατάλληλα, πρέπει να καταστήσει την επίδραση της θέσης του ορίου 
ασήμαντη. Εντούτοις υπάρχουν διάφορες προειδοποιήσεις για κάθε μια.  

Υπολογιστική περιοχή 
• Όταν η TBC έχει δυσκολία, μπορεί μερικές φορές να βοηθήσει αν επιλεχθεί μια μεγαλύτερη 
υπολογιστική περιοχή. 
• Ακόμα κι αν η TBC λειτουργεί κατάλληλα, και το πεδίο υπολογίζεται ακριβώς στην περιοχή, εάν 
υπολογισθούν τα ολοκληρώματα επικάλυψης (π.χ. μέσω των οργάνων ελέγχου) με τα πεδία που 
επεκτείνονται σημαντικά πέρα από την περιοχή, τα αποτελέσματα μπορούν να μην είναι ακριβή. Σε 
αυτήν την περίπτωση, πρέπει να επεκταθεί η περιοχή για να καλυφθούν τα σημαντικά πεδία. 

Οριακές Συνθήκες 
• Υπάρχουν δύο μορφές της TBC, πλήρης και απλή. Η προεπιλογή της πλήρους TBC είναι 
συνήθως πιο ακριβής. Όταν υπάρχουν δυσκολίες, ιδιαίτερα με τα προβλήματα πολλαπλού ρυθμού 
ή τα προβλήματα με τα μεγάλα ποσά ακτινοβολίας, η απλή TBC πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
επιλέγοντας ένα μικρότερο μέγεθος βημάτων. 

 Επίδραση των Επιλογών Πόλωσης 

Οι αρχικές επιλογές πόλωσης είναι: καμία (δηλ. κλιμακωτή), ημι-διανυσματική, και πλήρως-
διανυσματική, και έχουν επιπτώσεις στην ακρίβεια με την οποία η BPM μπορεί να μεταχειριστεί 
ορισμένα αποτελέσματα όπως σημειώνεται κατωτέρω. Μια γενική οδηγία είναι ότι αρχικά θα πρέπει να 
επιλεχθούν οι κλιμακωτές προσομοιώσεις, ακόμα κι αν το πρόβλημα απαιτεί περισσότερη ακρίβεια και 
μόνο όταν το πρόβλημα αρχίζει να γίνεται αισθητό θα χρησιμοποιηθεί η  ημι- ή η πλήρως διανυσματική 
πόλωση. 

1. Καμία (κλιμακωτή): Τα αποτελέσματα της πόλωσης αγνοούνται. Αυτό είναι κατάλληλο για τη 
«μικρή» αντίθεση δεικτών έτσι ώστε τα αποτελέσματα της πόλωσης να είναι «ασθενή», ή ως 
αφετηρία για να καθοριστεί εάν μια αρχή διάταξης (μη βασισμένη στην πόλωση) θα λειτουργήσει σε 
γενικές γραμμές. 

2. Ημι-διανυσματική: Τα αποτελέσματα πόλωσης περιλαμβάνονται, αλλά η σύζευξη πόλωσης και τα 
υβριδικά αποτελέσματα πόλωσης αγνοούνται. Αυτό είναι κατάλληλο και ικανοποιητικό για σχεδόν 
όλα τα «μεγάλα» προβλήματα αντίθεσης δεικτών για τα οποία τα αποτελέσματα πόλωσης είναι 
σημαντικά. Οι προσομοιώσεις είναι μόνο λίγο πιο περίπλοκες και χρονοβόρες από την κλιμακωτή 
περίπτωση. 

3. Πλήρως-διανυσματική: Όλα τα αποτελέσματα πόλωσης περιλαμβάνονται, αλλά οι προσομοιώσεις 
είναι σημαντικά πιο περίπλοκες και χρονοβόρες από την κλιμακωτή ή ημι-διανυσματική περίπτωση. 
Γενικά δεν λαμβάνονται πολύ περισσότερες πληροφορίες, εκτός από τις διατάξεις που έχουν 
σχεδιασθεί για να συζεύξουν πολώσεις. Η σταθερότητα είναι ένα ζήτημα και ελέγχεται από την 
παράμετρο του σχήματος (επόμενη παράγραφος). 
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 Επίδραση της παραμέτρου σχήματος 

Η παράμετρος του σχήματος πρέπει μόνο να χρησιμοποιηθεί για τις πλήρως-διανυσματικές 
προσομοιώσεις για να ελέγξει τη σταθερότητα, η οποία αποτελεί ένα ζήτημα για τη «μεγάλη» αντίθεση 
δεικτών ή/και τα «μικρά» μεγέθη του πλέγματος. Για να υπερνικήσει την ανωτέρω αστάθεια, η 
παράμετρος του σχήματος πρέπει να οριστεί ως μια τιμή μεγαλύτερη από την προεπιλογή της 0.5, και 
λιγότερο από 1.0. Για να μειωθεί η αριθμητική απώλεια σε μια δεδομένη παράμετρο σχήματος, θα 
πρέπει να μειωθεί το μέγεθος βήματος Δz. 

 

Ι.2 Χρήση του λογισμικού BeamPROP® 

Αυτή η ενότητα περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους του λογισμικού 
προσομοίωσης BeamPROP®. 
 

Ι.2.1 Χωρικό πλέγμα 

Το BeamPROP® επιλύει για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μέσα σε μια δεδομένη δομή σε ένα χωρικό 
πλέγμα. Είναι επομένως σημαντικό να καθοριστεί σωστά αυτό το πλέγμα ώστε να εξασφαλιστούν 
σωστά αποτελέσματα προσομοίωσης. Το σχετικό τμήμα του διαλόγου των παραμέτρων προσομοίωσης 
της BPM επιτρέπει στο χρήστη να ορίσει τις αριθμητικές παραμέτρους σε κάθε χωρική κατεύθυνση, οι 
οποίες είναι οι ακόλουθες (σχήμα Ι.1): 

 
Σχήμα Ι.1: Το τμήμα του παραθύρου των παραμέτρων προσομοίωσης BPM όπου τίθενται οι χωρικές 
πληροφορίες του πλέγματος. 

 

Κάθε χωρική κατεύθυνση μπορεί να καθοριστεί χωριστά και οι επιλογές εφαρμογής είναι οι ακόλουθες 
(όλες οι μονάδες είναι σε μm): 

 Περιοχή Min και Περιοχή Max (Domain Min and Domain Max) 

 Αυτό το πεδίο θέτει τα όρια των περιοχών που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της 
προσομοίωσης. Για ακριβή αποτελέσματα, η περιοχή προσομοίωσης πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα 
μέρη της προς προσομοίωσιν δομής, συμπεριλαμβανομένων και των πεδίων διαφυγής έξω από τη 
δομή. Η περιοχή δεν πρέπει να είναι υπερβολικά μεγάλη καθώς δεν επιτυγχάνεται τίποτα με την 
προσομοίωση τμημάτων της περιοχής όπου δεν υπάρχει κανένα πεδίο. 

 Μέγεθος πλέγματος (Grid Size) 

 Αυτό το πεδίο θέτει το μέγεθος του πλέγματος για κάθε διάσταση. Συνιστάται η διεξαγωγή μιας 
μελέτης σύγκλισης για το μέγεθος πλέγματος για τη διασφάλιση ακριβέστερων αποτελεσμάτων. Στην 



 

268 
 

 

αρχή ενός σχεδίου προς προσομοίωσιν, για τη μείωση του χρόνου κατά τη διάρκεια των αρχικών 
διερευνητικών μελετών προτιμάται το μέγεθος του πλέγματος να είναι μεγάλο θυσιάζοντας έτσι την 
ακρίβεια. Γενικά αποτελέσματα για τη δομή μπορούν συχνά να επιτευχθούν με αρκετά μεγάλα 
πλέγματα. Για την ολοκλήρωση του σχεδίου προσομοίωσης πρέπει να επιβεβαιωθεί η σύγκλιση των 
αποτελεσμάτων σε μια υψηλότερη ανάλυση. Επιπλέον, το BeamPROP® υποστηρίζει τη χρήση ενός 
ανομοιόμορφου πλέγματος (non uniform grid). 

 Τμήμα Πλέγματος (Slice Grid) 

 Το συγκεκριμένο πεδίο θέτει το πλέγμα στο οποίο εμφανίζονται και αποθηκεύονται τα αποτελέσματα 
της προσομοίωσης. Θέτοντας αυτά τα πεδία σε τιμές υψηλότερες από το μέγεθος του πλέγματος 
μειώνεται ο χρόνος προσομοίωσης, αλλά μπορεί ενδεχομένως να αποκρύψει πολύτιμες πληροφορίες 
προσομοίωσης. 

 Παρακολούθηση Πλέγματος (Monitor Grid) 

 Αυτό το πεδίο, που μπορεί μόνο να τεθεί για τη συντεταγμένη Ζ, διευκρινίζει το μέγεθος του 
πλέγματος κατά μήκος του Ζ που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση και την αποθήκευση των 
αποτελεσμάτων παρακολούθησης. Θέτοντας αυτό το πεδίο σε μια μεγαλύτερη τιμή από το μέγεθος 
πλέγματος μειώνεται ο χρόνος προσομοίωσης, αλλά μπορεί ενδεχομένως να κρύψει πολύτιμα 
αποτελέσματα προσομοίωσης. 

 

Ι.2.2 Η Συνθήκη Προώθησης (The Launch Condition) 

Το πεδίο προώθησης, ή η διέγερση, είναι η αρχική συνθήκη για την προσομοίωση, και τίθεται μέσω του 
διαλόγου των παραμέτρων προώθησης (Launch parameters, σχήμα Ι.2). 

 

 
Σχήμα Ι.2: Ο διάλογος παραμέτρων προώθησης που επιλέγει τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του οπτικού 
πεδίου εισόδου που θα προωθηθεί στον κυματοδηγό για την προσομοίωση.  
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Ένα πεδίο προώθησης του BeamPROP® περιγράφεται ως το άθροισμα των μεμονωμένων 
διεγέρσεων και εκφράζεται από την ακόλουθη εξίσωση:  

 

Οι μεμονωμένες διεγέρσεις ορίζονται ως: 

 

Η διέγερση καθορίζεται στη στάθμη που δίνεται από μια σταθερή τιμή του z, z0 η οποία είναι σύμφωνη 
με τη διατύπωση του αλγορίθμου BPM. Το πεδίο προώθησης μπορεί να θεωρηθεί ως η αρχική συνθήκη 
για την ολοκλήρωση κατά μήκος του z. 

Η συνάρτηση fi (x,y) περιγράφει το χωρικό συντελεστή του πεδίου προώθησης. Ο χωρικός 
συντελεστής μπορεί να διαιρεθεί σε δύο κύρια τμήματα: ο επιθυμητός τύπος του προφίλ του πεδίου κι 
έπειτα προαιρετικά στοιχεία προώθησης που περιγράφουν το επιθυμητό προφίλ. Οι πιο σημαντικές 
επιλογές (σχήμα 4-32) οι οποίες ελέγχουν το προφίλ του πεδίου για μια πηγή πεδίου είναι οι ακόλουθες: 

1. Τύπος Προώθησης 

Αυτό το τμήμα επιλέγει τον τύπο του πεδίου εισόδου. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι ακόλουθες: 

• Αρχείου (File) 

Το πεδίο εισόδου λαμβάνεται από ένα αρχείο στοιχείων ASCII, το οποίο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα 
μιας προηγούμενης προσομοίωσης, ή ένα καθορισμένο από το χρήστη σύνολο στοιχείων. Το όνομα του 
αρχείου στοιχείων επιλέγεται στα πεδία του αρχείου εισόδου που περιγράφονται κατωτέρω. 

• Υπολογισμένου Ρυθμού (Computed Mode) 

Αυτή η επιλογή υπολογίζει αρχικά τον ρυθμό της δομής εισόδου χρησιμοποιώντας την επαναληπτική 
μέθοδο, αποθηκεύει το αποτέλεσμα σε ένα αρχείο, και προωθεί έπειτα εκείνο τον ρυθμό στη δομή για 
να πραγματοποιήσει έναν κανονικό υπολογισμό. Μια σειρά προσωρινών αρχείων, «btmp*.*», 
παράγεται από το πρόγραμμα. Τέλος, το μέγεθος βημάτων που υιοθετείται στον υπολογισμό του 
ρυθμού ελέγχεται από τη μεταβλητή step_size_idbpm, η οποία επιτρέπει στο μέγεθος βημάτων να είναι 
διαφορετικό στον επαναληπτικό υπολογισμό ρυθμών από ότι στον υπολογισμό της κανονικής διάδοσης 
ακτίνων. 

• Ρυθμού Πλάκας ή Ρυθμού Ίνας (Slab Mode or Fiber Mode) 

Για τις δισδιάστατες προσομοιώσεις, το πεδίο εισόδου είναι ένας κανονικός ρυθμός ενός 
πεπλατυσμένου κυματοδηγού με χαρακτηριστικά που συνδυάζονται με εκείνα του κυματοδηγού 
εισόδου, ή όπως καθορίζεται στα προαιρετικά στοιχεία του προφίλ που περιγράφονται στην επόμενη 
παράγραφο. Ο αριθμός του ρυθμού επιλέγεται σε ένα ξεχωριστό πεδίο που περιγράφεται κατωτέρω. Για 
τις τρισδιάστατες προσομοιώσεις, αυτή η επιλογή παράγει έναν ρυθμό ινών LPmn αντί ενός ρυθμού 
πεπλατυσμένων κυματοδηγών. Ο ρυθμός ινών έχει εξ ορισμού τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν με 
τον κυματοδηγό, όχι με οποιαδήποτε συγκεκριμένη εμπορική ίνα. Για την προώθηση του ρυθμού μιας 
συγκεκριμένης ίνας, πρέπει να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά εκείνης της ίνας στα προαιρετικά 
στοιχεία προώθησης. Ο τύπος προώθησης εξ ορισμού τίθεται ως Ρυθμός Πλακών ή Ρυθμός Ινών για τις 
δισδιάστατες ή τρισδιάστατες προσομοιώσεις, αντίστοιχα. 
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• Γκαουσιανός (Gaussian) 

Το πεδίο εισόδου είναι μια γκαουσιανή συνάρτηση, που ορίζεται ως: 

 

όπου a=w/2, b=h/2, και w και x είναι το 1/e πλάτος/ύψος της γκαουσιανής, τα οποία τίθενται στον 
κυματοδηγό εισόδου ή τις τιμές στα πεδία Πλάτος/Ύψος (Width/Height) που περιγράφονται κατωτέρω. 

• Ορθογώνιος (Rectangular) 

Το πεδίο εισόδου είναι μια ορθογώνια συνάρτηση βημάτων της μοναδιαίας τιμής και με ένα πλάτος 
ή/και ύψος του κυματοδηγού εισόδου ή τις τιμές στο πεδίο Width/Height που περιγράφεται κατωτέρω. 

• Πολλαπλού ρυθμού (Multimode) 

Αυτή είναι μια εξειδικευμένη επιλογή χρήσιμη για τους ιδιαίτερα πολλαπλού ρυθμού κυματοδηγούς. Το 
πεδίο εισόδου είναι μια επαλληλία όλων των ρυθμών πεπλατυσμένου κυματοδηγού (δισδιάστατη 
προσομοίωση) ή ινών (τρισδιάστατη προσομοίωση) που υποστηρίζονται από τον κυματοδηγό εισόδου, 
με ίση δύναμη σε κάθε ρυθμό, και μια τυχαία φάση για κάθε ρυθμό. Το σύνολο των τυχαίων φάσεων 
καθορίζεται από μια ψευδοτυχαία μηχανή παραγωγής αριθμών και δεν ποικίλλει από τρέξιμο σε 
τρέξιμο: όμως, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει διαφορετικά σύνολα τυχαίων φάσεων μέσω του πεδίου 
Τυχαίο σύνολο που περιγράφεται κατωτέρω. Το σύνολο ρυθμών που προωθείται μπορεί να ελεγχθεί 
μέσω του πεδίου των Ρυθμών που περιγράφεται κατωτέρω. 

2. Κλίση (Tilt) 

Αυτό το πεδίο επιλέγει εάν το οπτικό πεδίο εισόδου θα εισαχθεί στη δομή υπό κλίση. Εξ ορισμού, αυτή 
η επιλογή δεν τίθεται σε λειτουργία και το οπτικό πεδίο προωθείται κατά μήκος του άξονα Ζ χωρίς 
γωνία. Εάν αυτή η επιλογή τεθεί σε λειτουργία, η οπτική κυματομορφή είναι υπό κλίση με μια γωνία 
ίση με αυτήν του κυματοδηγού εισόδου. 

3. Ρυθμός (Mode) 

Εάν ο τύπος προώθησης τίθεται στο ρυθμό πλακών, αυτό το ακέραιο πεδίο εισόδου επιλέγει τον 
αριθμό των ρυθμών, μετρώντας από το 0 το οποίο αντιπροσωπεύει το θεμελιώδη ρυθμό και τίθεται ως 
προεπιλογή. Εάν ο τύπος προώθησης τίθεται ως Πολλαπλού ρυθμού, αυτό είναι ένα πεδίο εισόδου που 
επιλέγει το σύνολο των ρυθμών. Στις τρεις διαστάσεις, ο ρυθμός πλακών γίνεται Ρυθμός ινών, και αυτό 
το πεδίο αντιστοιχεί στον αζιμουθιακό αριθμό των ρυθμών, μ, του αντίστοιχου ρυθμού ινών LPmn. 

Τα προαιρετικά στοιχεία προώθησης που σχετίζονται με τους κυματοδηγούς που προσομοιώθηκαν 
στην παρούσα εργασία είναι τα εξής (σχήμα Ι.2): 

 Πλάτος: Αυτό το αριθμητικό πεδίο εισόδου επιλέγει το πλευρικό πλάτος κατά μήκος του Χ του 
οπτικού πεδίου εισόδου που προωθείται. Η προκαθορισμένη αξία αντιστοιχεί σε όλο το πλάτος του 
κυματοδηγού. 

 Ύψος: Αυτό το αριθμητικό πεδίο εισόδου επιλέγει το κάθετο ύψος κατά μήκος του Υ του οπτικού 
πεδίου εισόδου που προωθείται. Η προκαθορισμένη αξία αντιστοιχεί σε όλο το ύψος του 
κυματοδηγού. 



 

271 
 

 

 Θέση Χ: Αυτό το αριθμητικό πεδίο εισόδου επιλέγει την πλευρική θέση (X) στην οποία προωθείται 
το οπτικό πεδίο εισόδου. Εάν ο τύπος προώθησης ορίζεται από ένα αρχείο, η ερμηνεία αυτού του 
πεδίου υποθέτει ότι ο ρυθμός στο αρχείο στοιχείων είναι κεντροθετημένος στο 0. Στην 
πραγματικότητα, η τιμή σε αυτό το πεδίο αντιστοιχεί σε μια μετατόπιση των στοιχείων του αρχείου 
προώθησης.  

 Θέση Υ: Αυτό το αριθμητικό πεδίο εισόδου επιλέγει την κάθετη θέση (Υ) στην οποία προωθείται το 
οπτικό πεδίο εισόδου. Εάν ο τύπος προώθησης ορίζεται από ένα αρχείο ισχύουν τα ίδια όπως στη 
θέση Χ. 

 

Ι.2.3 Επιλογές απεικόνισης  

Στο πλαίσιο διαλόγου των παραμέτρων προσομοίωσης της BPM καθορίζεται επίσης η απεικόνιση των 
αποτελεσμάτων της προσομοίωσης. Το παράθυρο του ρυθμού απεικόνισης απαριθμεί τις διάφορες 
επιλογές απεικόνισης του οπτικού πεδίου κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. Οι επιλογές είναι οι 
ακόλουθες: 

• Καμία: Καμία γραφική απεικόνιση. 

• Φέτες – Slices: Το εύρος του πεδίου απεικονίζεται σε μια δισδιάστατη γραφική παράσταση που 
παρουσιάζει το εγκάρσιο προφίλ σε διάφορες θέσεις κατά μήκος της κατεύθυνσης διάδοσης.  

• Τρισδιάστατες φέτες – 3D Slices: Το εύρος του πεδίου ως συνάρτηση του Χ και του Ζ απεικονίζεται 
ως μια σειρά από φέτες (για διαφορετικό Ζ) σε μια τρισδιάστατη εικόνα. 

• WireFrame: Το εύρος του πεδίου ως συνάρτηση του Χ και του Ζ απεικονίζεται ως τρισδιάστατη 
γραφική παράσταση wire frame. 

• SolidModel: Το εύρος του πεδίου ως συνάρτηση του Χ και του Ζ απεικονίζεται ως τρισδιάστατο 
στερεό μοντέλο με σκίαση για να παραστήσει μια φωτισμένη επιφάνεια. Αυτή η επιλογή είναι μόνο 
διαθέσιμη στις απεικονίσεις με 256 ή περισσότερα χρώματα. 

• HeightCoded: Το εύρος του πεδίου ως συνάρτηση του Χ και του Ζ απεικονίζεται ως τρισδιάστατη 
γραφική παράσταση περιγράμματος με κωδικοποίηση χρώματος για την ένδειξη του ύψους.  

• Ισοϋψής χάρτης - ContourMap (XZ): Το εύρος του πεδίου ως συνάρτηση του Χ και του Ζ 
απεικονίζεται ως δισδιάστατος, κωδικοποιημένος διά χρώματος, ισοϋψής χάρτης. Η επιλογή Slice 
Position Y στο διάλογο επιλογών απεικόνισης ελέγχει την κάθετη θέση στην οποία φαίνεται το πεδίο 
εάν η προσομοίωση γίνεται στις τρεις διαστάσεις. 

• ContourMap (YZ): Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο στις τρισδιάστατες προσομοιώσεις και επιδεικνύει το 
εύρος του πεδίου ως συνάρτηση του Υ και του Ζ ως δισδιάστατος, κωδικοποιημένος χρωματικά, 
ισοϋψής χάρτης. Η επιλογή Slice Position X στο διάλογο επιλογών απεικόνισης ελέγχει την οριζόντια 
θέση στην οποία φαίνεται το πεδίο εάν η προσομοίωση γίνεται στις τρεις διαστάσεις.  

• ContourMap (XΥ): Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο στις τρισδιάστατες προσομοιώσεις και επιδεικνύει ένα 
δυναμικό δισδιάστατο, κωδικοποιημένο χρωματικά, ισοϋψή χάρτη του εγκάρσιου προφίλ του πεδίου ως 
συνάρτηση του Χ και του Υ. Ο διάλογος επιλογών απεικόνισης, επίσης, έχει μια επιλογή για το 
περίγραμμα της διατομής του κυματοδηγού. Τέλος, όταν τελειώσει το πρόγραμμα προσομοίωσης, 
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φαίνεται μια οριζόντια ή κάθετη τομή του πεδίου κάνοντας κλικ κατά μήκος του άξονα Υ ή Χ στην 
επιθυμητή θέση. 

Ι.3 Έλεγχος και Ανάλυση των Αποτελεσμάτων Προσομοίωσης 

Το πρόγραμμα προσομοίωσης BeamProp® υπολογίζει τη διάδοση του οπτικού πεδίου στον 
κυματοδηγό. Εντούτοις, είναι συχνά χρήσιμη η ανάλυση του πεδίου σε σχέση με ορισμένες φυσικές 
ποσότητες, όπως η οπτική ισχύς σε μια συγκεκριμένη περιοχή του κυματοδηγού. Για το λόγο αυτό 
εισάγεται η έννοια των οργάνων ελέγχου (μόνιτορ) στο πρόγραμμα. Ένα μόνιτορ BeamPROP® μπορεί 
να παράγει διάφορους τύπους εξόδου: 

• Ισχύς πεδίου εξόδου - Αυτοί οι τύποι μόνιτορ καταγράφουν την ισχύ στα πεδία διάδοσης είτε μέσω 
ενός ολοκληρώματος υπερκάλυψης είτε μέσω ενός ολοκληρώματος ισχύος. 

• Φάση πεδίου εξόδου - Αυτοί οι τύποι μόνιτορ καταγράφουν τη φάση ενός πεδίου διάδοσης σε σχέση 
με ένα πεδίο δοκιμής. 

• Άλλη έξοδος – Αυτά τα μόνιτορ καταγράφουν την έξοδο όπως το μέγεθος σημείου και το 1/e 
πλάτος/ύψος. 

Στο σχήμα Ι.3 απεικονίζεται ο διάλογος των μόνιτορ, ο οποίος επιτρέπει τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση διάφορων ποσοτήτων κατά μήκος των οπτικών διαδρομών κατά τη διάρκεια της 
προσομοίωσης. 

 

 
Σχήμα Ι.3: Ο διάλογος των μόνιτορ (οργάνων ελέγχου). 

 

Α.3.1. Επιλογή του τύπου των μόνιτορ 

Το πεδίο του τύπου του μόνιτορ στο διάλογο των ιδιοτήτων θέτει τον τύπο που χρησιμοποιείται. Οι 
διαθέσιμες επιλογές είναι οι ακόλουθες:  

• Ισχύς/Φάση Αρχείου (File Power/Phase) 
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Αυτές οι επιλογές υπολογίζουν το ολοκλήρωμα επικάλυψης μεταξύ του υπολογισμένου πεδίου στην 
τρέχουσα θέση Ζ και του πεδίο ρυθμού που καθορίζεται από ένα αρχείο στοιχείων και χρησιμοποιούν 
αυτό το αποτέλεσμα για να καθορίσουν την ισχύ ή τη φάση του καθορισμένου ρυθμού, αντίστοιχα. Η 
φάση δίνεται σε μοίρες από 0 έως 360. 

• Ισχύς/Φάση ρυθμού πλακών ή Ισχύς/Φάση ρυθμού ινών (Slab mode Power/Phase) 

Αυτές οι επιλογές υπολογίζουν το ολοκλήρωμα επικάλυψης μεταξύ του υπολογισμένου πεδίου στην 
τρέχουσα θέση Ζ και του τοπικού ρυθμού κυματοδηγού πλακών σε εκείνη τη θέση και χρησιμοποιούν 
αυτό το αποτέλεσμα για να καθορίσουν την ισχύ ή τη φάση του καθορισμένου ρυθμού, αντίστοιχα. Ο 
αριθμός ρυθμού επιλέγεται σε ένα ξεχωριστό πεδίο που περιγράφεται κατωτέρω. Για τις τρισδιάστατες 
προσομοιώσεις, αυτή η επιλογή χρησιμοποιεί ένα LPmn ρυθμό ινών αντί ενός ρυθμού κυματοδηγού 
πλακών. Ο ρυθμός ινών έχει εξ ορισμού τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν με τον κυματοδηγό και όχι 
με οποιαδήποτε εμπορική ίνα. Για τον έλεγχο του ρυθμού μιας συγκεκριμένης ίνας, πρέπει να 
καθοριστούν τα χαρακτηριστικά εκείνης της ίνας στα κατάλληλα πεδία του διαλόγου των μόνιτορ. 

• Γκαουσσιανή Ισχύς/Φάση (Gaussian Power/Phase) 

Αυτές οι επιλογές υπολογίζουν το ολοκλήρωμα επικάλυψης μεταξύ του υπολογισμένου πεδίου στην 
τρέχουσα θέση Ζ και ενός γκαουσιανού πεδίου ρυθμού και χρησιμοποιεί αυτό το αποτέλεσμα για να 
καθορίσει την ισχύ ή τη φάση του καθορισμένου ρυθμού, αντίστοιχα.  

• Ισχύς/Φάση Προώθησης (Launch Power/Phase) 

Αυτές οι επιλογές υπολογίζουν το ολοκλήρωμα επικάλυψης μεταξύ του υπολογισμένου πεδίου στην 
τρέχουσα θέση Ζ και του πεδίου εισόδου για την προσομοίωση (δηλ., το πεδίο που καθορίζεται στο 
διάλογο παραμέτρων έναρξης) και χρησιμοποιούν αυτό το αποτέλεσμα για να καθορίσουν την ισχύ ή 
τη φάση του καθορισμένου ρυθμού, αντίστοιχα. Πριν την επικάλυψη, το πεδίο εισόδου 
μετασχηματίζεται για να ευθυγραμμιστεί με το κέντρο της διαδρομής που παρακολουθείται.  

• Μερική Ισχύς (Partial Power) 

Αυτή η επιλογή υπολογίζει την ολοκληρωμένη ισχύ στο υπολογισμένο πεδίο στην τρέχουσα θέση z σε 
μια διατομή του κυματοδηγού. Στις τρεις διαστάσεις, η περιοχή ολοκλήρωσης εξαρτάται από τον τύπο 
της δομής του κυματοδηγού. Εάν η γεωμετρία του κυματοδηγού στη διαδρομή που ελέγχεται είναι μια 
ίνα, το πρόγραμμα θα ολοκληρώσει σε μια έλλειψη (ή κύκλο αν το πλάτος και το ύψος είναι ίσα). 
Διαφορετικά, το πρόγραμμα θα ολοκληρώσει σε ένα ορθογώνιο όπου το πλάτος και το ύψος 
καθορίζονται από τις παραμέτρους του κυματοδηγού. 

• Ολική Ισχύς (Total Power) 

Αυτή η επιλογή υπολογίζει τη συνολική ισχύ στο υπολογισμένο οπτικό πεδίο στην τρέχουσα θέση z, 
και είναι επομένως ανεξάρτητη από τη διαδρομή. Στην πραγματικότητα, οι διαδρομές δεν χρειάζεται να 
καθοριστούν, ορίζοντας το πεδίο της διαδρομής ίσο με 0. 

• Ενεργός Δείκτης (Effective Index) 

Αυτή η επιλογή υπολογίζει τον ενεργό δείκτη ρυθμού του υπολογισμένου οπτικού πεδίου στο τρέχον z 
και πρέπει να χρησιμοποιηθεί από κοινού με έναν επαναληπτικό υπολογισμό του ρυθμού. Αυτή η 
επιλογή είναι χρήσιμη όταν γίνεται μια σάρωση των παραμέτρων για την εξαγωγή ενός διαγράμματος 
του ενεργού δείκτη συναρτήσει κάποιας παραμέτρου. Αυτή η επιλογή είναι ανεξάρτητη από τη 
διαδρομή. 
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Ι.4 Διαδικασία Επίλυσης Ρυθμών 

Το BeamPROP® περιλαμβάνει δύο πλήρως λειτουργικούς επιλυτές ρυθμών: η επαναληπτική μέθοδος 
και η μέθοδος συσχετισμού. Και οι δύο αυτές μέθοδοι είναι βασισμένες στη μέθοδο διάδοσης δεσμών 
φωτός (BPM). Οι επιλυτές ρυθμών μπορούν να επιλύσουν για τους ρυθμούς διάδοσης μιας δομής με 
μια αυθαίρετη δισδιάστατη ή τρισδιάστατη διατομή. Η επίλυση ρυθμών μπορεί να θεωρηθεί ως μία 
διαδικασία έξι βημάτων. Αυτά τα βήματα είναι τα εξής: 

1. Δημιουργία της δομής με το CAD RSoft. 

Κατ’ αρχήν πρέπει να σχεδιαστεί η δομή. Η δομή πρέπει να είναι ομοιόμορφη στο z και να έχει το 
επιθυμητό προφίλ δείκτη. Με την επιλογή Compute Index Profile ελέγχεται αν το προφίλ έχει 
σχεδιαστεί σωστά. 

2. Επιλογή του κατάλληλου επιλυτή ρυθμών και οι σχετικές επιλογές. 

Όπως έχει προαναφερθεί, το BeamPROP® περιέχει δύο επιλυτές ρυθμών οι οποίοι επιλέγονται ανάλογα 
με τον εκάστοτε επιθυμητό τύπο ρυθμών. Γενικά, η επαναληπτική μέθοδος είναι η επιλογή προεπιλογής 
και συστήνεται για τα περισσότερα τυποποιημένα προβλήματα κυματοδηγών. Η μέθοδος συσχετισμού 
μπορεί να έχει πλεονεκτήματα για προβλήματα όπως ρυθμοί κατά της καθοδήγησης, με απώλειες, 
ακτινοβόλησης, ή όταν πρέπει να υπολογιστεί ένας μεγάλος αριθμός ρυθμών. Ο επιθυμητός επιλυτής 
ρυθμών, μαζί με διάφορες σχετικές επιλογές, μπορεί να βρεθεί στο διάλογο επιλογών υπολογισμού 
ρυθμών (σχήμα Ι.4). 

 

 
Σχήμα Ι.4: Το πλαίσιο διαλόγου των επιλογών υπολογισμού ρυθμών. 

 
Οι πιο σημαντικές επιλογές είναι οι εξής: 
 Μέθοδος: Αυτός ο κατάλογος επιλέγει τους επιλυτές ρυθμών που χρησιμοποιούνται για τους 

υπολογισμούς των ρυθμών. 
 Mode Selection: Αυτές οι επιλογές επιτρέπουν στο χρήστη να επιλέξουν τους ρυθμούς που θα 

επιλυθούν. Εξ ορισμού, μόνο ο θεμελιώδης ρυθμός θα υπολογιστεί. 
 Calculate Spectrum Only: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη χρησιμοποίηση της μεθόδου 

συσχετισμού επίλυσης ρυθμών. Όταν χρησιμοποιείται, εξάγεται μόνο το φάσμα ρυθμών και δεν 
υπολογίζονται τα προφίλ των ρυθμών. 
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3. Επιλογή του Πεδίου Προώθησης 

Είναι πολύ σημαντικό να επιλεχτεί ένα πεδίο προώθησης που διεγείρει τους εκάστοτε επιθυμητούς 
ρυθμούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να λάβει χώρα προώθηση ενός πεδίου που διεγείρει 
όλους τους πιθανούς ρυθμούς. Γενικά, κάθε πεδίο όπως ένα απλό γκαουσιανό που προωθείται 
μετατοπισμένο από το κέντρο μπορεί να υπολογίσει τους ρυθμούς, όπου μια λογική μετατόπιση είναι το 
μισό του πλάτους του κυματοδηγού. 

4. Επιλογή των παραμέτρων υπολογισμού των ρυθμών 

Αφού επιλεχτούν ο επιλυτής ρυθμών και οι σχετικές παράμετροι, πρέπει να επιλεχτούν και οι 
παράμετροι υπολογισμού ρυθμών. Το πλαίσιο διαλόγου προσομοίωσης ρυθμών Compute Mode (σχήμα 
Ι.5) επιτρέπει στο χρήστη να ορίσει την περιοχή προσομοίωσης και τις αριθμητικές τιμές πλέγματος για 
τον υπολογισμό των ρυθμών. 

 

Σχήμα Ι.5: Το πλαίσιο διαλόγου ρυθμών Compute Mode όπου τίθενται οι παράμετροι υπολογισμού ρυθμών. 

 

Γενικά, αυτές οι παράμετροι πρέπει να επιλεχτούν έτσι ώστε να ισχύουν τα εξής: 
• Η περιοχή περιλαμβάνει ολόκληρη τη δομή. 
• Η περιοχή είναι αρκετά μεγάλη έτσι ώστε το πεδίο ρυθμών να είναι αρκετά κοντά στο 0 στα όρια. 
• Τα εγκάρσια μεγέθη πλέγματος πρέπει να είναι αρκετά μικρά για να επιλύσουν τη δομή και όλα τα 
πεδία. 
• Το μέγεθος βήματος z έχει μια πρόσθετη έννοια στην περίπτωση της επαναληπτικής μεθόδου. 

5. Εκτέλεση του υπολογισμού των ρυθμών. 

Αφότου έχουν επιλεχτεί οι παράμετροι υπολογισμού ρυθμών, η προσομοίωση μπορεί να ξεκινήσει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Οργανολογία 

 

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 ιντσών καθώς και δισκίων 

ακανόνιστου σχήματος και διαφορετικού πάχους. Πρόκειται για ένα σχετικά απλό αλλά ικανοποιητικής 

διακριτικής ικανότητας οπτικό σύστημα, όπως φαίνεται στο σχήμα ΙΙ.1, που περιλαμβάνει μια λυχνία 

εκκένωσης υδραργύρου ισχύος 200 W. Εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στη φασματική 

περιοχή 350-500 nm.  

 

 

 

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 τη 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 1.5μm με ακρίβεια ευθυγράμμισης 0.2μm, ενώ είναι οριακά 

Σχήμα ΙΙ.1: Ευθυγραμμιστής 
μασκών KARL SUSS  MJB 3. 
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δυνατή και η αποτύπωση γραμμών ή διακένων πλάτους 1 μm.  

Ο ευθυγραμμιστής μασκών ΜΑ6 (σχήμα ΙΙ.2) είναι μια εξελιγμένη έκδοση του MJB3 και 

προορίζεται για 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 0.6μm. 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). 

 

   

 

Το όργανο αυτό αποτελείται από δύο μέρη, το σύστημα έκθεσης και τον πίνακα ελέγχου (σχήμα 

ΙΙ.2). Το σύστημα έκθεσης αποτελείται από τη 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 x και y με ακρίβεια 0.1 μm και περιστροφής στο επίπεδο x-y. 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 μεγεθύνσεων. 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 εισαγωγή του δισκίου, 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 διατίθενται δύο: για 320 και 365nm. Το όργανο 

Σχήμα ΙΙ.2: Ευθυγραμμιστής 
μασκών KARL SUSS ΜΑ6. 
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μετράει μεταξύ 0-20mW/cm2 για ακτινοβολία κάτω των 300 nm με ακρίβεια ±1% και μεταξύ 0-

2mW/cm2 για ακτινοβολία άνω των 300 nm με ακρίβεια ±5%.  

 

2. Εγχαράκτης Πλάσματος [Reactive Ion Etcher (RIE)] - Nextral Alcatel NE330  

Ο εγχαράκτης πλάσματος RIE NE330 (σχήμα ΙΙ.3) προορίζεται για εγχάραξη υλικών όπως πυρίτιο, 

νιτρίδιο και οξείδιο του πυριτίου, και φωτο-πολυμερή. Η εγχάραξη γίνεται από αέριο σε χαμηλή πίεση 

(5-100mTorr) στο οποίο ξεσπά ηλεκτρική εκκένωση πλάσματος με εφαρμογή τάσης με 

ραδιοσυχνότητα (RF). Η τάση επιταχύνει τα ιόντα και επιτυγχάνει έντονο βομβαρδισμό 

εξασφαλίζοντας εγχάραξη με κατάλληλη ανισοτροπία, εκλεκτικότητα και ομοιομορφία. 

Ο θάλαμος διεργασιών έχει εσωτερική διάμετρο 420mm, το υλικό κατασκευής του είναι 

αλουμίνιο. Η κάθοδος καλύπτεται από ένα δίσκο χαλαζία (quartz) όπου τοποθετούνται τα προς 

εγχάραξη δείγματα για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μόλυνση από το χάλυβα της καθόδου. Πάνω από 

την κάθοδο τοποθετείται το ηλεκτρόδιο της ανόδου (διαμέτρου 300mm) που είναι γειωμένο και σε 

ρυθμιζόμενη απόσταση από την κάθοδο. Το πλάσμα δημιουργείται εφαρμόζοντας μια τάση RF 

(13.56MHz) στην κάθοδο (διαμέτρου 330mm). Επειδή τα δείγματα θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της 

εγχάραξης, το ηλεκτρόδιο ψύχεται για να περιοριστεί η άνοδος της θερμοκρασίας. Τα αέρια των 

διεργασιών τροφοδοτούνται στο θάλαμο μέσα από την άνοδο. Κάτω από το θάλαμο διεργασιών 

βρίσκεται το αντλητικό σύστημα που επιτρέπει την εκκένωση των αερίων και των προϊόντων των 

αντιδράσεων συμμετρικά γύρω από την κάθοδο. Η συμμετρική ροή των αερίων στο θάλαμο μέσα από 

την άνοδο και η συμμετρική άντληση του θαλάμου γύρω από την κάθοδο εξασφαλίζουν την 

ομοιομορφία της εγχάραξης.      

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα ΙΙ.3: Εγχαράκτης πλάσματος NE330  

(Nextral Alcatel). 
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Το αντλητικό σύστημα αποτελείται από μία μηχανική αντλία και μία τυρβομοριακή αντλία 

(turbomolecular pump) που εξασφαλίζει κενό μέχρι 10-6mbar (1mbar=0.75Torr) και μεγάλους ρυθμούς 

άντλησης στις χρησιμοποιούμενες συνθήκες πίεσης (5-100mTorr). Η πίεση ρυθμίζεται σε επιθυμητές 

τιμές από το ποτενσιόμετρο πίεσης, και διατηρείται σταθερή ανεξάρτητα της ροής των εισαγόμενων 

αερίων με τη βοήθεια ρυθμιστικής βαλβίδας (που διαχωρίζει το θάλαμο διεργασιών από το αντλητικό 

σύστημα). Για την εισαγωγή των αερίων διατίθενται τρεις ρυθμιστές ροής για τα αέρια SF6, CHF3 και 

O2. Η μέγιστη ροή για τα αέρια SF6, CHF3 και O2 είναι 25sccm, 50sccm και 100sccm αντίστοιχα  

(sccm: standard cubic centimeters per minute). 

Στη συχνότητα εναλλασσόμενης τάσης (13.56MHz) που λειτουργεί ο εγχαράκτης ΝΕ 330 

απαιτείται ένα δίκτυο προσαρμογής (matching network), για να ελαχιστοποιεί την ανακλώμενη ισχύ 

προς την πηγή RF. Το δίκτυο περιλαμβάνει μια σταθερή επαγωγή και δύο μεταβλητούς πυκνωτές. Η 

μέγιστη ισχύς της γεννήτριας RF είναι 600W. 

Η χημεία που χρησιμοποιείται για την εγχάραξη καθορίζεται από τις συνθήκες που επιλέγονται 

στον εγχαράκτη (ισχύς, πίεση, είδος και ροή αερίων, χρόνος εγχάραξης). Ποικίλλει ανάλογα με το προς 

εγχάραξη υλικό (είδος και πάχος υλικού) και τις επιθυμητές ιδιότητες εγχάραξης (ανισοτροπία, 

εκλεκτικότητα του φιλμ που εγχαράσσεται ως προς τη μάσκα που προστατεύει τις υποκείμενες 

περιοχές, ρυθμός εγχάραξης).  

Για τον έλεγχο και παρακολούθηση των επιτελούμενων διεργασιών, ο εγχαράκτης πλάσματος έχει 

εξοπλιστεί με ένα συμβολόμετρο με λέιζερ (Nextral Alcatel) για τη μέτρηση αλλαγών πάχους λεπτών 

στρωμάτων. Το συμβολόμετρο μαζί με το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί, χρησιμοποιείται για τον in 

situ υπολογισμό του ρυθμού εγχάραξης καθώς και για τον προσδιορισμό του τέλους της εγχάραξης. 

 

3. 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 ΙΙ.4. 

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. 

 

 

 

4. Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (Scanning Electron Microscope, SEM) Leo 440 & Jeol 

JSM-7401F FEG 

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 

II.5). Η διατομή της δέσμης ηλεκτρονίων είναι πάρα πολύ μικρή, όταν αυτή προσπίπτει στο 

αντικείμενο. 

 

Σχήμα ΙΙ.4: Περιστροφικός επιστρωτής. 
Μοντέλο Karl Suss RC-8. 
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Σχήμα ΙΙ.5: Αρχή λειτουργίας του 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης 

(SEM). 

 

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 του SEM 

είναι : πίεση 10-4-10-6Τorr. 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 λογισμικό 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). 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν δύο όργανα SEM: το  Leo 440 της εταιρείας Zeiss-

Leica & το Jeol JSM-7401F FEG της εταιρείας Evisa (σχήματα  ΙΙ.6 και ΙΙ.7). 
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Σχήμα ΙΙ.6: Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης 
Leo 440 (Zeiss-Leica). 

Σχήμα ΙΙ.7: Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης 
Jeol JSM-7401F FEG (Evisa). 

 

5. Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης (Atomic Force Microscope, ΑFM) – CP-II VeecoTM 

Η μικροσκοπία ατομικής δύναμης ανήκει στην οικογένεια των μικροσκοπίων σάρωσης ακίδας (SPM) 
τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της επιφάνειας των υλικών από την κλίμακα των δεκάδων 
μικρομέτρων ως μερικά Å. Τα θεμελιώδη συστατικά γύρω από τα οποία δομούνται αυτά τα όργανα 
είναι μία ακίδα (probe tip) και ένας σαρωτής-πιεζοκρύσταλλος (scanner). H ακίδα είναι το εργαλείο με 
το οποίο εξερευνάται η επιφάνεια του υλικού, ενώ ο πιεζοκρύσταλλος (στην περίπτωση του δικού μας 
μικροσκοπίου) ελέγχει και καθορίζει την ακριβή θέση της ακίδας σε σχέση με την επιφάνεια, 
μετακινώντας το δείγμα κάθετα και παράλληλα προς αυτή. 

H διαδικασία για τη λήψη της τοπογραφίας με το AFM φαίνεται στο σχήμα ΙΙ.8 και μπορεί να 
περιγραφεί με τα παρακάτω βήματα: 

 Καθώς η ακίδα σαρώνει το δείγμα, λόγω των ανωμαλιών στην επιφάνεια, ασκούνται διαφορετικές 
δυνάμεις που αναγκάζουν την αιωρούμενη μικροδοκό (cantilever) να λυγίζει. 
 Μια δέσμη laser ανακλάται στο πίσω μέρος της μικροδοκού καταλήγοντας σε μία φωτοδίοδο. Οι 
αποκλίσεις της ακίδας (λόγω της τοπογραφίας) ανιχνεύονται και καταγράφονται υπό μορφή τάσης στην 
έξοδο της φωτοδιόδου. Η δύναμη μεταξύ ακίδας και δείγματος καθορίζεται από την τάση στη 
φωτοδίοδο. 
 Αρχικά προεπιλέγεται μια τάση (setpoint) της οποίας η τιμή μεταβάλλεται εξαιτίας του ανάγλυφου 
της επιφάνειας κατά τη διάρκεια της σάρωσης. Η τοπογραφία της επιφάνειας λαμβάνεται με την 
απαίτηση η τάση (άρα και η δύναμη μεταξύ δείγματος-ακίδας) να διατηρείται σταθερή.  
 Στη συνέχεια η τάση οδηγείται σε έναν ελεγκτή (controller), όπου υπάρχει η δυνατότητα μέσω ενός 
Η/Υ να μεταβληθεί. Ο ελεγκτής επικοινωνεί με το scanner επιβάλλοντας του να ανέβει ή να κατέβει 
ώστε η εν λόγω τάση άρα και δύναμη μεταξύ ακίδας δείγματος να παραμένει σταθερή. 
 Με απλά λόγια o πιεζοκρύσταλος ”αντιλαμβάνεται”, μέσω του κυκλώματος ανάδρασης, τη 
μετατόπιση της δέσμης του laser στη φωτοδίοδο και μετακινείται ανάλογα κατά z ώστε να επαναφέρει 
τη δέσμη στην αρχική της θέση (setpoint). Έτσι σταθεροποιείται και η δύναμη ακίδας-δείγματος. 
 Η μετατόπιση του πιεζοκρυστάλλου κατά z στην θέση (x,y), καταγράφεται σε Η/Υ και λαμβάνεται η 
τοπογραφία της επιφάνειας του δείγματος. 
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Σχήμα ΙΙ.8: Σχηματικό 
διάγραμμα της λειτουργίας του 
AFM. 

 

Ανάλογα με τον τρόπο επαφής ακίδας-δείγματος, η μικροσκοπία ατομικής δύναμης διακρίνεται 
στη μέθοδο με συνεχή επαφή (Contact Mode) και στη μέθοδο με περιοδική ταλαντούμενη επαφή 
(Tapping Mode). Η μέθοδος της συνεχής επαφής χρησιμοποιείται κυρίως σε σκληρά και ανθεκτικά 
δείγματα. Η ακίδα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το δείγμα και όπως είπαμε παραπάνω επιδίωξη του 
οργάνου είναι η δύναμη μεταξύ ακίδας και δείγματος να διατηρείται σταθερή. Όμως τα μειονεκτήματα 
της συγκεκριμένη μεθόδου είναι ότι οι σχετικά μεγάλες δυνάμεις που ασκούνται καταστρέφουν ή 
αλλοιώνουν μαλακά και εύθραυστα δείγματα. Επίσης, δεν ενδείκνυνται για δείγματα που συγκρατούν 
στην επιφάνειά τους υγρασία ή ακαθαρσίες. (Η ακίδα συνήθως κολλάει στην επιφάνεια ή παρασύρει 
ακαθαρσίες από το δείγμα οι οποίες αλλοιώνουν την κορυφή της άρα και τη λαμβανόμενη τοπογραφία). 

Η μέθοδος της ταλαντούμενης ακίδας χρησιμοποιείται κυρίως σε μαλακά και εύθραυστα δείγματα 
(πολυμερή, πρωτεΐνες, gels κλπ). Η διαδικασία κατά την οποία λαμβάνεται η τοπογραφία έχει ως εξής: 

 Η μικροδοκός ταλαντώνεται αρχικά ελεύθερα και καθώς η ακίδα πλησιάζει στο κατώτερο σημείο 
της ταλάντωσης χτυπάει ελαφρά (Tapping) το δείγμα και το πλάτος ελαττώνεται. Αυτό το πλάτος 
ταλάντωσης προσπαθεί το όργανο να το διατηρεί σταθερό (setpoint). Η συχνότητα ταλάντωσης 
διατηρείται σταθερή και για τις ακίδες τύπου RTESPA (Veeco) είναι ~300 kHz. 
 Αλλαγή του πλάτους ταλάντωσης της μικροδοκού, (αλλαγή δύναμης ακίδας-δείγματος), λόγω 
ανωμαλίας της επιφάνειας, ανιχνεύεται μέσω της δέσμης του laser που ανακλάται από τη μικροδοκό 
στη φωτοδίοδο. 
 Ο πιεζοκρύσταλλος ”αντιλαμβάνεται” τη μεταβολή του πλάτους ταλάντωσης της δέσμης του laser 
στη φωτοδίοδο (μέσω του κυκλώματος ανάδρασης) και μετακινείται ανάλογα κατά z ώστε να 
επαναφέρει το πλάτος ταλάντωσης της δοκού στην τιμή που έχει καθοριστεί από το setpoint. Έτσι 
σταθεροποιείται και η δύναμη ακίδας-δείγματος. 
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Στην παρούσα εργασία το μικροσκόπιο ατομικής δύναμης που χρησιμοποιήθηκε είναι το μοντέλο 
CP-II της εταιρείας VeecoΤΜ (σχήμα ΙΙ.9). Η τεχνική σάρωσης της προς μέτρηση επιφάνειας που 
εφαρμόστηκε είναι με ταλαντούμενη ακίδα. 

 

 

 

 

 

Σχήμα ΙΙ.9: AFM CP-II της εταιρείας 
VeecoΤΜ 
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