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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Οι δύο κυριότερες διεργασίες της µικροηλεκτρονικής είναι η λιθογραφία 

και η εγχάραξη. Η λιθογραφία είναι η διεργασία κατά την οποία αποτυπώνεται 

πάνω σε ένα πολυµερικό στρώµα κάποιο σχήµα ενώ η εγχάραξη είναι η διεργασία 

κατά την οποία το σχήµα που έχει αποτυπωθεί στο πολυµερικό στρώµα 

µεταφέρεται σε δισκίο του πυριτίου. Ένα από τα σηµαντικότερα στάδια της 

λιθογραφίας είναι η εµφάνιση του φωτοπολυµερικού φίλµ. Κατά το στάδιο αυτό 

το φίλµ που έχει εκτεθεί σε ακτινοβολία έρχεται σε επαφή µε κάποιο διαλύτη έτσι 

ώστε να αποτυπωθεί το επιθυµητό σχήµα στο φωτοπολυµερές µε εκλεκτική 

διάλυση των φωτισµένων ή σκοτεινών περιοχών. Παρόλη τη σπουδαιότητα του 

σταδίου της εµφάνισης στη λιθογραφία και τη µικροηλεκτρονική γενικότερα, είναι 

ακόµη ασαφές το  πως ακριβώς και µε πιο µηχανισµό γίνεται η διάλυση του 

φωτοπολυµερούς. ∆ιάφοροι µηχανισµοί (µοντέλα) για την εµφάνιση έχουν 

προταθεί κατά καιρούς, όπως για παράδειγµα το Μοντέλο Ερπυσµού1 

(Percolation Model)  και το Μοντέλο του Κρίσιµου Ποσοστού Ιονισµού  

i

2 

(Critical Ionization Model) κ.α. 

Στόχος της εργασίας είναι η καλύτερη κατανόηση της διεργασίας της 

εµφάνισης. Για το σκοπό αυτό, προσοµοιώνεται µε τεχνική Monte Carlo σε 

γλώσσα προγραµµατισµού C++ το στοχαστικό µοντέλο εµφάνισης τυχαίων 

δρόµων(percolation model). 

Συγκεκριµένα, µελετάται ο τρόπος µε τον οποίο διάφορες παραµέτροι 

επηρεάζουν το ρυθµό της εµφάνισης όπως για παράδειγµα το Μ.Β., η 

υδροφιλικότητα του πολυµερούς, η ισχύς του διαλύµατος βάσης του εµφανιστή 

κ.α και εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα που θα µας βοηθήσουν να 

βελτιώσουµε σε πειραµατικό πλέον επίπεδο τη διεργασία αυτή. Τέλος γίνεται 

ποιοτική σύγκριση µε πειραµατικά και βιβλιογραφικά δεδοµένα καθώς και µε το 

µοντέλο εµφάνισης του κρίσιµου ποσοστού ιονισµού (critical ionizat on 

model)  που κωδικοποιήθηκε σε προηγούµενη εργασία3.  

 



 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή γενικά στη λιθογραφία. Αρχικά 

αναφέρονται συνοπτικά τα είδη της λιθογραφίας ως προς το είδος εµφάνισης και 

ως προς το είδος της ακτινοβολίας που γίνεται η έκθεση. Στη συνέχεια γίνεται 

αναφορά στα είδη των φωτοπολυµερικών υλικών, τη σύσταση και τα 

χαρακτηριστικά τους. Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου περιγράφεται η διεργασία 

της εµφάνισης και η µέθοδος προσοµοίωσης Monte Carlo. 

 Στο κεφάλαιο 2 γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε την 

εµφάνιση πολυµερών στη µικρολιθογραφία. Παρουσιάζονται τα κυριότερα 

µοντέλα και µηχανισµοί που έχουν προταθεί από διάφορους ερευνητές µέχρι 

σήµερα και επιχειρείται µια σύγκριση µεταξύ τους.  

 Στο κεφάλαιο 3, γίνεται η ανάλυση της µαθηµατικής θεωρίας διάχυσης µε 

διαγωγιµότητα(percolation). Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξοικοίωση µε 

τα βασικότερα σηµεία της θεωρίας διαγωγιµότητας επειδή σ’αυτή στηρίζεται το 

µοντέλο εµφάνισης που προσοµοιώθηκε στα πλαίσια της µεταπτυχιακής 

εργασίας. 

 Το κεφάλαιο 4 περιλαµβάνει αναλυτικά και µε παραδείγµατα όλα τα 

βήµατα που ακολουθήθηκαν για το χτίσιµο του κώδικα. Επίσης αναφέρονται 

κάποια πρώτα ποιοτικά κυρίως αποτελέσµατα, έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολη η 

κατανόηση της λογικής του κώδικα από τον αναγνώστη.  

 Ακολουθεί το κεφάλαιο 5 µε τα κυρίως αποτελέσµατα του κώδικα που 

αφορούν στην επίδραση διαφόρων παραµέτρων στη διάλυση. Επίσης εδώ γίνεται 

η αξιολόγιση και η σύγκριση των αποτελεσµάτων της προσοµοίωσης µε 

πειραµατικά δεδοµένα αλλά και µε αποτελέσµατα προηγούµενου κώδικα (Critical 

Ionization Model). 

Τέλος στο έκτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συµπεράσµατα που πρέκυψαν 

από τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης.  

[1] H. Shih and Arnost Reiser , Macromolecules, vol 29, 2082-2087. (1996) 
[2] P.C.Tsiartas et al, Macromolecules, vol 30, 4656-4664, (1997) 
[3] G.Patsis et al, J.Vac.Sci.Tech. (accepted for publication), (2004)  

 



 

SUMMARY 
 
 

This postgraduate specialization diploma thesis deals with photolitho-

graphic process simulation for microelectronics and microsystem fabrication. 

In particular, simulation of photoresist polymer dissolution in aqueous 

base is attempted using stochastic models. A C++ simulation environment has 

been adopted for a 2D lattice representation of polymer films. Individual chains 

are introduced in the lattice following a Poisson distribution as described at 

previous  work1. 

Dissolution models coded include the Critical Ionization Model 2 and a 

Percolation-type Model3. The former considers dissolution as a surface 

etching process, while the latter as a diffusion controlled process through a gel 

layer. A combination of the two models was attempted in this work. 

In the first chapter we introduce lithography and the most important pho-

topolymers. At the end of the first chapter we discuss the Monte Carlo method. 

The second chapter includes a literature review about polymer dissolution 

and the presentation of the most important dissolution models. 

In the third chapter we present the basics of percolation theory with the 

purpose of getting an acquaintance with percolation theory, witch will facilitate 

the understanding of the model we develop. 

The fourth chapter includes all steps that have been followed to build the 

code and some demonstration results. 

In the fifth chapter we present results from our new combined model  and 

we compare with experimental data, such as dissolution rate vs molecular 

weight, dissolution rate vs hydrophilic fraction and  dissolution rate for varying 

base concentrations. 

Finally the results are discussed in chapter sixth. 

 
[1] G.Patsis et al, J.Vac.Sci.Tech. (accepted for publication), (2004) 
[2] P.C.Tsiartas et al, Macromolecules, vol 30, 4656-4664, (1997) 
[3] H. Shih and Arnost Reiser , Macromolecules, vol 29, 2082-2087. (1996) 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 
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1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  
 

Η Μικροηλεκτρονική αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα διεπιστηµονικού 

τοµέα που περιλαµβάνει φυσικές επιστήµες όπως η Ηλεκτρονική, η Φυσική 

Στερεάς Κατάστασης, η Χηµεία, η Επιστήµη των Υπολογιστών κ.α. Αντικείµενό 

της είναι ο σχεδιασµός και η κατασκευή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων (Ο.Κ, 

integrated circuits) πάνω σε ηµιαγωγούς (Si, Ge, GaAs). Τα Ο.Κ. 

χρησιµοποιούνται σε πολλά µηχανήµατα, από τα απλά εργαλεία της καθηµερινής 

χρήσης (π.χ. οικιακές συσκευές, τηλέφωνα, εξαρτήµατα αυτοκινήτων) µέχρι τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα πολύπλοκα συστήµατα διαστηµικών 

εφαρµογών. Το ποσοστό της µικροηλεκτρονικής στα ηλεκτρονικά συστήµατα 

είναι αυτή τη στιγµή αρκετά µεγάλο και θα συνεχίσει να αυξάνεται µε σταθερό 

ρυθµό της τάξης του 5% για τα επόµενα 10 χρόνια τουλάχιστον. Αποτελούνται 

από πολλές ηλεκτρονικές διατάξεις (π.χ. transistors), κατάλληλα συνδεδεµένες 

ώστε να υλοποιούν την επιθυµητή λειτουργία49. Χαρακτηρίζονται κυρίως από τη 

µεγάλη ταχύτητά τους, την πολυπλοκότητα τους και το µικρό τους όγκο. Σχετικά 

µε την πολυπλοκότητά τους αναφέρεται ότι πάνω σε µια ψηφίδα πυριτίου (chip), 

που έχει διαστάσεις της τάξης των 2 cm2, βρίσκονται σήµερα ~107 transistors µε 

ελάχιστη χαρακτηριστική διάσταση µικρότερη από 0.02 µm. Ο αριθµός αυτός 

προβλέπεται να πλησιάσει τα ~109 transistors στα επόµενα χρόνια όπως φαίνεται 

στο σχήµα 1.1.  

 
Σχήµα 1.1: αριθµός transistors ανά ψηφίδα συναρτήσει του χρόνου 

 



 

 

Η πρόοδος της τεχνολογίας των Ο.Κ. συνδέεται άµεσα και µε την απόδοση 

των υπολογιστικών συστηµάτων που βελτιώνεται µε καταπληκτικό ρυθµό τα 

τελευταία είκοσι χρόνια κάτι που φαίνεται καθαρά στο σχήµα 1.1. Η ταχύτητα 

επεξεργασίας καθώς και η χωρητικότητα µνήµης αυξάνονται σηµαντικά ενώ ο 

όγκος των υπολογιστικών συστηµάτων µειώνεται, όπως και η τιµή τους. Έτσι, 

µπορούν να εκτελούνται υπολογισµοί σε µικρότερο χρόνο από υπολογιστές που 

καταλαµβάνουν πολύ µικρότερο χώρο σε σχέση µε τα συστήµατα που 

χρησιµοποιούνταν πριν από είκοσι χρόνια. Αυτές οι βελτιώσεις οφείλονται κυρίως 

στην αύξηση της ταχύτητας επεξεργασίας των Ο.Κ. που χρησιµοποιούνται για 

την εκτέλεση των υπολογισµών. Ο χρόνος αυτός ελαττώνεται σηµαντικά µε δύο 

τρόπους: 

 

α. Με τη σµίκρυνση των διαστάσεων του transistor. 

β. Με την τοποθέτηση περισσότερων transistor σε µικρότερο χώρο, 

δηλαδή αύξηση της πυκνότητας των transistor ανά chip50. 

 

 

 

Τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα σήµερα κατασκευάζονται µε επίπεδη 

τεχνολογία δηλαδή µε εναπόθεση διαδοχικών στρωµάτων (υµένια ή φιλµ) και 

σχηµατοποίηση τους ώστε να γίνουν οι πύλες των τρανζίστορ, οι γραµµές των 

αγωγών ρεύµατος και άλλα απαραίτητα στοιχεία αυτών. Για τη σχηµατοποίηση 

των λεπτών αυτών υµενίων απαιτείται η χρήση προηγµένων τεχνολογιών 

αποτύπωσης σχήµατος (patterning technologies). Η τεχνολογία αποτύπωσης 

σχήµατος51 εµπεριέχει δύο σηµαντικές τεχνολογικές διεργασίες: τη λιθογραφία 

και την εγχάραξη µε υγρά χηµικά ή µε ηλεκτρικές εκκενώσεις πλάσµατος. 
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Σχήµα 1.2: Αποτύπωση σχήµατος σε λεπτό στρώµα οξειδίου µε λιθογραφία και εγχάραξη. 

 

Το σχήµα 1.2 δείχνει την αποτύπωση ενός σχήµατος πάνω σε ένα λεπτό 

στρώµα οξειδίου του πυριτίου που έχει εναποτεθεί πάνω σε ένα δισκίο πυριτίου. 

Ένα λεπτό στρώµα φωτοευαίσθητου πολυµερούς (photoresist) που παίζει το 

ρόλο φωτογραφικού υλικού εναποτίθεται πάνω στο οξείδιο µε περιστροφή 

(spining) διαλύµατός του. Το πολυµερές φωτίζεται µέσα από µια µάσκα µε 

διαφανείς και αδιαφανείς περιοχές, η οποία φέρει το σχήµα που ζητούµε να 

αποτυπώσουµε στο οξείδιο. Το φως που περνά από τις διαφανείς περιοχές 

προκαλεί χηµικές αλλαγές στο φωτοευαίσθητο πολυµερές. Ακολουθεί η εµφάνιση 

(development) του πολυµερούς µε κατάλληλο εµφανιστή που αποµακρύνει τις 

φωτισµένες περιοχές αφήνοντας άθικτες τις αφώτιστες (διεργασία θετικού 

τόνου-positive tone process), είτε το αντίθετο (αρνητικού τόνου 

διεργασία-negative tone process). Με το τέλος της εµφάνισης το σχήµα της 

µάσκας (ή το αρνητικό της) έχει αποτυπωθεί στο πολυµερές. Όλα τα παραπάνω 

βήµατα συνιστούν τη διεργασία της λιθογραφίας (lithography). Ακολουθεί η 

 



 

διεργασία της εγχάραξης του οξειδίου µε υγρά χηµικά αντιδραστήρια ή αέρια που 

δηµιουργούνται σε ηλεκτρικές εκκενώσεις πλάσµατος. Τέλος, ακολουθεί η 

αφαίρεση του πολυµερούς (photoresist stripping) µε υγρούς διαλύτες ή µε 

πλάσµα πλούσιο σε οξυγόνο που «καίει» το πολυµερές (photoresist ashing). 

 

Οι διεργασίες εγχάραξης όπως και λιθογραφίας είναι εφαρµόσιµες όχι µόνο 

στη Μικροηλεκτρονική, αλλά σε οποιαδήποτε επίπεδη τεχνολογία. 

Μικροσυστήµατα και µικροµηχανικές εφαρµογές (µικρογρανάζια, µικροαντλίες) 

µικροαισθητήρες και ανιχνευτές χηµικών ή φυσικών µεγεθών, επίπεδοι 

καταλύτες, µικροαντιδραστήρες, µικροδοµές για την ανάπτυξη κυττάρων είναι 

µερικές σύγχρονες τεχνολογικές εφαρµογές των διεργασιών αποτύπωσης 

σχήµατος52.   

 

 
 
 
 
 

1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Η λιθογραφία µπορεί να οριστεί σαν το σύνολο των βηµάτων εκείνων στην 

παραγωγή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων κατά τα οποία γίνεται η αποτύπωση σε 

λεπτό στρώµα φωτοευαίσθητου ή ακτινοευαίσθητου πολυµερικού υλικού ενός 

επιθυµητού σχήµατος. Με την αποτύπωση το φωτοπολυµερικό υλικό αφαιρείται 

επιλεκτικά από ορισµένες µόνο περιοχές. Το σχήµα του φωτοπολυµερούς που 

µένει, προστατεύει τις περιοχές του υποστρώµατος που δεν πρέπει να εκτεθούν 

στις µετέπειτα διεργασίες, όπως είναι η εγχάραξη µε το πλάσµα, η εµφύτευση 

προσµίξεων, η επιµετάλλωση κλπ. Για το σκοπό αυτό είναι φανερό ότι το 

χρησιµοποιούµενο φωτοπολυµερές (photo-resist) πρέπει:  

α) να είναι φωτοευαίσθητο (photo-sensitive) και  

 



 

β) να αντέχει ικανοποιητικά στην εγχάραξη µε το πλάσµα ή µε υγρά 

χηµικά µέσα (etch resist-ant), ώστε να προστατεύει τις υποκείµενες 

περιοχές και να είναι δυνατή η µεταφορά των σχηµάτων.  

Κατά το στάδιο της λιθογραφίας επιτυγχάνεται, µε τη χρήση κατάλληλων 

φωτοπολυµερών και συστηµάτων έκθεσης σε ακτινοβολία, η κατασκευή 

τρισδιάστατων δοµών και κυκλωµάτων µε διαστάσεις µικρότερες του 1.0 µm. Τα 

βήµατα µιας τυπικής διεργασίας λιθογραφίας είναι τα εξής: 

1. επίστρωση του φωτοπολυµερούς από το διάλυµά του πάνω στο δισκίο 

πυριτίου µε σκοπό την κατασκευή λεπτού στρώµατος (φιλµ) πάχους ~ 1 µm 

(ή µικρότερου). (Στη Μικροµηχανική το πάχος του φιλµ κυµαίνεται µεταξύ 1 

και 100 µm).  

2. θέρµανση του δισκίου µε σκοπό την εξάτµιση του διαλύτη. 

3. έκθεση σε ακτινοβολία µέσω µάσκας (από γυαλί ή χαλαζία) µε φωτεινές και 

σκοτεινές περιοχές. Με την έκθεση στην ακτινοβολία αλλάζει η διαλυτότητα 

του φωτοπολυµερούς και έτσι οι περιοχές που φωτίστηκαν διαφοροποιούνται 

από τις αφώτιστες περιοχές.  

4. θέρµανση του δισκίου µε σκοπό την εκκίνηση ή την κατάλυση της αντίδρασης 

που πραγµατοποιήθηκε µε την έκθεση στο βήµα 3. Το βήµα 4 δεν είναι 

απαραίτητο και εξαρτάται από το χρησιµοποιούµενο φωτοπολυµερικό 

σύστηµα. 

5. εµφάνιση του σχήµατος του φιλµ µέσω διάλυσης σε κατάλληλο διαλύτη. 

 

Ανάλογα µε το τελικό σχήµα που προκύπτει µετά την έκθεση η λιθογραφία 

διακρίνεται σε: 

α. Θετικού τόνου, όταν οι περιοχές που εκτέθηκαν στην ακτινοβολία διαλύονται 

κατά την εµφάνιση, και  

β. Αρνητικού τόνου, όταν οι περιοχές που εκτέθηκαν στην ακτινοβολία 

παραµένουν αδιάλυτες µετά την εµφάνιση (βλ. σχ. 1.3). 
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Σχήµα 1.3 : Τα βασικά στάδια της λιθογραφικής διεργασίας απεικόνισης σχήµατος 

 

 

Το σχέδιο του πολυµερούς, όπως αυτό προκύπτει µετά την εµφάνιση, 

χρησιµοποιείται σα µάσκα  για την εγχάραξη του οξειδίου του πυριτίου, πάνω στο 

οποίο βρίσκεται. Στην περίπτωση υγρής εγχάραξης, όπου χρησιµοποιείται υγρός 

εγχαράκτης, η εγχάραξη είναι ισοτροπική  ή, µε άλλα λόγια, προχωρά τόσο 

εγκάρσια όσο και οριζόντια, σχηµατίζοντας κλιµακωτές δοµές. Στο τελικό στάδιο 

το υµένιο της ρητίνης αποµακρύνεται χρησιµοποιώντας υγρή χηµεία ή πλάσµα 

οξυγόνου.  

 

 

1.2.1 Καµπύλη αντίθεσης (contrast curve) 
 

Η συµπεριφορά των λιθογραφικών υλικών χαρακτηρίζεται µε τις 

 



 

καµπύλες ευαισθησίας ή καµπύλες αντίθεσης. Τέτοιες καµπύλες για υλικά 

θετικού και αρνητικού τόνου παρουσιάζονται στο σχήµα 1.4 (α) και (β) 

αντίστοιχα. 

υλικό θετικού τόνου
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(β) 
Σχήµα 1.4: Καµπύλες αντίθεσης για το χαρακτηρισµό λιθογραφικών υλικών: (α) θετικού τόνου και (β) αρνητικού τόνου. 

(Οι συγκεκριµένες καµπύλες αντίθεσης αναφέρονται σε έκθεση µε ηλεκτρονική δέσµη. Η δόση έκθεσης µετράται σε 

µC/cm2). 

 

Στα υλικά θετικού τόνου µέτρο χαρακτηρισµού της ευαισθησίας του 

υλικού είναι η δόση που απαιτείται για να καταστήσει το υλικό πλήρως διαλυτό. Η 

τιµή αυτή συχνά συµβολίζεται ως «δόση καθαρισµού» (∆κ). Συχνότερα όµως 

αναφέρονται οι διάφορες δόσεις ακτινοβολίας που προκαλούν µερική έστω 

διαλυτοποίηση του υλικού, ως ∆x, όπου x το ποσοστό του υλικού που παραµένει 

αδιάλυτο. Το ποσοστό αυτό συµβολίζεται ως Τ/Τ0, όπου Τ0 το αρχικό πάχος του 

φιλµ και Τ το πάχος του φιλµ µετά την εµφάνιση. Έτσι στα υλικά θετικού τόνου 

µε αυτό το συµβολισµό, η ∆κ  γράφεται και ∆0.  

 

Σε αντιστοιχία µε τα υλικά θετικού τόνου, στα υλικά αρνητικού τόνου 

µέτρο χαρακτηρισµού της ευαισθησίας του υλικού είναι η δόση που απαιτείται για 

να καταστήσει το υλικό πλήρως αδιάλυτο – συµβολίζεται ως ∆1.0 σύµφωνα µε 

την προηγούµενη ορολογία – καθώς και η δόση που σηµατοδοτεί την έναρξη 

αδιαλυτοποίησης του υλικού (∆0). Πρακτική σηµασία έχουν και οι δόσεις που 

 



 

προκαλούν αδιαλυτοποίηση του υλικού σε σηµαντικά ποσοστά (70% ή 90%), 

δηλαδή οι δόσεις ∆0.7 και ∆0.9.

 

Εκτός από τις τιµές των δόσεων ιδιαίτερα σηµαντικό µέτρο χαρακτηρισµού 

τις ευαισθησίας και για τα δύο κατηγορίες υλικών είναι η τιµή της αντίθεσης, γ. 

Ως αντίθεση, γ, ορίζεται η κλίση της καµπύλης ευαισθησίας:  
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Επειδή τις περισσότερες φορές η κλίση της καµπύλης δεν είναι σταθερή, ο 

υπολογισµός της γίνεται σε τµήµα της καµπύλης που αντιστοιχεί σε µικρότερα 

πάχη. Μεγάλη τιµή της αντίθεσης, γ, δηλαδή απότοµη αλλαγή της διαλυτότητας 

του υλικού είναι επιθυµητή για την επίτευξη υψηλής διακριτικής ικανότητας.

 

 

1.2.2.  Οπτική Λιθογραφία  
 

Οι λιθογραφικές διαδικασίες µπορούν να ταξινοµηθούν ανάλογα µε την 

ενέργεια που χρησιµοποιείται για την έκθεση της ρητίνης και των τύπων των 

µηχανηµάτων που είναι αναγκαία για τη διαδικασία αυτή. Η ποιότητα της εικόνας 

που θα αποτυπωθεί στο υµένιο εξαρτάται από τη µέθοδο έκθεσης, τα 

µηχανήµατα και το υλικό της ρητίνης. Τα είδη των ακτινοβολιών που 

χρησιµοποιούνται στην οπτική λιθογραφία είναι τα ακόλουθα: 

 

 Υπεριώδη ακτινοβολία(UV=Ultra Violet),(450-250nm) 

 Βαθέως υπεριώδης ακτινοβολία(DUV=Deep Ultra Violet),(250-150nm) 

 Υπεριώδης ακτινοβολία κενού(VUV=Vacuum Ultra Violet),(50-150nm) 

 Ακραία υπεριώδης ακτινοβολία (EUV=Extreme Ultra Viiolet),(10-50nm) 

 Ακτίνες Χ 

 



 

1.2.3. Εξέλιξη και µελλοντικές τάσεις στην οπτική λιθογραφία 
 
 Είναι γνωστό το όριο ανάλυσης που µπορεί να επιτύχει µία οπτική διάταξη 

έκθεσης περιορίζεται από τη σχέση: 

ΗΡMIN=k1λ/NA 

Όπου ΗΡMIN το όριο ανάλυσης µιας οπτικής συσκευής, όπου λ το µήκος 

κύµατος της ακτινοβολίας που γίνεται η έκθεση, όπου ΝΑ το αριθµητικό 

διάφραγµα του δακού της διάταξης και όπου k1 µια αδιάστατη παράµετρος 

κλιµάκωσης53. Συνεπώς καλύτερη ανάλυση µπορεί να επιτευχθεί µε τους εξής 

τρόπους: 

 Αύξηση του ΝΑ 

 Μείωση του µήκους κύµατος λ 

 Μείωση της παραµέτρου k1 µέσω: 

• Της διαδικασίας κατασκευής µέσκας  

• Της διαδικασίας παρασκευής ακτινοβολίας  

• Καλυτέρευσης των φωτοευαίσθητων υλικών 

• Καλυτέρευσης του ελέγχου της διεργασίας  

• Τεχνικές αύξησης της ανάλυσης  

 

Η εξέλιξη και οι προβλέψεις για την παράµετρο k1 παρουσιάζεται στο σχήµα 

1.554: 

 



 

 
Σχήµα 1.5: εξέλιξη της τιµής του k1 συναρτήσει του χρόνου 

 

 

Αντίστοιχα η εξέλιξη και οι προβλέψεις για το ΝΑ παρουσιάζεται στι σχήµα 1.654. 

 
Σχήµα 1.6: εξέλιξη της τιµής του ΝΑ  συναρτήσει του χρόνου 

 
Γενικά οι βελτιώσεις και η εξέλιξη της οπτικής λιθογραφίας δεν θα σταµατήσει 

όσο και αν δεν µπορεί να προβλεφθεί µακροχρόνια η πορεία της. Αυτό ακριβώς 

δείχνει το διάγραµµα του σχήµατος 1.854. 
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Σχήµα 1.7: προβλεπόµενο τέλος της οπτικής λιθογραφίας συναρτήσει του χρόνου 
 

1.3 Φωτοπολυµερικά υλικά στη µικροηλεκτρονική 
 

1.3.1 Σύσταση φωτοπολυµερικών υλικών 
 
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στη Μικροηλεκτρονική για την αποτύπωση 

σχήµατος είναι φωτοευαίσθητα ή ακτινοευαίσθητα πολυµερικά συστήµατα. 

Αποτελούνται από ένα, δύο, τρία ή και περισσότερα συστατικά, που βρίσκονται 

διαλυµένα σε κατάλληλο διαλύτη. Συγκεκριµένα, τα συστατικά ενός 

φωτοπολυµερικού υλικού µπορούν να είναι τα ακόλουθα:  

 

1. Πολυµερές: παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας οµοιόµορφης επίστρωσης, 

τη δυνατότητα αλλαγής διαλυτότητας µε µικρής έκτασης χηµικές αλλαγές και 

την αντίσταση στο µέσο εγχάραξης. 

2. Φωτοευαισθητοποιητής: απορροφά στην περιοχή έκθεσης και οδηγεί µέσω 

κατάλληλων φωτοχηµικών αντιδράσεων στην ενεργοποίηση της χηµικά 

δραστικής οµάδας. 

 



 

3. Χηµικά δραστική οµάδα: ανήκει στο φωτοευαισθητοποιητή ή 

ενεργοποιείται από το φωτοευαισθητοποποιητή. Η δράση της επιφέρει αλλαγή 

διαλυτότητας του υλικού. 

4. Ειδικά πρόσθετα: ελέγχουν συγκεκριµένη ιδιότητα. 

 

1.3.2 Χαρακτηριστικά φωτοπολυµερικών υλικών 
 

Με βάση τα κύρια στάδια της διεργασίας διαµόρφωσης σχήµατος, ένα 

φωτοπολυµερές που χρησιµοποιείται στη Μικροηλεκτρονική πρέπει να συνδυάζει 

τα εξής χαρακτηριστικά :  

 
• ∆υνατότητα οµοιόµορφης και οµογενούς επίστρωσης µε περιστροφή, 

ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή φιλµ από το διάλυµα του πολυµερούς. 

 

• Κατάλληλη απορρόφηση ακτινοβολίας στο µήκος κύµατος έκθεσης.  

 

•  Φωτοχηµεία που οδηγεί σε αλλαγή διαλυτότητας, για να µπορεί να γίνει   η 

εµφάνιση του σχήµατος που αποτυπώθηκε µε την έκθεση.  

 

 

Η αλλαγή διαλυτότητας µπορεί να γίνεται µε ένα από τους παρακάτω 

τρόπους:  

α. ∆ηµιουργία σταυροδεσµών (crosslinking) ανάµεσα στις πολυµερικές 

αλυσίδες. Το φωτοπολυµερικό υλικό χρησιµοποιείται για λιθογραφία αρνητικού 

τόνου. 

 

 

 

β. Φωτοδιάσπαση δεσµών της βασικής αλυσίδας του πολυµερούς. Σε αυτή 

την περίπτωση το φωτοπολυµερές χρησιµοποιείται για λιθογραφία θετικού 

τόνου.  

γ. Χηµική αλλαγή της υδροφιλικότητας συνήθως µιας πλευρικής οµάδας 

του πολυµερούς ή ενός κατάλληλου προσθέτου. 

 



 

 

• Μεγάλη ευαισθησία. Η ευαισθησία του φωτοπολυµερικού υλικού είναι 

ουσιαστικά ένα µέτρο της «ταχύτητας» µε την οποία αποκρίνεται το 

φωτοπολυµερικό υλικό σε δεδοµένη ενέργεια ακτινοβολίας. Μεγάλη ευαισθησία 

φωτοπολυµερικού υλικού σηµαίνει µικρό χρόνο έκθεσης.  

 

• ∆ιακριτική ικανότητα, δηλ. ικανότητα αποτύπωσης µικρών διαστάσεων 

χωρίς παραµόρφωση. 

 

• Αντίσταση στο µέσο εγχάραξης. 

 

• Ικανοποιητικές ανοχές διεργασίας. 

 

• Κατάλληλες θερµικές ιδιότητες. Χηµικές ιδιότητες του φωτοπολυµερούς 

όπως η θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης (Tg) και η θερµοκρασία 

αποικοδόµησής του (Τd) χαρακτηρίζουν ένα φωτοπολυµερικό υλικό και 

επηρεάζουν την απόδοσή του. 

 

1.3.3 Είδη φωτοπολυµερικών υλικών 
 

Ανάλογα µε τα βήµατα που λαµβάνουν χώρα κατά τη διεργασία της 

λιθογραφίας τα φωτοπολυµερή διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στα συµβατικά 

φωτοπολυµερή (φωτοπολυµερικά υλικά παλαιότερης γενιάς) και στα 

φωτοπολυµερή χηµικής ενίσχυσης. 

 

Α. Συµβατικά φωτοπολυµερή 
 

Πρόκειται για φωτοπολυµερικά υλικά αρνητικού ή θετικού τόνου που µέχρι 

πρόσφατα αντιπροσώπευαν τους κύριους τύπους υλικών που χρησιµοποιούσε η 

βιοµηχανία. Στα συµβατικά φωτοπολυµερή τα προϊόντα της αντίδρασης µετά την 

 



 

έκθεση στην ακτινοβολία επιδρούν άµεσα στη διαλυτότητα του 

φωτοπολυµερούς. Έτσι, το σχήµα αποτυπώνεται στο φωτοπολυµερές ουσιαστικά 

µετά από δύο µόνο βήµατα: την έκθεση και την εµφάνιση (σχήµα 1.8).  

 

Λιθογραφία θετικού τόνου            Λιθογραφία αρνητικού τόνου

∆ισκίο Si
SiO2 1. επίστρωση φωτοπολυµερικού

    υλικού σε φιλµ οξειδίου

2. έκθεση σε ακτινοβολία 
    µέσω µάσκας

hv

3. εµφάνιση

 
Σχήµα 1.8: Βήµατα λιθογραφίας θετικού και αρνητικού τόνου για ένα συµβατικό φωτοπολυµερικό υλικό. 

 

Παραδείγµατα συµβατικών φωτοπολυµερών φαίνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί52: 

 

Φωτοπολυµερές Χηµεία που οδηγεί στην 
αλλαγή διαλυτότητας Χρήση 

Μεθακρυλικός µεθυλεστέρας 
(σύστηµα ενός συστατικού) 

Φωτοδιάσπαση δεσµών της 
βασικής αλυσίδας 

Θετικού 
τόνου 

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

∆ηµιουργία σταυροδεσµών 
Αρνητι-
κού 
τόνου 

Πολυµερικά υλικά που περιέχουν 
νεολάκες (κρεσόλης – 
φορµαλδεϋδης) και παράγωγα 
διαζωναφθοκινόνης ως 
φωτοευαισθητοποιητές (σύστηµα 
δύο συστατικών) 

Αλλαγή της υδροφιλικότητας του 
παραγώγου της 
διαζωναφθοκινόνης 

Θετικού 
τόνου 

 
Πίνακας 1: Συµβατικά φωτοπολυµερή και η αντίστοιχη φωτοχηµεία. 

 
 
 

 



 

Β. Φωτοπολυµερή χηµικής ενίσχυσης (Chemically Amplified 
Resists, CAR’s)  
 

Στα φωτοπολυµερή χηµικής ενίσχυσης περιέχονται φωτοευαισθητο-

ποιητές που, µε την έκθεση στην ακτινοβολία παράγουν φωτοπροϊόντα (Η+), τα 

οποία καταλύουν ή εκκινούν την αντίδραση αλλαγής διαλυτότητας του υλικού 

καθιστώντας δυνατή την εµφάνιση του φιλµ µετά τη θέρµανση που ακολουθεί 

την έκθεση. Έτσι, τα κύρια στάδια της λιθογραφίας είναι τρία: η έκθεση, η 

θέρµανση µετά την έκθεση και η εµφάνιση (Σχήµα 1.9).  

 

Λιθογραφία θετικού τόνου Λιθογραφία αρνητικού τόνου

∆ισκίο Si
SiO2 1. επίστρωση φωτοπολυµερικού

   υλικού σε φιλµ οξειδίου

4. εµφάνιση ∆ισκίο Si∆ισκίο Si

3. Θέρµανση: χηµική ενίσχυση∆ισκίο Si

2. έκθεση σε ακτινοβολία 
    µέσω µάσκας → 
    φωτοχηµική παραγωγή οξέος

hv

∆ισκίο SiΗ+

 
 
Σχήµα 1.9: Βήµατα λιθογραφίας θετικού και αρνητικού τόνου για ένα φωτοπολυµερικό υλικό χηµικής ενίσχυσης. 

 
 
 

Οι φωτοευαισθητοποιητές που συνήθως χρησιµοποιούνται στα περισσότερα 

φωτοπολυµερικά υλικά είναι άλατα ωνίου που παράγουν φωτοχηµικά ισχυρό οξύ 

κατά την έκθεση. Στα φωτοπολυµερή χηµικής ενίσχυσης αρκεί ένα 

υδρογονοκατιόν (άρα θεωρητικά ένα φωτόνιο), για να δράσει καταλυτικά και να 

ξεκινήσει πλήθος αλυσσωτών αντιδράσεων. Λόγω της ειδικής χηµικής δράσης 

του, ο φωτοευαισθητοποιητής καλείται φωτοπαραγωγός οξέος (Photochemica  

Acid Generator, PΑG.). Τα πρώτα φωτοπολυµερικά υλικά χηµικής ενίσχυσης 

l

 



 

που χρησιµοποίησαν PAGs  εκµεταλλεύτηκαν µία από τις εξής βασικές χηµικές 

αντιδράσεις55,56 : 

1. σχηµατισµός σταυροδεσµών σε εποξειδικά υλικά 

2. αποπροστασία του τριτοταγούς βουτοξυ καρβονυλίου (t-BOC) 

3. αποπολυµερισµός της πολυ φθαλαλδεϋδης  

 

Μια χαρακτηριστική αντίδραση αποπροστασίας φαίνεται στο σχήµα 1.10.18

+  H+   + +   CO2   + H2

OH

Πολυ(π-υδροστυρένιο)  t-BOC υδρογονοκατιόν παραπροϊόντα

Σχήµα 1.10: Αντίδραση αποπροστασίας του t-BOC και σχηµατισµός Πολυ(π-υδροστυρένιου) 

 

 

 

 

1.4 ∆ιεργασία εµφάνισης (∆ιάλυσης Πολυµερών) 
 
 
 Μετά την επίστρωση του φωτοπολυµερικού υλικού πάνω στο δισκίο 

πυριτίου την έκθεση αυτού σε ακτινοβολία µέσω µάσκας και της έψησης, 

ακολουθεί το στάδιο της εµφάνισης. Στο στάδιο αυτό είναι γίνεται διάλυση του 

πολυµερούς µε χρήση κατάλληλου διαλύτη. Αποτυπώνεται µε αυτόν τον τρόπο, 

το σχήµα της µάσκας που χρησιµοποιήθηκε στο στάδιο της έκθεσης στο 

φωτοπολυµερές. Συνήθως ο διαλύτης είναι αραιό διάλυµα βάσης που έχει την 

ικανότητα να διαλύσει το πολυµερές είτε εξαιτίας των ιονισµών που προκαλεί στα 

µονοµερή αυτού, είτε εξαιτίας της διάχυσης στην κυρίως µάζα του. ∆ηλαδή, 

 



 

καθώς ο διαλύτης διαχέεται στο πολυµερές ταυτόχρονα ιονίζει όσα µονοµερή 

µπορεί σύµφωνα µε µια απλή αντίδραση οξέος–βάσεως. Παράλληλα µε τη 

διάχυση και την αντίδραση, αποµακρύνονται από το πολυµερές όσες  αλυσίδες 

µπορούν να διαλυθούν και οδηγούνται προς το διάλυµα. Στο σχήµα 1.11 φαίνεται 

σχηµατικά η εξέλιξη της διεργασίας της διάλυσης. Θεωρούµε ότι η παροχή του 

διαλύτη γίνεται από πάνω και είναι συνεχής. 

Σχήµα 1.11: σχηµατική απεικόνιση της εξέλιξης της διεργασίας διάλυσης  

Πορεία ∆ιάλυσης 
τερµατισµός  
διάλυσης 

έναρξη 
διάλυσης 

   

 

Στην περίπτωση λιθογραφίας θετικού τόνου κατά την εµφάνιση 

αποµακρύνονται οι περιοχές που εκτέθηκαν στην ακτινοβολία ενώ στην 

περίπτωση αρνητικού τόνου οι περιοχές αυτές παραµένουν αδιάλυτες (βλ.1.3). 

Στη εργασία αυτή θα εξετάσουµε την εµφάνιση σε υλικά θετικού τόνου όπου ο 

διαλύτης καθώς διαχέεται στο πολυµερές, το διογκώνει σχηµατίζοντας µία λεπτή 

ζώνη διάχυσης όπου συνηπάρχουν τα µόρια του και µονοµερή αλυσίδων του 

πολυµερούς. Παράλληλα αντιδρά µε τα µονοµερή του πολυµερούς τα οποία 

µπορεί να φτάσει ιονίζοντάς τα. Στο σχήµα 1.12 φαίνεται ένα στιγµιότυπο της 

διάλυσης ενός πολυµερούς µε ταυτόχρονο σχηµατισµό της ζώνης διάχυσης. 

 

 

 



 

 

ζώνη  
διάχυσης

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 Το στάδιο της εµφά

αφού το σχήµα που θα 

συνέχεια στο δισκίο πυριτ

µεταφέρεται και στο δεύ

εµφάνισης στη λιθογραφ

ασαφές το  πως ακριβώ

φωτοπολυµερούς. Το πα

ερευνητών που έχουν προ

οποία  παρουσιάζονται  ανα

 

1.5 Μέθοδος προσοµ 
 
 Γενικά οποιαδήποτ

γέννεσης τυχαίων αριθµών

µέθοδος Monte Carlo. Η µέ

προβλέψουµε µε τυχαίο τρ

µε άλλο τρόπο θα ήταν 

µπορεί να θεωρηθεί ότι χρ

 

Σχήµα 1.12: στιγµιότυπο της διεργασίας διάλυσης 
µε ταυτόχρονο σχηµατισµό ζώνης διάχυσης 
νισης είναι από τα βασικότερα στάδια της λιθογραφίας 

αποτυπωθεί στο φωτοπολυµερές αποτυπώνεται στη 

ίου µε αποτέλεσµα οποιαδήποτε ατέλεια του πρώτου 

τερο. Παρόλη τη σπουδαιότητα του σταδίου της 

ία και τη µικροηλεκτρονική γενικότερα, είναι ακόµη 

ς και µε πιο µηχανισµό γίνεται η διάλυση  του 

ρόν πρόβληµα είναι αντικείµενο µελέτης διαφόρων 

τείνει διάφορους µηχανισµούς/µοντέλα  εµφάνισης τα 

λυτικά στο κεφάλαιο 2.  

οίωσης Μonte Carlo 

ε υπολογιστική µέθοδος χρησιµοποιεί µια µηχανή 

 για την εξαγωγή κάποιου αποτελέσµατος ονοµάζεται 

θοδος Μonte Carlo είναι µια τεχνική που µας βοηθά να 

όπο ένα γεγονός ή το αποτέλεσµα µιας διεργασίας που 

εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο. Η µέθοδος αυτή 

ησιµοποιεί διάφορα µαθηµατικά µοντέλα µε διάφορους 



 

παραµέτρους. Αυτό που στην πραγµατικότητα κάνει η «µηχανή» Monte Carlo 

είναι να τρέχει το συγκεκριµένο µοντέλο πολλές φορές θέτοντας κάθε φορά 

διαφορετικές τιµές στις παραµέτρους του µοντέλου.  Οι τιµές αυτές επιλέγονται 

µε τυχαίο τρόπο µέσω µιας κατανοµής επιτρεπτών τιµών π.χ. Poisson.  

Τα αποτελέσµατα κάθε «τρεξίµατος» συνοψίζονται και το τελικό 

συµπέρασµα δεν είναι µια συγκεκριµένη τιµή αλλά µια κατανοµή αυτών. Με άλλα 

λόγια λύνοντας ένα  πρόβληµα µε τη µέθοδο αυτή βλέπουµε τις πιθανές του 

λύσεις και όχι µια συγκεκριµένη. Σε αντίθεση µε την επιλογή της τιµής της κάθε 

παραµέτρου του µοντέλου που είναι τυχαία, η επιλογή της παραµέτρου που θα 

µεταβληθεί και οι επιτρεπόµενες τιµές  που αυτή µπορεί να πάρει καθώς και από 

τι είδους κατανοµή , καθορίζονται από το χρήστη  που πρέπει να γνωρίζει πως 

συµπεριφέρεται και πως επηρεάζει το µοντέλο η κάθε παράµετρος 57,58. 

 Όλα τα φυσικά φαινόµενα που µπορούν να προσεγγιστούν µε στοχαστικό 

τρόπο είναι ιδανικά για προσοµοίωση µε την τεχνική Monte Carlo. Γι’αυτόν  

ακριβώς το λόγο και η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη και  

χρησιµοποιείται ευρύτατα σε προσοµοιώσεις 57,58. 

 

1.6 Στόχοι και µέρη της εργασίας  
 
 Όπως προαναφέρθηκε η διεργασία της εµφάνισης παρόλο που είναι από 

τις πιο σηµαντικές διεργασίες της λιθογραφίας δεν είναι ακόµη σαφές το πως 

ακριβώς εξελίσσεται. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες θεωρίες και µοντέλα 

που εξηγούν τη διεργασία της εµφάνισης. Στόχος της εργασίας είναι η όσο το 

δυνατόν καλύτερη κατανόηση της διεργασίας της εµφάνισης. Θα προσοµοιωθεί 

µε τεχνική Monte Carlo σε γλώσσα προγραµµατισµού C++ το στοχαστικό 

µοντέλο εµφάνισης τυχαίων δρόµων(percolation model). Θα µελετηθεί ο 

τρόπος µε τον οποίο διάφορες παραµέτροι επηρεάζουν το ρυθµό της εµφάνισης 

όπως για παράδειγµα το Μ.Β., η υδροφιλικότητα του πολυµερούς, η ισχύς του 

διαλύµατος βάσης του εµφανιστή κ.α και θα εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα 

που θα µας βοηθήσουν να βελτιώσουµε σε πειραµατικό πλέον επίπεδο τη 

 



 

διεργασία αυτή. Τέλος θα γίνει ποιοτική σύγκριση µε πειραµατικά και 

βιβλιογραφικά δεδοµένα καθώς και µε το µοντέλο εµφάνισης του κρίσιµου 

ποσοστού ιονισµού (critical ionization model) που κωδικοποιήθηκε σε 

προηγούµενη εργασία. 

 Πιο συγκεκριµένα, στο κεφάλαιο 2 γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

σχετικά µε την εµφάνιση πολυµερών στη µικρολιθογραφία. Παρουσιάζονται τα 

κυριότερα µοντέλα και µηχανισµοί που έχουν προταθεί από διάφορους ερευνητές 

µέχρι σήµερα και θα επιχειρηθεί µια σύγκριση µεταξύ τους.  

 Στο κεφάλαιο 3, γίνεται η ανάλυση της µαθηµατικής θεωρίας διάχυσης µε 

διαγωγιµότητα. Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξοικοίωση µε τα 

βασικότερα σηµεία της θεωρίας αυτής εφόσον σ’αυτή στηρίζεται το µοντέλο 

εµφάνισης πουπροσοµοιώθηκε στα πλαίσια της µεταπτυχιακής εργασίας. 

 Το κεφάλαιο 4 περιλαµβάνει αναλυτικά και µε παραδείγµατα όλα τα 

βήµατα που ακολουθήθηκαν για το χτίσιµο του κώδικα. Επίσης παρουσιάζονται 

κάποια πρώτα ποιοτικά κυρίως αποτελέσµατα, έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολη η 

κατανόηση της λογικής του κώδικα από τον αναγνώστη.  

 Ακολουθεί το κεφάλαιο 5 µε τα κυρίως αποτελέσµατα του κώδικα που 

αφορούν την επίδραση διαφόρων παραµέτρων στη διάλυση. Επίσης εδώ γίνεται 

η αξιολόγιση και η σύγκριση των αποτελεσµάτων της προσοµοίωσης µε 

πειραµατικά δεδοµένα αλλά και µε αποτελέσµατα προηγούµενου κώδικα(Crit cal 

Ionization Model). 

i

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 
 
 

∆ΙΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ- 
ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Η διάλυση πολυµερών σε διαλύτη είναι µια ιδιαίτερα σηµαντική περιοχή 

ενδιαφέροντος της επιστήµης των πολυµερών εξαιτίας των πολλών εφαρµογών 

που βρίσκει στη βιοµηχανία, όπως για παράδειγµα στη µικρολιθογραφία, στην 

ανακύκλωση πλαστικών, στη φαρµακοβιοµηχανία κ.α. Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο 

η πλήρης κατανόηση της διεργασίας θα οδηγήσει στη βελτιστοποίηση των 

εφαρµογών αυτών µέσω της επιλογής κατάλληλου διαλύτη αλλά και µέσω του 

σωστού καθορισµού των παραµέτρων που τη διέπουν. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται µερικά από τα σπουδαιότερα παραδείγµατα βιοµηχανικής 

εφαρµογής της διάλυσης πολυµερών. 

 

2.1.1 Εφαρµογή στη µικρολιθογραφία 

Μία από τις σηµαντικότερες βιοµηχανικές εφαρµογές στην οποία λαµβάνει 

χώρα διάλυση πολυµερών είναι η µικρολιθογραφία, που είναι ένα από τα 

σηµαντικότερα βήµατα στην κατασκευή µικροεπεξεργαστών. Γενικά η διαδικασία 

κατασκευής µικροεπεξεργαστών αποτελείται από πέντε βήµατα. Αρχικά ένα πολύ 

λεπτό στρώµα φωτοευαίσθητου πολυµερούς απλώνεται σ’ένα υµένιο (film) που 

βρίσκεται πάνω σ’ένα δισκίο πυριτίου. Στη συνέχεια, µια µάσκα µε το επιθυµητό 

σχήµα τοποθετείται πάνω από το πολυµερές και κατόπιν εκτίθεται σε 

ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Το είδος της ακτινοβολίας που θα χρησιµοποιηθεί 

εξαρτάται από το πολυµερές και προκαλεί τις επιθυµητές φυσικές ή και χηµικές 

αλλαγές σ’αυτό. Στη συνέχεια το σχήµα που έχει αποτυπωθεί στο πολυµερές µε 

τη βοήθεια της ακτινοβολίας εµφανίζεται µε χρήση κατάλληλου διαλύτη. Η δοµή 

του πολυµερούς που θα σχηµατιστεί από τις περιοχές του που θα µείνουν 

αδιάλυτες µεταφέρεται στο λεπτό στρωµα πυριτίου µε κατεργασία υγρών 

χηµικών αντιδραστηρίων ή αερίων που δηµιουργούνται σε ηλεκτρικές εκκενώσεις 

πλάσµατος. Τέλος, αφού ολοκληρωθεί η µεταφορά του σχήµατος στο υµένιο, 

αφαιρείται το πολυµερές που παρέµεινε. Η τελική δοµή είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για 

 



 

την παρασκευή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Γι’αυτόν το λόγο απαιτείται όσο το 

δυνατότερον µικρότερης έκτασης διόγκωση και ανωµαλίες δοµής. Μερικά ακόµη 

σηµαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το πολυµερές έτσι ώστε να είναι 

κατάλληλο για τέτοιου είδους εφαρµογές είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη 

προσκόλληση του στο υπόστρωµα, υψηλή φωτοευαισθησία, µεγάλο κόντραστ, 

χηµική και φυσική ικανότητα στην αντίσταση κατά τη διεργασία της εγχάραξης 

µε πλάσµα και εύκολη αφαίρεση από το υπόστρωµα µετά το τέλος της 

διεργασίας.  

 

2.1.2 Εφαρµογή στην επιστήµη των µεµβρανών 

 Ένα άλλο παράδειγµα που η διάλυση πολυµερών είναι πολύ σηµαντική 

είναι στην επιστήµη των µεµβρανών, και ειδικότερα σε µια τεχνική που 

ονοµάζεται αντιστροφή φάσης και σχηµατίζει ασύµµετρες µεµβράνες32-34. Σε 

αυτή τη διεργασία ένα λεπτό στρώµα διαλύµατος πολυµερούς επιστρώνεται πάνω 

σ’ένα διαλυτό υπόστρωµα και στη συνέχεια εµβαπτίζεται σ’ένα διάλυµα που 

προκαλέι πήξη στο πολυµερές. Η τελική δοµή της µεµβράνης καθορίζεται από το 

βαθµό της διάλυσης του πολυµερούς. Οι µεµβράνες που χρησιµοποιούνται για 

µικρο-φιλτράρισµα µπορούν να κατασκευαστούν εκθέτοντας ένα αµετάβλητο 

φιλµ κρυσταλλοµένου πολυµερούς σε ακτίνα σωµατιδίων άλφα, µετατρέποντάς 

το σε πορώδες υλικό καταστρέφοντας την κρυσταλλική δοµή του. Μ’αυτόν τον 

τρόπο το πολυµερικό φιλµ κατεργάζεται χηµικά µε εγχάραξη και δηµιουργούνται 

κυλινδρικοί πόροι αµετάβλητης ακτίνας. 

 

2.1.3 Εφαρµογή στην ανακύκλωση πλαστικών 

 Η διάλυση πολυµερών παίζει επίσης έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην 

επιστήµη ανακύκλωσης πλαστικών35-37. Ένας τύπος διαλύτη µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τη διάλυση διαφορετικών πολυµερών σε διάφορες 

θερµοκρασίες. Αυτή η διεργασία αρχικά περιλαµβάνει µια φυσική ανάµιξη 

διαφορετικών πολυµερών και στη συνέχεια εκλεκτική διάλυση ενός πολυµερούς 

 



 

σε χαµηλή θερµοκρασία. Αυτό οδηγεί στο σχηµατισµό δύο φάσεων, µίας στερεής 

που αποτελείται από τα πολυµερή που είναι αδιάλυτα στο διαλύτη στη 

συγκεκριµένη θερµοκρασία και µίας διαλυτής φάσης. Η διαλυτή φάση που 

περιέχει το πολυµερές που διαλύεται στη συγκεκριµένη θερµοκρασία στη 

συνέχεια αποξηραίνεται ξεχωρίζοντας έτσι ένα πολυµερές από τα υπόλοιπα. Η 

ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται σε διαδοχικά υψηλότερες θερµoκρασίες έτσι 

ώστε όλα τα πολυµερή που αποτελούν το φιλµ να διαλυθούν και να 

διαχωριστούν από το µίγµα. 

 

2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 
 

Γενικά η διεργασία της διάλυσης πολυµερών απασχολούσε (και απασχολεί 

ακόµη) τους επιστήµονες για αρκετά χρόνια και έτσι αρκετές παράµετροι της 

διεργασίας έχουν εξηγηθεί και κατανοηθεί πλήρως. Η διάλυση µη-πολυµερικών 

υλικών είναι εντελώς διαφορετική διεργασία από τη διάλυση πολυµερών, διότι 

εξελίσσεται ακαριαία και διότι ελέγχεται πλήρως από τη µεταφορά µάζας 

διαµέσου ενός λεπτού υγρού στρώµατος που βρίσκεται στη διεπιφάνεια υγρού-

στερεού. Ωστόσο η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική για τα πολυµερή. Η 

διεργασία διάλυσης ενός πολυµερούς σε διαλύτη, περιλαµβάνει δύο φαινόµενα 

µεταφοράς. Αρχικά διάχυση του διαλύτη και στη συνέχεια χαλάρωση των 

πολυµερικών αλυσίδων. Όταν ένα άµορφο, υαλώδες πολυµερές έρθει σε επαφή 

µε ένα θερµοδυναµικά συµβατό διαλύτη, τότε µόρια του διαλύτη θα διαχυθούν 

στο πολυµερές(βλ.σχ.2.1). 
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Σχήµα 2.1:σχηµατική απεικόνιση της διάχυσης του διαλύτη και της διάλυσης του πολυµερούς σε µία διάσταση 

 



 

Εξαιτίας της πλαστικοποίησης του πολυµερούς από το διαλύτη, σχηµατίζεται ένα 

στρώµα ζελοειδούς υφής µε δύο ξεχωριστές διεπιφάνειες.  Η µία βρίσκεται 

µεταξύ του στρώµατος αυτού και του υαλώδους πολυµερούς και η άλλη µεταξύ 

του ίδιου στρώµατος και του διαλύτη. Μετά από την πάροδο λίγου χρόνου 

(χρόνος επώασης) το πολυµερές διαλύεται. Παρόλα αυτά υπάρχουν και 

περιπτώσεις όπου το πολυµερές διαλύεται χωρίς το σχηµατισµό ζελοειδούς 

στρώµατος22. 

 

 

2.2.1 Σχηµατισµός επιφανειακού στρώµατος  
 

Ο σχηµατισµός του επιφανειακού στρώµατος αρχίζει µε τη διάχυση του 

διαλύτη στο πολυµερές που προκαλεί τη διόγκωσή του. Όσο συνεχίζεται η 

εισχώρηση µορίων διαλύτη στο πολυµερές τόσο συνεχίζεται η διόγκωση του 

πολυµερούς µε αποτέλεσµα το πάνω στρώµα του να ωθείται συνεχώς προς το 

διάλυµα. Περαιτέρω διάχυση του διαλύτη στο πολυµερές θα αυξάνει το πάχος 

του διογκωµένου επιφανειακού στρώµατος και αυτή η αύξηση θα συµβαίνει µέχρι 

το τέλος της λεγόµενης περιόδου διόγκωσης. Το τέλος αυτής της περιόδου 

ακολουθεί µια ηµιµόνιµη κατάσταση όπου µακροµόρια του πολυµερούς 

µεταφέρονται από την επιφάνεια του πολυµερούς στο διάλυµα αποτρέποντας 

έτσι την αύξηση του στρώµατος αυτού.  

Συνοψίζοντας θα µπορούσαµε να πούµε πως το επιφανειακό στρώµα που 

περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο αποτελείται από τέσσερα ενδιάµεσα 

επιµέρους στρώµατα. Το στρώµα διείσδυσης, το στερεό διογκωµένο στρώµα, το 

ζελοειδές στρώµα και το υγρό στρώµα(βλ.σχ2.2)22. Το στρώµα διείσδυσης είναι 

το κοντινότερο στρώµα στο καθαρό πολυµερές. Κάθε πολυµερές στην υαλώδη 

του µορφή περιέχει ελεύθερο όγκο στη δοµή του, δηλαδή τρύπες και κανάλια 

µοριακών διαστάσεων. Όταν αρχίσει η διάχυση του διαλύτη στο πολυµερές, τα 

πρώτα µόρια που θα εισχωρήσουν στη µάζα του πολυµερούς θα καταλάβουν 

 



 

αυτά τα κενά και έτσι θα ξεκινήσει η διάλυση χωρίς την απαίτηση για δηµιουργία 

νέων οπών στο πολυµερές. 
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Σχήµα 2.2: σχηµατική αναπαράσταση της σύνθεσης του
 

 
 

Το στερεό διογκωµένο στρώµα είναι αυτό που α

πολυµερούς-διαλύτη βρίσκεται ακόµη σε υαλώδη 

το ζελοειδές στρώµα το οποίο αποτελείται από διο

µια κατάσταση <<χαλάρωσης>> και τέλος είναι 

οποίο κάθε στερεό σωµατίδιο  είναι περικυκλωµένο 

 Γενικά οι µηχανισµοί διάλυσης που έχουν πρ

σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη που ονοµ

σχηµατίζονται όλα τα στρώµατα που περιγράφηκαν

κατηγορία η διάλυση του πολυµερούς εξελίσσ

ζελοειδούς στρώµατος22. 

 

 

2.2.2 Επίδραση διαφόρων παραµέτρων

 

 Η εξέλιξη της διάλυσης ενός πολυµερούς ε

επηρεάζεται και εξαρτάται από διάφορους παρά

δρουν ανασταλτικά µειώνοντας την ταχύτητα 

αποτρέποντας την ολοκλήρωσή της. Στη συνέχεια θ

τους σπουδαιότερους από αυτούς καθώς και τον

διεργασία. 

 Το µοριακό βάρος αποτελεί έναν απ’τους 

που επηρεάζουν σηµαντικά την ταχύτητα της διάλυ

όσο µεγαλύτερο είναι το µοριακό βάρος του πολυµ
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οταθεί µπορούν να χωριστούν 

άστηκε «κανονική διάλυση», 

 παραπάνω, ενώ στη δεύτερη 

εται χωρίς το σχηµατισµό 

 στη διάλυση 

ίναι γενικά µια διεργασία που 

γοντες. Μερικοί από αυτούς 

της διάλυσης ή ακόµη και 

α αναφέρουµε επιγραµµατικά 

 τρόπο που επηρεάζουν τη 

σπουδαιότερους παράγοντες, 

σης του πολυµερούς. Γενικά, 

ερούς τόσο µικρότερη είναι η 



 

ταχύτητα της διάλυσης23-24. Επίσης ο σχηµατισµός του διογκωµένου στρώµατος 

που αναλύθηκε παραπάνω εξαρτάται από το µοριακό βάρος. Κάτω µιας 

συγκεκριµένης τιµής του µοριακού βάρους δεν παρατηρείται διόγκωση του 

πολυµερούς αλλά η διάλυση εξελίσεται χωρίς το σχηµατισµό διογκωµένου 

στρώµατος25. Η διάλυση του πολυµερούς είναι αποτέλεσµα µίας διαδικασίας 

χαλάρωσης των πολυµερικών αλυσίδων. Αυτό σηµαίνει ότι οι µεγαλύτερες 

πολυµερικές αλυσίδες, δηλαδή πολυµερή µεγαλύτερου µοριακού βάρους, 

απαιτούν εκτός από περισσότερο χρόνο για να διαλυθούν και µεγαλύτερο χώρο 

µε αποτέλεσµα η διόγκωση να είναι πιο εµφανής(µεγαλύτερο στρώµα 

διόγκωσης)26.  

 Εκτός από το µοριακό βάρος η διεργασία της διάλυσης µπορεί επίσης να 

επηρεαστεί από τη δοµή του πολυµερούς και τη στερεοχηµεία του. Είναι λογικό 

πολυµερή ίδιας σύστασης να παρουσιάζουν έστω και µικρές διαφορές στο ρυθµό 

εµφάνισής τους από τον ίδιο διαλύτη. Αυτό οφείλεται στον διαφορετικό βαθµό 

αταξίας κάθε πολυµερούς που µπορεί να επηρεάζει σε κάποιο ποσοστό τη 

διάλυσή του27. Τέλος έχει παρατηρηθεί ότι και η στερεοχηµεία του πολυµερούς 

παίζει κάποιο ρόλο στη διάλυση αφού διαφορετικοί στερεοχηµικοί τύποι του ίδιου 

πολυµερούς δε διαλύονται µε τον ίδιο τρόπο28.  

 Εκτός από τους παράγοντες που είδαµε στις προηγούµενες παραγράφους, 

υπάρχουν και εξωγενείς παράµετροι που επηρεάζουν σε αρκετά σηµαντικό βαθµό 

τη διάλυση. Τέτοιοι παράµετροι είναι η θερµοκρασία, η δόση ακτινοβολίας, η 

ανάδευση. Γενικά έχει βρεθεί ότι η ταχύτητα της διάλυση αυξάνει αν η διεργασία 

λάβει χώρα υπό ανάδευση και εξαρτάται από τη συχνότητά της29. Η ταχύτητα 

της διάλυσης ενός πολυµερούς έχει µια ανώτατη τιµή σε κάθε θερµοκρασία που 

επιτυγχάνεται µε αύξηση της πίεσης του διαλύτη στην επιφάνεια του 

πολυµερούς. Γενικά όταν η διάλυση γίνεται χωρίς ανάδευση έχει βρεθεί ότι καθώς 

τα µόρια του διαλύτη διαχέονται στο πολυµερές σχηµατίζεται το ζελοειδές 

στρώµα που περιγράφηκε παραπάνω29. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή η 

διάλυση γίνεται µε ανάδευση, δεν παρατηρείται σχηµατισµός ζελοειδούς 

στρώµατος διότι εµποδίζεται από την ανάδευση. Γενικά η διεργασία της διάλυσης 

 



 

είναι ευαίσθητη στη θερµοκρασία και στη δόση της ακτινοβολίας που εκτείθεται 

το πολυµερές και επηρεάζεται και από τις δύο µε τον ίδιο τρόπο30,31.   

 

2.3 ΜΟΝΤΕΛΑ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ 
 

Γενικά τα µοντέλα διάλυσης πολυµερών που έχουν προταθεί µπορούν να 

χωριστούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες.  Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε 

µηχανισµούς που θεωρούν ότι η διάλυση των πολυµερών είναι κατά κύριο λόγο 

αποτέλεσµα της διάχυσης του διαλύτη και όχι κάποιας χηµικής αντίδρασης. Το 

µοντέλο ερπυσµού(reptation model) ανήκει κατά κύριο λόγο στην 

κατηγορία αυτή αφού σε όλες τις προσεγγίσεις του που θα εξετάσουµε στη 

συνέχεια δε λαµβάνεται υπόψη η χηµική αντίδραση. Στη δεύτερη κατηγορία 

ανήκουν τα µοντέλα εµφάνισης που θεωρούν ότι συνηπάρχει χηµική αντίδραση 

είτε µεταξύ των µορίων του διαλύτη και των µονοµερών του πολυµερούς κατά 

το στάδιο της διάλυσης. Τα µοντέλα αντίδρασης-διάχυσης περιγράφονται είτε 

αναλυτικά (analytical models), είτε πιθανοθεωρητικά όπως το µοντέλο του 

κρίσιµου ποσοστού ιονισµού(critical ionization model) και το 

στοχαστικό µοντέλο τυχαίων δρόµων(percolation model). Στη συνέχεια 

του κεφαλαίου θα ακολουθήσει λεπτοµερή ανάλυση των µοντέλων εµφάνισης 

δίνοντας έµφαση στα κύρια σηµεία του καθενός. 

 

 

2.3.1 Μοντέλα χωρίς χηµική αντίδραση-Μοντέλο ερπυσµού1-3 
  

2.3.1.1 Εισαγωγή 
  

 Τα δύο κυριότερα φαινόµενα που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάλυση 

σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, είναι  πρώτον η διάχυση του διαλύτη µέσα στο 

πολυµερικό πλέγµα και δεύτερον το φαινόµενο της έρπυσης (χαλάρωσης) των 

πολυµερικών αλυσίδων και όχι η χηµική αντίδραση2,3. Η διάχυση των µορίων του 

 



 

διαλύτη στο πολυµερές προκαλεί τη διόγκωση του τελευταίου. Οι σχετικές 

ταχύτητες έρπυσης και διάχυσης ορίζουν τον αδιάστατο αριθµό Deborah1,48: 

 
DD = tR/tD

 
Όπου tR είναι ο χαρακτηριστικός χρόνος χαλάρωσης του συστήµατος 

πολυµερούς – διαλύτη και tD είναι ο χαρακτηριστικός χρόνος διάχυσης. Για 

µεγάλες τιµές ταχύτητας χαλάρωσης (tR<<tD) δηλαδή για µικρό αριθµό 

Deborah, η διείσδυση περιορίζεται από τη διάχυση και η διάχυση που 

παρατηρείται βασίζεται στους τύπους  του Fick (Fickian Diffusion)1.  

 Στην περίπτωση που ο χρόνος χαλάρωσης είναι µεγάλος (tR>>tD), τότε η 

συµπεριφορά που ακολουθείται δεν είναι σύµφωνη µε τους νόµους του Fick. Η 

διεργασία της διόγκωσης σε υαλώδη πολυµερή χαρακτηρίζεται από το 

σχηµατισµό ενός λεπτού στρώµατος στη διεπιφάνεια µεταξύ του πολυµερούς 

που δεν έχει ακόµη απορροφήσει µόρια διαλύτη και στο διογκωµένο πολυµερές 

που διαδίδεται συνεχώς προς το εσωτερικό του µε αρχικά σταθερή ταχύτητα. 

Αυτή η περίπτωση αναφέρεται σα διάχυση  Case II. Τα προφίλ και των δύο 

περιπτώσεων διάχυσης φαίνονται στο σχήµα 2.3: 

a.∆ιάχυση Fick b.∆ιάχυση Case II 

 
 

σχήµα 2.3 προφίλ των δύο περιπτώσεων διάχυσης Fickian Diffusion και Case II, όπου Φ είναι η συγκέντρωση του 
διαλύτη 

 
 

 tR<<tD 

 

Υαλώδες πολυµερές gel οριακό 
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Η θερµοκρασία και το πάχος του φιλµ καθορίζουν το είδος του 

µηχανισµού µε τον οποίο θα γίνει η διάχυση. Σε χαµηλές θερµοκρασίες ο χρόνος 

που απαιτείται για τη χαλάρωση είναι συνήθως πολύ περισσότερος από το 

χαρακτηριστικό χρόνο διάχυσης, ενώ σε υψηλές θερµοκρασίες αυτοί οι χρόνοι 

είναι παρόµοιοι1. 

 

 

2.3.1.2 Φυσικός µηχανισµός του µοντέλου 
 

Η συνεχής αύξηση της συγκέντρωσης του διαλύτη µέσα στο πολυµερές 

έχει σαν αποτέλεσµα την έναρξη της διάλυσης αυτού. Αυτό συµβαίνει όταν 

επιτευχθεί µια κρίσιµη συγκέντρωση στο πολυµερές όπου οι πολυµερικές 

αλυσίδες χαλαρώνουν, ξεµπερδεύονται και τελικώς οδηγούνται στο διάλυµα. Η 

διεργασία της διάλυσης µπορεί να υποτεθεί ότι λαµβάνει χώρα σε τρία σταδια. 

Στο πρώτο στάδιο ο διαλύτης διαχεέται µέσα στο πολυµερές προκαλώντας 

διόγκωση στο επιφανειακό στρώµα του φιλµ. Στο δεύτερο στάδιο η πίεση µέσα 

στο στρώµα που δηµιούργησε η διάχυση του διαλύτη στην επιφάνεια του 

πολυµερούς ελλατώνεται εξαιτίας της χαλάρωσης των αλυσίδων. Τέλος οι 

ελεύθερες πλέον αλυσίδες διαχέονται µέσω του εµφανιστή µακριά από το 

επιφανειακό στρώµα του πολυµερούς2,3.  

Αναφερόµαστε σε µονοδιάστατη διάχυση διαλύτη σε µια λεπτή πλάκα 

πολυµερούς µήκους 2l. Θεωρούµε ότι οι γραµµοµοριακοί όγκοι των συστατικών 

παραµένουν σταθεροί κατά τη διάρκεια της ανάµιξης.  

Η σχηµατική απεικόνιση σε µονοδιάστατο πεδίο του φυσικού µηχανισµού 

της διάχυσης του διαλύτη κατά τη διεργασία της διάλυσης ενός πολυµερούς, 

παρουσιάζεται στο σχήµα 2.4:                                                                                                              

 

 



 

 
 

Σχήµα 2.4: φυσικός µηχανισµός της διάχυσης του διαλύτη κατά τη διεργασία της διάλυσης 
ενός πολυµερούς  

 
 

 Κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης της διάλυσης η πλάκα του 

πολυµερούς πάχους 2l αρχίζει να διογκώνεται εξαιτίας της διάχυσης του διαλύτη. 

Τότε παρατηρείται ο σχηµατισµός ενός διογκωµένου στρώµατος  από τη θέση R 

ως τη θέση S. Προφανώς στη θέση R βρίσκεται το µέτωπο της διεπιφάνειας του 

διογκωµένου στρώµατος µε το πολυµερές και στη θέση S, βρίσκεται το µέτωπο 

της διεπιφάνειας του διογκωµένου στρώµατος µε το διαλύτη. Αρχικά το µέγεθος 

του διογκωµένου στρώµατος συνεχώς µεγαλώνει µε ταυτόχρονη κίνηση του R 

προς το εσωτερικό του πολυµερούς και του S προς το εξωτερικό. Μόλις η 

συγκέντρωση του διαλύτη στο πολυµερές επιτύχει µια κρίσιµη τιµή ξεκινά το 

µακροµοριακό ξεµπέρδεµα των αλυσίδων. Σ’αυτό το σηµείο αρχίζει η διάλυση. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της διεργασίας το πάχος του διογκωµένου στρώµατος 

τείνει να σταθεροποιηθεί. Αφού εξαφανιστεί ολόκληρο το υαλώδες τµήµα του 

πολυµερούς το µόνο µέτωπο που συνεχίζει να υπάρχει είναι το S, το οποίο 

συνεχίζει την κίνησή του µε κατεύθυνση προς το κέντρο της πλάκας του 

πολυµερούς µέχρι να ολοκληρωθεί η διάλυση ολόκληρης της πλάκας του 

πολυµερούς2.  

 

 
 
 
 

 
 

 



 

2.3.1.3 Μαθηµατικές προσεγγίσεις του µοντέλου ερπυσµού 
 
 
 Αρχικά θα εξετάσουµε τις περιπτώσεις εκείνες που περιγράφουν τη 

διεργασία της διάλυσης χρησιµοποιώντας συνθήκες βασιζόµενες στους νόµους 

διάχυσης του Fick. Γενικά είναι αποδεκτό πως καθώς ο διαλύτης διαχέεται στο 

πολυµερές δηµιουργούνται, µετά την παροδο κάποιου χρόνου, δύο ξεχωριστά 

όρια R, S (βλ.σχ.2.4) που χαρακτηρίζονται από µεγάλες αλλαγές στη 

συγκέντρωση του πολυµερούς38. Θεωρείται ότι η διάλυση εξαρτάται από το 

ρυθµό (Rd) µετάβασης των πολυµερικών αλυσίδων από µια κατάσταση 

ηµιδιάλυσης (ζελοειδής φάση) προς στο διάλυµα του εµφανιστή. Εάν ο ρυθµός 

διάχυσης στη διεπιφάνεια πολυµερούς-gel είναι µεγαλύτερος του ρυθµού Rd τότε 

η διάλυση ελέγχεται από τη διαδικασία µετάβασης των πολυµερικών αλυσίδων 

ενώ στην αντίθετη περίπτωση ελέγχεται από τη διάχυση38. Η εξίσωση κίνησης 

του S είναι η ακόλουθη38: 
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Στην εξίσωση αυτή ο πρώτος όρος του δεξιού µέλους αναφέρεται στη διάλυση 

του πολυµερούς και ο δεύτερος στη διόγκωση αυτού. Όπου Dp ο συντελεστής 

διάχυσης του πολυµερούς στο διάλυµα και όπου Ds ο συντελεστής διάχυσης του 

διαλύτη στο πολυµερές. Οπου fp(Φp) ένας αριθµητικός παράγοντας του 

συντελεστή διάχυσης του διαλυµένου πολυµερούς στο διάλυµα και αντίστοιχα 

όπου fs(Φp) ένας αριθµητικός παράγοντας του συντελεστή διάχυσης του διαλύτη 

στο πολυµερές. Προφανώς, Φp είναι το ποσοστό όγκου του πολυµερούς Φp το 

ποσοστό όγκου του διαλύτη.   

 Αντίστοιχη σχέση για την κίνηση της διεπιφάνειας S, προήλθε κατά τη 

µοντελοποίηση της διάλυσης σφαιρικών πολυµερικών σωµατιδίων σε 

υδροδυναµικό πεδίο λαµβάνοντας υπόψη το φαινόµενο της έρπυσης των 

πολυµερικών αλυσίδων καθώς και τη διάχυση στο οριακό στρώµα στην επιφάνεια 

 



 

του πολυµερούς39. Η εξίσωση κίνησης του µετώπου S παρατηρούµε ότι βρίσκεται 

σε πλήρη αντιστοιχία µε τη σχέση 1 εκτός από τα πρόσυµα των όρων διόγκωσης 

και διάλυσης. Αυτό οφείλεται στην κατεύθυνση από την οποία προσεγγίζονται οι 

παράγωγοι µεταβολής του  Φp  και του Φp. 
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όπου Φp,eq το ποσοστό όγκου ισορροπίας του πολυµερούς στο διάλυµα. 

 Ανάλογη σχέση για την κίνηση της διεπιφάνειας S  προέκυψε από την 

προσπάθεια µοντελοποίησης της εξάρτησης του συντελεστή διάχυσης από τη 

συγκέντρωση40. Θεωρήθηκε ότι η κίνηση του µετώπου S είναι αποτέλεσµα της 

διάχυσης του εµφανιστή και της χαλάρωσης του πολυµερούς. Η εξίσωση κίνησης 

του S σ’αυτήν την περίπτωση είναι: 
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ο πρώτος όρος του δεξιού µέλους της εξίσωσης αναφέρεται στην αύξηση των 

διαστάσεων του σωµατιδίου του πολυµερούς και ο δεύτερος στη µείωση του 

µήκους του εξαιτίας της διαδικασίας ξεµπερδέµατος που συµβαίνει στη 

διεπιφάνεια S40.  

 Η εξίσωση κίνησης της διεπιφάνειας S παίρνει διαφορετική µορφή από τις 

παραπάνω σχέσεις στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι ο παράγοντας που παίζει 

καθοριστικό ρόλο στη διάλυση δεν είναι η διάχυση αλλά η µεταφορά µάζας µε 

συναγωγή στο λεπτό στρώµα που δηµιουργείται στην επιφάνεια του 

πολυµερούς41. Συγκεκριµένα θα είναι: 
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όπου  ο εξαρτηµένος από τον όγκο συντελεστής διάχυσης και όπου kv
sD p ο 

συντελεστής µεταφοράς µάζας του πολυµερούς. Ουσιαστικά στην (4) έχει 

αντικατασταθεί ο όρος της διάλυσης µε διάχυσης από τον όρο διάλυσης µε 

συναγωγή. Σε αυτήν την περίπτωση υπολογίστηκε το πάχος του ζελοειδούς 

στρώµατος στην επιφάνεια του πολυµερούς δ41,42: 
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Σύµφωνα µε την παραπάνω σχέση, το πάχος του ζελοειδούς στρώµατος είναι 

ανάλογο µε τη ρίζα του χρόνου. Όπου L το µισό του πάχους της πολυµερικής 

πλάκας και όπου  το ποσοστό όγκου του διαλύτη στο οποίο συµβαίνει η 

µετατροπή από την υαλώδη κατάσταση στη ζελοειδή. 

*
sφ

 Μια άλλη µαθηµατική προσέγγιση της διεργασίας της διάλυσης πολυµερών 

που εντάσσεται στο µοντέλο ερπυσµού είναι αυτή που συσχετίζει τη ροή του 

διαλύτη στο σύστηµα µε τη συγκέντρωση του πολυµερούς και την ασκούµενη 

πίεση στο σύστηµα µε την οσµωτική43. Σε αυτήν την περίπτωση θεωρήθηκε ότι η 

διάλυση µιας πολυµερικής σταγόνας συγκέντρωσης cp, ελέγχεται από µια 

διεργασία δύο βηµάτων. To πρώτο βήµα σχετίζεται µε τη διόγκωση του 

πολυµερούς εξαιτίας της διάχυσης του διαλύτη και το δεύτερο αναφέρεται στο 

ιξώδες του πολυµερούς και εξαρτάται από το χρόνο χαλάρωσής του trep. Αυτό το 

βήµα θεωρείται ότι ελέγχεται από το συνεργατικό συντελεστή διάχυσης Dcoop 

(είναι ο συντελεστής διάχυσης που εξαρτάται τόσο από το διαλύτη όσο και από 

το πολυµερές). H καθαρή ροή του διαλύτη (js) δίνεται από τον τύπο: 

x
Kjs ∂

−∂
=

)( πσ
        (6) 

όπου Κ µια αναλογική σταθερά που εξαρτάται από τη συγκέντρωση του 

πολυµερούς, σ η εξωτερική πίεση που ασκείται στο πολυµερές και π η οσµωτική 

πίεση. Ο νόµος διατήρησης γράφεται ως εξής: 

0=
∂
∂

+
∂

∂

x
j

t
c sp      (7) 

 



 

Βρέθηκε ότι για τις σταγόνες πολυµερικού διαλύµατος µικρού µεγέθους, η 

διάλυση εµποδίζεται από τη διόγκωση του πολυµερούς ενώ για τις σταγόνες 

µεγαλύτερου µεγέθους καθοριστικός παράγοντας είναι το ιξώδες του 

πολυµερούς.  

 Η προηγούµενη προσέγγιση αναλύθηκε ακόµη περισσότερο εξετάζοντας 

τις πιέσεις που αναπτύσσονται κατά τη διόγκωση του πολυµερούς 

χρησιµοποιώντας τη θεωρία του ερπυσµού44. Σε αυτή την περίπτωση 

περιλαµβάνονται δύο διαφορετικές συνεισφορές ελεύθερης ενέργειας. Η πρώτη 

προέρχεται από διακυµάνσεις στη συγκέντρωση που τυχόν να υπάρχουν στον 

χώρο η οποία παράγει έναν επιπλέον όρο στο χηµικό δυναµικό του διαλύτη ο 

οποίος είναι ανάλογος της οσµωτικής πίεσης44. Θεωρείται πως το ποσοστό όγκου 

του πολυµερούς στη διαλυτή φάση είναι αρκετά µικρό. Η σχέση για την κίνηση 

του µετώπου S στην οποία καταλήγει η προσέγγιση αυτή είναι: 
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όπου Φp,b  η συγκέντρωση του πολυµερούς στην κυρίως µάζα του. 

 Στα µοντέλα ερπυσµού εντάσσονται και οι διάφορες µαθηµατικές 

προσεγγίσεις που χρησιµοποιούν νόµους κλιµάκωσης για τη µοντελοποίηση της 

έρπυσης των πολυµερικών αλυσίδων από το διογκωµένο ζελοειδές στρώµα1. Σε 

αυτήν την περίπτωση υπολογίζεται ο χρόνος χαλάρωσης trep συναρτήσει της 

µέσης γυροσκοπικής ακτίνας (rg) του πολυµερούς και του συντελεστή αυτό-

διάχυσης (Dself). Προκύπτει ότι: 

 

trep~(rg)2/Dself     (9) 

 

Θεωρείται επίσης ότι ο ρυθµός χαλάρωσης των πολυµερικών αλυσίδων Rd  είναι 

ανάλογος της γυροσκοπικής ακτίνας και αντιστρόφως ανάλογος του χρόνου 

χαλάρωσης, δηλαδή θα ισχύει: 

 

Rd~rg/trep    (10) 

 



 

 

Συνεπώς, συνδυάζοντας τις σχέσεις 9 και 10 έχουµε: 

 

Rd~Dself/rg       (11) 

 

Είναι γνωστό ότι45: rg~M0.5/(1-Φs)0.125     και      Dself~1/M2(1-Φs)1.75 

Όπου Φs η συγκέντρωση του εµφανιστή. 

Οπότε ο ρυθµός χαλάρωσης µπορεί να εκφραστεί από τη σχέση: 

 

Rd=C/M2.5(1-Φs)1.625      (12) 

 

Όπου C µια εµπειρική σταθερά. 

 Η κίνηση της διεπιφάνειας του υαλώδους και του ζελοειδούς στρώµατος 

επηρεάζεται πολύ από το βαθµό της πίεσης: 

 

dR/dt=-K(σ-σc)       (13) 

 

όπου Κ ένας παράγοντας του µετώπου και σc είναι η κρίσιµη πίεση θραύσης η 

οποία δίνεται από τον τύπο: 

σc=γ(Τg-T)     (14) 

 

γ:σταθερά και Τg η θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης του πολυµερούς. 

Η κίνηση της διεπιφάνειας ζελοειδούς στρώµατος-διαλύτη, S, εξαρτάται από τη 

διαφορά στη ροή διάχυσης του διαλύτη και στο ρυθµό διάλυσης1. 

 Το επόµενο µαθηµατικό µοντέλο που εντάσσεται στα µοντέλα ερπυσµού, 

υποθέτει ότι κατά τη διάλυση πολυµερών δεν υπάρχουν κινούµενα όρια στο 

πεδίο διάχυσης. Σ’αυτήν την περίπτωση δε θεωρείται ότι υφίστανται οι 

διεπιφανειες ελαστοµερούς-διαλύτη ή υαλώδους πολυµερούς-ελαστοµερούς. 

Συνεπώς, οι διεργασίες αφενός της διάχυσης του διαλύτη και αφετέρου της 

χαλάρωσης των πολυµερικών αλυσίδων αποτελούν επιµερους τµήµατα µιας πιο 

 



 

πολύπλοκης διεργασίας διάχυσης κατά την οποία το πολυµερές και ο διαλύτης 

βρίσκονται στην ίδια φάση46. Σ’ αυτήν την περίπτωση η εξίσωση συνεχείας για το 

πολυµερές γράφεται ως εξής: 

0=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂

∂
−

∂
∂

+
∂

∂

x
D

xt
p

p
p ρ

νρ
ρ

m       (15) 

 

όπου v+ είναι η x συνιστώσα της µέσης τιµής της ταχύτητας, D ο δυαδικός 

αµοιβαίος συντελεστής διάχυσης και όπου pρ  είναι η συγκέντρωση του 

πολυµερούς.  

 Η τελευταία προσέγγιση που θα αναφέρουµε, προϋποθέτει τη διαίρεση 

του πεδίου συγκέντρωσης του διαλύτη σε τρεις διαφορετικές περιοχές που κάθε 

µια απ’αυτές αντιστοιχεί σε τρεις διαφορετικές διαδικασίες µεταφοράς2,47. 

Εστιάζοντας σε κάθε µία περιοχή ξεχωριστά µπορεί να αναλυθεί ο µηχανισµός 

διάλυσης των ελαστοµερών. 

 Τα τρία διαφορετικά συστήµατα(φάσεις) που βρίσκονται στα πεδία 

συγκέντρωσης είναι τα ακόλουθα: 

• Η φάση όπου το πολυµερές είναι διογκωµένο χωρίς όµως να υπάρχει 

χαλάρωση των αλυσίδων και εποµένως πριν την έναρξη της διάλυσης. 

(περιοχή συγκέντρωσης) 

• Στην οριακή στοιβάδα διάχυσης που βρίσκεται στη διεπιφάνεια του 

διαλύτη µε το πολυµερές S, διαµέσω της οποίας διαχέονται οι αλυσίδες 

προς το διάλυµα του εµφανιστή. Αυτό το οριακό στρώµα έχει σταθερό 

πάχος δ.(ηµι-διάλυτη περιοχή)   

• Στην <<διαλυτή>> περιοχή όπου το πολυµερές έχει πλήρως διαλυθεί και 

οι αλυσίδες µπορούν να κινούνται ελεύθερα προς το διάλυµα. 

  Η σχηµατική παράσταση των τριών φάσεων που περιγράφτηκαν 

παραπάνω φαίνεται στο σχήµα 2.5 2,47 : 

 

 



 

a. c. 

 

b.

 
 

Σχήµα 2.5:α)∆εν υπάρχει χαλάρωση και η διάλυση δεν έχει ξεκινήσει (περιοχή συγκέντρωσης) β)Η χαλάρωση των 
αλυσίδων στο οριακό στρώµα έχει αρχίσει(ηµι-διαλυτή περιοχή)  c)Η διάλυση έχει ολοκληρωθεί και οι χαλαρωµένες 

αλυσίδες διαχέονται προς το διάλυµα του εµφανιστή(διαλυτή περιοχή) 
 
Και σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται ότι για τη µεταφορά µιας αλυσίδας από το 

πολυµερές στο διαλύµα απαιτείται η πάροδος κάποιου ελάχιστου χρόνου για να 

χαλαρώσει και να ξεµπερδευτεί. Αυτός ο ελάχιστος χρόνος είναι ο χρόνος 

χαλάρωσης, trep. Είναι προφανές ότι ο ρυθµός ξεµπερδέµατος θα είναι µηδενικός 

όταν ο χρόνος που έχει περάσει από την έναρξη της διεργασίας είναι µικρότερος 

από το χρόνο χαλάρωσης. Μετά την πάροδο του χρόνου χαλάρωσης, η 

µεταφορά των αλυσίδων στη διεπιφάνεια πολυµερούς-διαλύτη µπορεί να 

εξαρτάται περισσότερο είτε από τη διαδικασία ξεµπερδέµατος είτε από τη 

διάχυση. Ο ρυθµός διάχυσης είναι επαρκώς υψηλός σε χρόνους λίγο 

µεγαλύτερους από τον χρόνο χαλάρωσης οπότε η ροή εξαρτάται κατά κύριο λόγο 

από τη διαδικασία ξεµπερδέµατος.  

 Η συγκέντρωση του πολυµερούς στο οριακό στρώµα φτάνει τελικά σε µια 

τιµή ισορροπίας Φp,eq, όπου ο ρυθµός της διάχυσης δεν είναι ικανός να 

µεταφέρει τις αλυσίδες µακριά απ’το πολυµερές. Σ’αυτό το σηµείο η 

συγκέντρωση του πολυµερούς διατηρείται σταθερή. Θεωρήθηκε ότι υπαρχει 

κάποιου είδους ισορροπία µέσα στο οριακό στρώµα διάχυσης µεταξυ του 

πλούσιου σε πολυµερές στρώµατος (κοντά στο πολυµερές) και του φτωχού σε 

πολυµερές στρώµατος (κοντά στο διαλύτη). 

 Καθώς ο διαλύτης συνεχίζει να διαχέεται και να διογκώνει το πολυµερές, η 

διεπιφάνεια πολυµερούς-διαλύτη S, κινείται σύµφωνα µε τη σχέση: 
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Όπου Φp είναι η συγκέντρωση του πολυµερούς, Φs η συγκέντρωση του διαλύτη, 

D o συντελεστής διάχυσης και Dp ένας συντελεστής διάχυσης <<ερπυσµού>>. 

 Και σε αυτήν την περίπτωση µελετήθηκε η εξάρτηση του ρυθµού 

ξεµπερδέµατος από τη γυροσκοπική ακτίνα και το χρόνο χαλάρωσης. Γενικά για 

ένα πολυµερές που διαλύεται, ο ρυθµός ξεµπερδέµατος kd, αντιστοιχεί στο λόγο 

της γυροσκοπικής ακτίνας rg, προς το χρόνο χαλάρωσης trep: 

rep

g
d t

r
k =          (17) 

 Η παραπάνω σχέση δείχνει πως η διαδικασία ξεµπερδέµατος για ένα 

πολυµερές απαιτεί ένα χρονικό διάστηµα για να ολοκληρωθεί το οποίο είναι 

ανάλογο του χρόνου χαλάρωσης και ότι το διάστηµα που διανύει κάθε αλυσίδα 

σε αυτό το χρονικό διάστηµα προσεγγίζεται από τη γυροσκοπική ακτίνα45. 

 

 Η προσέγγιση που αναπτύχθηκε παραπάνω, επεκτάθηκε και για την 

περίπτωση διάλυσης υαλώδων πολυµερών2. Γενικά η προσέγγιση της διάλυσης 

υαλώδων πολυµερών έχει πολλές οµοιότητες µε αυτή των ελαστοµερών. 

 

 
 

 

 

 

2.3.1.4 Συµπεράσµατα  - Kύρια σηµεία του Μοντέλου 
  

 Όλες οι διαφορετικές προσεγγίσεις του µοντέλου ερπυσµού που 

αναλύθηκαν παραπάνω έχουν ορισµένα βασικά κοινά στοιχεία. Θεωρούν ότι η 

διεργασία της διάλυσης των πολυµερών είναι αποτέλεσµα δύο κυρίως 

 



 

φαινοµένων. Πρώτον της διάχυσης του εµφανιστή στο πολυµερικό πλέγµα και 

δεύτερον της χαλάρωσης (έρπυσης) των πολυµερικών αλυσίδων και όχι της 

χηµικής αντίδρασης του εµφανιστή µε το πολυµερές. Γενικά η διάχυση του 

εµφανιστή στο πολυµερές προκαλεί τη διόγκωση του τελευταίου και τη 

δηµιουργία ενός διογκωµένου στρώµατος. Η χαλάρωση των αλυσίδων ξεκινά 

µόλις η συγκέντρωση του εµφανιστή µέσα στο πολυµερές φτάσει µια κρίσιµη 

τιµή. Η διαφορετικότητα των προσεγγίσεων έγκειται στον τρόπο που 

προσπαθούν να περιγράψουν τη διάλυση και στη θεώρηση διαφορετικού σταδίου 

της διεργασίας ως πιο βραδύ άρα και ελέγχων.  

 

 

 

 

2.3.2 Αναλυτικά µοντέλα διάλυσης µε ταυτόχρονη χηµική 
αντίδραση 
 
2.3.2.1 Εισαγωγή 
 
 Γενικά στη µικρολιθογραφία πριν το στάδιο της διάλυσης προηγείται το 

στάδιο της έκθεσης του φωτοπολυµερούς σε ακτινοβολία. Το στάδιο της έκθεσης 

είναι µια διεργασία που αλλάζει µε φωτοχηµικό τρόπο τη σύσταση του 

φωτοπολυµερούς. Η εµφάνιση θεωρείται ότι είναι µια επιφανειακή διεργασία 

διάλυσης κατά την οποία το φωτοπολυµερές αποµακρύνεται µε ρυθµό ανάλογο 

του ποσοστού αλλαγής του κατά το στάδιο της έκθεσης.  

Στα µοντέλα αυτά η διεργάσια της διάλυσης φωτοευαίσθητων πολυµερών 

περιγράφεται µε φυσικό τρόπο χρησιµοποιώντας αναλυτικές σχέσεις για την 

προσέγγιση της χηµικής αντίδρασης κατά το στάδιο της έκθεσης και της διάλυσης 

βασιζόµενα σε πειραµατικά κυρίως δεδοµένα. Ο ρυθµός εµφάνισης ορίζεται από 

σχέσεις που εξαρτώνται από το ποσοστό µετατροπής του φωτοπολυµερούς κατά 

το στάδιο της έκθεσης και από διάφορες παραµέτρους που το επηρεάζουν. 

 



 

2.3.2.2 Παρουσίαση των µοντέλων  

 

Μία από τις πρώτες αξιόλογες προσπάθειες να περιγραφεί µε αναλυτικές 

εξισώσεις η διεργασία της διάλυσης έγινε από τον Dill5 το 1975. O Dill µελέτησε 

τη διάλυση φωτοευαίσθητων υλικών θετικού τόνου και ανέπτυξε µια σχέση για 

την ταχύτητα της διάλυσης που είναι συναρτήση µόνο της συγκέντρωσης 

παρεµποδιστή – φωτοευαισθητοποιητή[PAC] m. Ο φωτοευαισθητοποιητής κατά 

το στάδιο της έκθεσης µετατρέπεται από παρεµποδιστή σε ευδιάλυτο προϊόν. 

Κατά την ανάλυσή του ο Dill θεώρησε ότι η διεργασία της διάλυσης είναι µια 

επιφανειακή διαδικασία αποµάκρυνσης του φωτοπολυµερούς της οποίας ο 

ρυθµός εξαρτάται από τον ποσοστό αλλαγής του παρεµποδιστή. Η σχέση που 

προτάθηκε για την ταχύτητα της διάλυσης έχει βασιστεί σε πειραµατικές 

µετρήσεις της ταχύτητας για διαφορετικές συγκεντρώσεις παρεµποδιστή, είναι η 

ακόλουθη: 

 

R = exp(E1 + E2m +E3m2) 

 

Όπου m η κανονικοποιηµένη συγκέντρωση του εναποµένοντος παρεµποδιστή, 

δηλαδή αυτού που δεν καταστράφηκε από την έκθεση στην ακτινοβολία 

(m= [ ]
[ ]0PAC

PAC ), και όπου Ε1, Ε2, Ε3, παράµετροι που εξαρτώνται από την χηµεία 

του φωτοπολυµερούς και από τις συνθήκες της διεργασίας. Η εξίσωση αυτή 

συµφωνεί µε την πειραµατική καµπύλη της ταχύτητας για υψηλές τιµές του m, 

αλλά σύχνα δίνει ένα αφύσικο µέγιστο στην καµπύλη της ταχύτητας για χαµηλές 

τιµές του m, γεγονός που µπορεί όµως να αγνοηθεί αφού για υψηλές τιµές του 

m η ταχύτητα εµφάνισης είναι τόσο µεγάλη που µπορεί να θεωρηθεί άπειρη5. 

 Όπως προαναφέρθηκε, κατά το στάδιο της έκθεσης ο παρεµποδιστής – 

φωτοευαισθητοποιητής [PAC] µετατρέπεται σε ευδιάλυτο προϊόν. Αυτό συνέβαινε 

στα φωτοπολυµερή παλιότερης γενιάς. Στα σύγχρονα φωτοπολυµερή το 

πολυµερές περιέχει αδιάλυτες προστατευµένες οµάδες(εστέρες) των οποίων η 

 



 

συγκέντρωση επηρεάζει καθοριστικά τη διάλυση. Ο φωτοευαισθητοποιητής 

παράγει οξύ [PAG] το οποίο µε θέρµανση καταλύει τη µετατροπή των 

προστατευµένων οµάδων σε ευδιάλυτες οµάδες(οξέα). Παρόµοια προσέγγιση 

µπορεί να γίνει λοιπόν και για τα σύγχρονα φωτοπολυµερή. Σ’αυτήν την 

περίπτωση όπου m= [ ]
[ ]0ναευµαποπροστατ

ναπροστατευµ
έ
έ . Η κανονικοποιηµένη συγκέντρωση 

των προστατευµένων θέσεων που δεν αντέδρασαν δίνεται από την παρακάτω 

σχέση6: 
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όπου Κamp ο ρυθµός αποπροστασίας(χηµικής αλλαγής) του πολυµερούς για 

δεδοµένο χρόνο θέρµανσης t και θερµοκρασία. Όπου C ο ρυθµός γέννεσης του 

οξέος µε τη συγκεκριµένη δόση έκθεσης και kloss ο ρυθµός απώλειας του οξέος 

στη συγκεκριµένη θερµοκρασία κατά το στάδιο της θέρµανσης. 

Μια δεύτερη εξίσωση για την ταχύτητα η οποία βασίστηκε σε πειραµατικά 

δεδοµένα της ταχύτητας για διάφορες συνθήκες έκθεσης και θέρµανσης για ένα 

θετικού τόνου πολυµερές και που συσχετίζει τις πειραµατικές µετρήσεις της 

ταχύτητας µε τα εναποµείναντα προστατευµένα µονοµερή του πολυµερούς , 

είναι η ακόλουθη6 : 
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όπου RMAX και RMIN είναι η µέγιστη και η ελάχιστη ταχύτητα εµφάνισης σε 

nm/s, όπου n είναι η εκλεκτικότητα του εµφανιστή στο πολυµερές και τέλος 

όπου mth είναι η κανονικοποποιηµένη ελάχιστη συγκέντρωση των 

προστατευµένων µονοµερών του πολυµερούς. Η παραπάνω σχέση συµφωνεί σε 

αρκετές περιπτώσεις µε τα πειραµατικά δεδοµένα στην περιοχή που η διάλυση 

 



 

ελέγχεται από την κινητική των αντιδράσεων, δηλαδή σε χαµηλές θερµοκρασίες, 

αλλά δεν επαληθεύει τις πειραµατικές µετρήσεις στην περιοχή που η διάλυση 

ελέγχεται από τη διάχυση, δηλαδή σε υψηλές θερµοκρασίες. Αυτή η 

συµπεριφορά σε υψηλές θερµοκρασίες οφείλεται στο γεγονός ότι η διάχυση δεν 

έχει συµπεριληφθεί στην παραπάνω σχέση για την ταχύτητα6. 

 Αντίστοιχη σχέση για την ταχύτητα διάλυσης µε την παραπάνω είναι η 

ακόλουθη4,7: 

I
inh

n
enh

re mk
mk

RmR
)(1

)1(1
)( sin −

−+
=  

inh

re

k
R

R
+

=
1

sin
min   ,  )1(sinmax enhre kRR +=  

όπου kenh , kinh  οι σταθερές της ταχύτητας του µηχανισµού επαύξησης και του 

µηχανισµού παραµπόδισης κατά την αντίδραση φωτόλυσης, όπου Ι η τάξη της 

αντίδρασης παραµπόδισης και τέλος όπου R η ταχύτητα διάλυσης του 

πολυµερούς. 

 Το µοντέλο που ακολουθεί είναι ένα από τα πιο πρόσφατα αναλυτικά 

µοντέλα εµφάνισης της βιβλιογραφίας. Αναφέρεται σε θετικού τόνου πολυµερή 

και διαφέρει λίγο από τα προηγούµενα διότι λαµβάνει υπόψην του το σχηµατισµό 

ζελοειδούς στρώµατος κατά τη διεργασία της διάλυσης. Για την εξαγωγή της 

τελικής εξίσωσης της ταχύτητας της διάλυσης η οποία θα βασίζεται στο 

σχηµατισµό του ζελοειδούς στρώµατος είναι απαραίτητο να περιγραφεί µε 

µαθηµατικές σχέσεις η δηµιουργία του στρώµατος αυτού. Επίσης θεωρείται ότι η 

εµφάνιση θετικού τόνου πολυµερών περιλαµβάνει τέσσερις διεργασίες8 :  

• τη µεταφορά µάζας του εµφανιστή από το κυρίως διάλυµα στην επιφάνεια 

του διογκωµένου στρώµατος  

• την αποµάκρυνση του εµφανιστή από το διογκωµένο στρώµα στην 

επιφάνεια του στρώµατος  

• τη διάχυση του εµφανιστή µέσα στο στρώµα  

• την αντίδραση του διαλύτη µε το στεγνό πολυµερές έτσι ώστε να 

συνεχιστεί η διόγκωση 

 



 

 

Το προφίλ της συγκέντρωσης του εµφανιστή στο ζελοειδές στρώµα φαίνεται στο 

σχήµα 2.6 : 

 

             

∆ιογκω- στεγνό  

Σχήµα 2.6:προφίλ συγκέντρωσης του εµφανιστή στο ζελοειδές στρώµα 

 

Το ισοζύγιο µάζας για τον εµφανιστή µέσα στο στρώµα  είναι : 
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όπου C είναι η συγκέντρωση του εµφανιστή και D η διαχυτότητά του. 

Υποθέτωντας ψευδοσταθερή κατάσταση , η προηγούµενη σχέση γίνεται: 
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Θεωρώντας τη διαχυτότητα του εµφανιστή σταθερή έχουµε: 

δ
gC

D
dx
dCD =      (3) 

όπου Cg είναι η συγκέντρωση του εµφανιστή στη διεπιφάνεια εµφανιστή – 

ζελοειδούς στρώµατος και δ είναι το πάχος αυτού που εξαρτάται από τον χρόνο.  

Το φωτοευαίσθητο πολυµερές αποτελείται από µεγάλα µακροµόρια ρητίνης 

που περιέχουν σε διάφορες θέσεις µόρια φωτοευαισθητοποιητή τα οποία δίνουν 

φωτοπαράγωγα µε την έκθεση στο φως. Μόλις ο εµφανιστής φτάσει στην 

επιφάνεια του στεγνού πολυµερούς, αντιδρά µε τη ρητίνη παράγωντας καινουριο 

τζελ, ενώ ταυτόχρονα το ήδη σχηµατισµένο αρχίζει να διαλύεται.  
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Η εξίσωση που δίνει την ταχύτητα διάλυσης του διογκωµένου πολυµερούς 

είναι η ακόλουθη: 

Rdiss = kgCgPn   (4) 

Όπου Ρ είναι η συγκέντρωση των φωτοπαραγώγων και kg η σταθερά της 

ταχύτητας. Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης κατά την έκθεση έχουµε: 

Ρ = Μ0 – Μ = Μ0(1-m)   (5) 

Όπου Μ είναι η συγκέντρωση φωτοευαισθητοποιητή και Μ0 η συγκέντρωση 

φωτοευαισθητοποιητή πριν την έκθεση. Τέλος όπου m είναι το κλάσµα Μ/Μ0. 

Το γενικό ισοζύγιο µάζας για τον εµφανιστή στη διεπιφάνεια εµφανιστή-

διογκωµένου στρώµατος περιγράφεται από τον παρακάτω τύπο : 

Km(C0-Cg) – kgCgPn =DCg/δ     (6) 

Όπου km είναι ο συντελεστής µεταφοράς µάζας και Co η συγκέντρωση του 

εµφανιστή στο διάλυµα. Το Cg προκύπτει λύνοντας την 6 ως προς Cg:  
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Η ταχύτητα διάλυσης του πολυµερούς ισούται µε την ταχύτητα διάλυσης του 

ζελοειδούς στρώµατος. Έτσι από τις εξισώσεις (4),(5) και (7) παίρνουµε την 

εξίσωση της ταχύτητας διάλυσης του φωτοεαίσθητου πολυµερούς : 
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όπου ldiss είναι το πάχος του διογκωµένου στρώµατος που έχει διαλυθεί8 . 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.2.3 Συµπεράσµατα-Κύρια σηµεία του µοντέλου 

  

Όλα τα µοντέλα που παρουσιάστηκαν παραπάνω µε εξαίρεση το τελευταίο 

εξετάζουν µόνο το στάδιο της αντίδρασης κατά τη διάλυση και καθόλου τη 

διάχυση. Το τελευταίο, θα µπορούσαµε να πούµε, πως είναι πιο ολοκληρωµένο 

σε σχέση µε τα προηγούµενα διότι αναλύει και τη διάχυση του διαλύτη αλλά και 

γιατί υποθέτει τη δηµιουργία διογκωµένου στρώµατος.   

 

            
            
            

2.3.3 Στοχαστικό Μοντέλο Τυχαίων ∆ρόµων 9-14 

 

  

2.3.3.1 Εισαγωγή 
  

Γενικά το µοντέλο αυτό αναφέρεται σε διάλυση όξινων πολυµερών σε 

υδατικό διάλυµα βάσης. Ανήκει στην κατηγορία των µοντέλων αντίδρασης-

διάχυσης εφόσον προυποθέτει την πραγµατοποίηση χηµικής αντίδρασης κατά τη 

διεργασία της διάλυσης. Θεωρεί δηλαδή πως η διεργασία διάλυσης ενός όξινου 

πολυµερούς π.χ.νεολάκας (Novolac), περικλείει την αντίδραση αποπρωτονίωσης 

των φαινολικών οµάδων του πολυµερούς από τα ιόντα της βάσης η οποία 

αποτελεί το στάδιο που καθορίζει την ταχύτητα της διάλυσης13. Οι χηµικές 

αντιδράσεις αποπρωτονίωσης φαίνονται παρακάτω: 

 

 

στη συνέχεια, τα φαινολικά ιόντα διαλύονται από µόρια νερού: 

 



 

        

και το αρνητικό τους φορτίο “εξουδετερώνεται” από κατιόντα της 

βάσης(διαλύτη). 

           

Τις αντιδράσεις αυτές, ακολουθεί µια διαδικασία επαναδιάταξης των 

αλυσίδων που είναι ιονισµένες σε υψηλό ποσοστό, που θα τις αποκολλήσει από 

την κυρίως µάζα του πολυµερούς και τελικώς θα τις οδηγήσει στο διάλυµα14. Η 

αντίδραση αποπροστασίας και η δευτερογενής δοµή του πολυµερούς είναι δύο 

ιδιαίτερα σηµαντικοί παράγοντες στη διεργασία διάλυσής τους.  Η παραπάνω 

χηµικές αντιδράσεις συµβαίνουν σε ένα λεπτό στρώµα που σχηµατίζεται στην 

επιφάνεια του πολυµερούς όταν αυτό έρθει σε επαφή µε το διάλυµα του 

εµφανιστή. Το στρώµα αυτό ονοµάζεται ζώνη διάχυσης είναι το αντίστοιχο του 

ζελοειδούς στρώµατος του µοντέλου ερπυσµού και είναι µεγάλης σπουδαιότητας 

για την εξέλιξη της διάλυσης.  

 

 

 

 

2.3.3.2 Ζώνη ∆ιάχυσης  
  

Όπως προαναφέρθηκε η διεργασία διάχυσης του διαλύτη και η αντίδραση 

του µε το πολυµερές είναι τα βήµατα που ελέγχουν τη διάλυση. Η διάχυση δε 

λαµβάνει χώρα σε ολόκληρο τον όγκο του πολυµερούς, αλλά σε µια λεπτή ζώνη 

στη διεπιφάνεια του φιλµ του πολυµερούς και του διαλύµατος του εµφανιστή 

(βάσης). Η ύπαρξη αυτής της λεπτής ζώνης διάχυσης επιβεβαιώθηκε πειραµατικά 

µε χρήση ακτίνων laser. Ο σχηµατισµός της συµβαίνει όταν το φιλµ του 

πολυµερούς έρθει σε επαφή µε το διάλυµα του  εµφανιστή. Τότε, µόρια νερού 

 



 

και ιόντα βάσης θα εισέρθουν στη µάζα του πολυµερούς µε τυχαίο τρόπο, ενώ 

παράλληλα θα αρχίσει ο ιονισµός ορισµένων φαινολικών οµάδων (σχ. 2.710). 

 

                          
Σχηµα 2.7:Τα χρωµατισµένα τετραγωνα περιέχουν φαινολικά ιόντα 

 

 

 

Είναι προφανές πως σ’ένα λεπτό στρώµα του πολυµερούς που βρίσκεται 

από την πλευρά του διαλύτη θα συνυπάρχουν φαινολικά ιόντα, µόρια βάσης, 

µόρια νερού και φαινολικές οµάδες που δεν αντέδρασαν. Καθώς συνεχίζεται η 

εισχώρηση µορίων της βάσης στο πολυµερές, η συγκέντρωσή της στο πολυµερές 

συνεχώς θα αυξάνεται. Όταν η συγκέντρωση της βάσης ξεπεράσει µια κρίσιµη 

τιµή, παρατηρείται ο σχηµατισµός µιας ξεχωριστής καινούριας φάσης που είναι η 

ζώνη διάχυσης. 

Η δηµιουργία της νέας φάσης πραγµατοποιείται µόνο όταν η συγκέντρωση 

της βάσης του διαλύµατος εµφανιστή είναι µεγαλύτερη µιας κρίσιµης τιµής κάτω 

της οποίας η διάλυση δεν προχωρά. Το µοντέλο αυτό θεωρεί πως τo κλειδί για να 

κατανοήσουµε τη διεργασία της διάλυσης είναι η ύπαρξη της ζώνης διάχυσης που 

περιγράφτηκε παραπάνω και δίαφοροι παράµετροι που σχετίζονται µε αυτήν τη 

ζώνη, όπως το πάχος της και η συγκέντρωση της βάσης µέσα της. Αυτές όµως οι 

ιδιότητες δεν είναι άµεσα πειραµατικά µετρήσιµες, γι’αυτόν το λόγο πολλές φορές 

 



 

η ζώνη διάχυσης θεωρείτο σα µια απλή ζελοειδής επιφάνεια που χωρίζει το 

πολυµερές από το διάλυµα του εµφανιστή9.  

 

 

 

 

2.3.3.3 Ανάπτυξη της ζώνης διάχυσης  

 

 Όταν η συγκέντρωση της βάσης ξεπεράσει την κρίσιµη τιµή, η ζώνη 

διάχυσης διαχωρίζεται από το πολυµερικό πλέγµα σχηµατίζοντας µια ευδιάκριτη 

ξεχωριστή φάση. Το σύστηµα τότε αποτελείται από τρείς διαδοχικές φάσεις:το 

διάλυµα του εµφανιστή, τη ζώνη διάχυσης και τη µάζα του πολυµερούς. Γενικά η 

ζώνη διάχυσης χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα απότοµα σύνορα και ασυνέχειες.  

 Η συγκέντρωση της βάσης στη ζώνη (ιόντα ΟΗ-) θα διατηρηθεί σε χαµηλά 

επίπεδα εξαιτίας της αντίδρασής της µε τις φαινολικές οµάδες του πολυµερούς. 

Καθώς συνεχίζεται η εισχώρηση βάσης παρατηρείται µειώση της συγκέντρωσης 

των φαινολών αλλά και αύξηση της πιθανότητας να βρεθεί ελεύθερο ιόν βάσης 

στο πρώτο στρώµα, ενώ σιγά-σιγά αρχίζει η δηµιουργία ενός δεύτερου 

στρώµατος που θα ακολουθηθεί από την δηµιουργία ενός τρίτου κ.ο.κ.  

 Καθώς η ζώνη µεγαλώνει, το ποσοστό µετατροπής των φαινόλων σε 

φαινολικά ιόντα στο πρώτο στρώµα φτάνει τελικώς σε µια µεγάλη τιµή µε 

αποτέλεσµα το στρώµα αυτό να καταρρέει παρασύροντας και τις ιονισµένες 

αλυσίδες που βρίσκονται µέσα του. Όταν ο ρυθµός µεταφοράς µάζας που 

αποκρύνεται από το πίσω µέρος της ζώνης εξισορροπηθεί µε το ρυθµό της 

διάχυσης στο µπροστινό µέρος της ζώνης (όταν δηλαδή και τα δύο φαινόµενα 

συµβαίνουν µε την ίδια ταχύτητα), τότε έχει επέλθει µόνιµη κατάσταση κατά την 

οποία η ζώνη <<κινείται>> εµπρός χωρίς όµως να αλλάζει το πάχος της ή το 

προφίλ της συγκέντρωσης10,12. 

 



 

Στην µόνιµη κατάσταση η ροή διάχυσης F διαµέσω της ζώνης είναι το 

γινόµενο της ταχύτητας του κινούµενου στρώµατος και της µέσης συγκέντρωσης 

βάσης στη ζώνη: 

F= R   c       (1) 

Για τον προσδιορισµό του ρυθµού διάλυσης, πρέπει να εκτιµηθεί η ροή διάχυσης.  

 

 

2.3.3.4 ∆ιάχυση στη ζώνη διάχυσης 

 

 Η ροή διάχυσης διαµέσου της ζώνης διάχυσης είναι το αποτέλεσµα της 

ολικής κλίσης της συγκέντρωσης κατά µήκος της ζώνης και του µέσου 

συντελεστή διάχυσης: 
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όπου δ το πάχος της ζώνης και όπου c” και c’ οι συγκεντρώσεις της βάσης στα 

δύο όρια της ζώνης διάχυσης. Το πάχος της ζώνης διάχυσης σχετίζεται µε τη 

µέση γυροσκοπική ακτίνα του πολυµερούς και πιθανώς είναι µεγαλύτερο απ’αυτή. 

 Για τον υπολογισµό του παραπάνω ολοκληρώµατος απαιτείται η γνώση 

της συνάρτησης D(c). Για την εύρεση της συνάρτησης αυτής απαιτείται η 

επίλυση τριών ολοκληρωτικών-διαφορικών εξισώσεων για τις χρονικά 

εξαρτώµενες συγκεντρώσεις των φαινολικών ιόντων, του νερού και της βάσης. Ο 

τρόπος αυτός είναι αρκετά δύσκολος και επίπονος. Προτάθηκε µια καινούρια 

προσέγγιση για την περιγραφή της µόνιµης κατάστασης14. 

 Η γενική µορφή της εξίσωσης D(c) που προέκυψε ύστερα από 

προσπάθεια να προσεγγιστούν τα πειραµατικά αποτελέσµατα είναι:  

 

D(c)=α(c-c’)n      
     (3) 

 

 



 

όπου α µια αναλογική σταθερά που εξαρτάται από το συντελεστή διάχυσης σε 

συγκέντρωση c=c’+1. Συνδυάζοντας τις δύο παραπάνω εξισώσεις έχουµε: 
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Η ταχύτητα της διάλυσης µπορεί τώρα να προσδιοριστεί εισάγοντας την µέση 

τιµή της συγκέντρωσης βάσης στη ζώνη που δίνεται από τη σχέση: 
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Στη µόνιµη περιοχή, η συγκέντρωση βάσης c” στο όρο µε το διάλυµα του 

εµφανιστή είναι ανάλογη στη συγκέντρωση βάσης µέσα στο διάλυµα c0. 

c”=αc0

Η συγκέντρωση c’ στο όριο της ζώνης µε την κυρίως µάζα του πολυµερούς 

σχετίζεται µε µια κρίσιµη ελάχιστη συγκέντρωση στον διαλύτη c*. Αυτό είναι 

χαρακτηριστικό των πολυµερών που εξετάζονται εδώ (Novolac) και είναι 

ανεξάρτητο της συγκέντρωσης του εµφανιστή. Συνεπώς η εξίσωση του ρυθµού 

διάλυσης παίρνει τη µορφή: 
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Η παραπάνω εξίσωση περιγράφει την εξάρτηση του ρυθµού διάλυσης από τη 

συγκέντρωση βάσης στο διάλυµα του εµφανιστή14. 

  

Μια άλλη προσέγγιση της διάχυσης µέσα στη ζώνη είναι η ακόλουθη9. Η 

µεταβολή της συγκέντρωσης του εµφανιστή F κατά µήκος της ζώνης διάχυσης 

είναι ανάλογη της διαφοράς της συγκέντρωσης στο πίσω και το µπροστά µέρος 

της ζώνης, δηλαδή ισχύει: 

( )0ccPF −=      (9) 

Η συγκέντρωση c0 είναι η ελάχιστη συγκέντρωση  κάτω από την οποία δεν είναι 

δυνατόν να υπάρξει διάλυση, ενώ όπου Ρ είναι ένας συντελεστής που εκφράζει 

τη διαπερατότητα της ζώνης και ισούται µε: 

δ
DP =      (10) 

όπου D  είναι ο συντελεστής διάχυσης της βάσης και δ το πάχος της ζώνης. Σε 

µόνιµη κατάσταση µια ποσότητα Rc της βάσης πρέπει να περάσει µέσα από τη 

ζώνη στη µονάδα του χρόνου. ∆ηλαδή πρέπει να ισχύει : 

RcF =       (11) 

Συνδυάζοντας τις (9), (11) παίρνουµε µια έκφραση της ταχύτητας διάλυσης 

συναρτήσει της συγκέντρωσης της βάσης : 

c
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Η εξίσωση που δίνει την εξάρτηση της διαπερατότητας Ρ συναρτήσει της 

συγκέντρωσης c του εµφανιστή, είναι η ακόλουθη : 

 

( )nccBP 0−=     (13) 

Στην παραπάνω εξίσωση η διάσταση του Β εξαρτάται από τον εκθέτη n που 

συνήθως δεν είναι ακαίρεος, γι’αυτόν το λόγο η (13) µετασχηµατίζεται στην (14) 

που περιέχει αδιάστατους όρους. 
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όπου cr είναι µια συγκέντρωση αναφοράς που προσδιορίζεται παρακάτω και όπου 

C είναι µια σταθερά που έχει διαστάσεις διαπερατότητας.  

 Υπάρχουν πολλές δυνατότητες επιλογής του cr. Στην ανάλυση αυτή 

καθορίστηκε ως το διπλάσιο της ελάχιστης συγκέντρωσης εµφανιστή που πρέπει 

να υπάρχει για να έχουµε διάλυση , δηλαδή : 

02ccr =       (15) 

 Τέλος, συνδυάζοντας τις εξισώσεις (12), (14) και  (15), παίρνουµε την 

τελική έκφραση της ταχύτητας διάλυσης συναρτήσει της συγκέντρωσης βάσης : 
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Η εξίσωση (16) βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία µε την (8) και µπορεί να 

απλοποιηθεί στην (17): 
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Η εξίσωση (17) βρίσκεται σε συµφωνία µε τα πειραµατικά δεδοµένα διεργασιών 

διάλυσης στη µικρολιθογραφία για τις περισσότερες φαινολικές ρητίνες που 

χρησιµοποιούνται 9. 

 

 

 

 

 



 

2.3.3.5 Συµπεράσµατα - Kύρια σηµεία του µοντέλου 
 
 
 Το µοντέλο αυτό προϋποθέτει την πραγµατοποίηση χηµικής αντίδρασης 

κατά τη διεργασία της διάλυσης. Θεωρεί την ύπαρξη µιας λεπτής ζώνης µέσα 

στην οποία γίνεται αφενός διάχυση της βάσης και αφετέρου χηµική αντίδραση 

ιονισµού των φαινολικών οµάδων του πολυµερούς από τα ιόντα της βάσης. 

Συνεπώς και η διάχυση παίζει σπουδαίο ρόλο στη διάλυση και αποτελεί το 

ελέγχον στάδιο της διεργασίας σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο. To κλειδί για την 

κατανόηση της διεργασίας της διάλυσης είναι η ύπαρξη της ζώνης διάχυσης και 

δίαφοροι παράµετροι που σχετίζονται µε αυτήν τη ζώνη, όπως το πάχος της και η 

συγκέντρωση της βάσης µέσα της.  

 

 

 

2.3.4 Μοντέλο Εµφάνισης Κρίσιµου Ποσοστού 
Ιονισµού(Κ.Π.Ι.)15-20 
 
 

2.3.4.1 Εισαγωγή  
  

Το µοντέλο εµφάνισης που περιγράφεται παρακάτω είναι από τα τελευταία 

χρονολογικά  που έχει να επιδείξει η έρευνα στη λιθογραφία. Έχει βασιστεί σε  

πειραµατικές µετρήσεις κατά τη διεργασία της εµφάνισης και η ισχύς του έχει 

αποδειχθεί σε φαινολικά πολυµερή κάτω µιας ορισµένης τιµής µοριακού βάρους 
15. Βασική θεώρηση του µοντέλου αυτού είναι πως το ελέγχον στάδιο της 

διάλυσης πολυµερών είναι η χηµική αντίδραση µεταξύ των µορίων της βάσης και 

του πολυµερούς. 

 

 

 



 

 

2.3.4.2 Φυσική περιγραφή του µοντέλου 

 

 Η αντίδραση η οποία λαµβάνει χώρα κατά τη διάλυση µιας πολυµερικής 

αλυσίδας, είναι µια αντίδραση αποπρωτονίωσης, δηλαδή µια απλή αντίδραση 

οξέους(φαινόλης) – βάσεως. Σε µια αδιάλυτη φαινολική πολυµερική αλυσίδα  τα 

µονοµερή τα οποία είναι αποπροστατευµένα, δηλαδή σ’αυτά όπου η υδροξυ 

οµάδα είναι ελεύθερη, ιονίζονται δηλαδή αποπρωτονιώνονται αντιδρώντας µε 

[ΟΗ-].  Αυτή ακριβώς είναι και η διαφορά του µοντέλου του Κρίσιµου Ποσοστού 

Ιονισµού από τα άλλα µοντέλα της βιβλιογραφίας, ότι δηλαδή δίνεται έµφαση 

στο στάδιο του ιονισµού κατά τη διεργασία της διάλυσης. Η διάχυση θεωρείται 

πολύ ταχύτερη σε σχέση µε την αντίδραση. Το µοντέλο αυτό υποθέτει ότι η 

πρόοδος της διάλυσης επιτυγχάνεται µόνο όταν το πολυµερές επιτύχει ένα 

κρίσιµο ποσοστό ιονισµένων µονοµερών.  Αυτό σηµαίνει ότι η διάλυση δεν 

ελέγχεται από τη διάχυση αλλά από το ποσοστό των ιονισµένων προς τα µη 

ιονισµένα φαινολικά ύδροξυ µονοµερή στην επιφάνεια του φιλµ. Γι’αυτόν 

ακριβώς το λόγο η συνολική διεργασία της διάλυσης µπορεί να προσοµοιωθεί µε 

µια σταδιακή προσέγγιση βήµα – βήµα ξεκινώντας από την επιφάνεια του 

πολυµερούς. Η ύπαρξη ενός κριτιρίου  διαλυτότητας που να βασίζεται στο 

ποσοστό ιονισµού έχει επιβεβαιωθεί από εργαστηριακές µετρήσεις που σύγκριναν 

τις προβλέψεις του µοντέλου για την επίδραση του µοριακού βάρους του 

πολυµερούς στην ελάχιστη συγκέντρωση βάσης που απαιτείται για να 

πραγµατοποιηθεί η εµφάνιση15,16.   

 

 Όπως προαναφέρθηκε το στάδιο που καθορίζει την ταχύτητα της 

διάλυσης, σύµφωνα µε το παρών µοντέλο, είναι το στάδιο του ιονισµού15. Το 

στάδιο αυτό συµβαίνει όταν ο εµφανιστής έρθει σε επαφή µε αποπροστατευµένα 

µονοµερή του πολυµερούς. Η πιθανότητα fi να ιονιστεί ένα µονοµερές όταν έρθει 

σε επαφή µε µόρια εµφανιστή, εξαρτάται από τη συγκέντρωση του εµφανιστή 

 



 

και από το pΚα της ρητίνης16.  Απαραίτητη προυπόθεση έτσι ώστε µια 

πολυµερική αλυσίδα να είναι διαλυτή, είναι να έχει επιτύχει ένα ελάχιστο κλάσµα 

ιονισµένων προς µη ιονισµένα µονοµερή. Αυτό το ποσοστό f

f

f

crit ιονισµένων προς 

µη ιονισµένων µονοµερών επηρεάζει σηµαντικά την ταχύτητα διάλυσης. Όσο 

υψηλοτερη είναι η τιµή του crit, τόσο µικρότερη είναι η ταχύτητα διάλυσης. Από 

τις διάφορες προσπάθειες που έγιναν να κωδικοποιηθεί αυτό το µοντέλο 

προέκυψαν ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για το πως επηρεάζουν διάφοροι 

παράγοντες την ταχύτητα της διάλυσης, όπως για παράδειγµα το µήκος 

πολυµερισµού, η πιθανότητα ιονισµού fi, το κρίσιµο ποσοστό ιονισµού crit, ο 

αρχικός βαθµός αποπροστασίας, το ποσοστό ελεύθερου όγκου στο πολυµερές 

κ.α.16-17-19-21 

 

 

2.3.4.3 Πιθανοθεωρητική προσέγγιση της διάλυσης 

φαινολικών πολυµερών σύµφωνα µε  το µοντέλο Κ.Π.Ι 

 

 Στην ανάλυση που ακολουθεί θεωρείται ότι ο ρυθµός εµφάνισης δεν 

εξαρτάται από τη διάχυση αλλά από το ποσοστό ιονισµένων φαινολικών οµάδων 

στην επιφάνεια του πολυµερικού φιλµ. Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο είναι δυνατή η 

προσέγγιση της διάλυσης σα µια διεργασία εγχάραξης στρώµα-στρώµα των 

φαινολiκών θέσεων στην επιφάνεια του φιλµ από τα ιόντα της βάσης. Σε επίπεδο 

µονοµερούς, κάθε µόριο που ιονίζεται µετατρέπεται από αδιάλυτο σε διαλυτό και 

µεταφέρεται γρήγορα στο διάλυµα. Κατ’αυτόν τον τρόπο το πρώτο στρώµα 

αποµακρύνεται, χωρίς τη θεώρηση δηµιουργίας κάποιου ζελοειδούς στρώµατος. 

Στην περίπτωση που το µήκος πολυµερισµού είναι µεγαλύτερο από ένα, πρέπει 

να επιτευχθεί κάποιος συγκεκριµένος αριθµός ιονισµών έτσι ώστε αυτή η αλυσίδα 

να διαλυθεί. Η διάλυση πλέον εξαρτάται από το βαθµό ιονισµού. 

 Σε µαθηµατικούς όρους για µια δεδοµένη αλυσίδα πρέπει να επιτευχθεί ένα 

συγκεκριµένο ποσοστό ιονισµών F έτσι ώστε να γίνει διαλυτή. Υποθέτουµε πως 

 



 

όλες οι φαινολικές οµάδες έχουν την ίδια πιθανότητα ιονισµού και ότι το pka είναι 

σταθερό και ανεξάρτητο του βαθµού ιονισµού. Το θέµα της προσβασιµότητας 

του διαλύτη αµελείται πράγµα που σηµαίνει πως όλα τα µονοµερή βρίσκονται στο 

ίδιο επίπεδο. 

 Το µοντέλο τότε µπορεί να θεωρηθεί σα µια σύνθεση ενός λεπτού και 

στερεού στρώµατος από m φαινολικές πολυµερικές αλυσίδες που κάθε µια έχει n 

φαινολικές οµάδες ή θέσεις και είναι βυθισµένο σε λουτρό υδάτινης βάσης. Εάν 

υποθέσουµε πως ότι η ισορροπία οξέος-βάσεως σχετίζεται µε το ρυθµό 

εµφάνισης και ότι ο λόγος Φ=[Α-]/[ΗΑ] είναι ο ίδιος τόσο στην επιφάνεια όσο 

και στο οριακό στρώµα ισορροπίας που είναι σε επαφή µε την επιφάνεια, τότε το 

ποσοστό αποπροτωνίωσης Φ των nm οµάδων που βρίσκονται στην επιφάνεια 

και στο οριακό στρώµα θεωρείται σταθερό. Για κάθε µία από τις m αλυσίδες 

καθορίζεται η παράµετρος x που µπορεί να πάρει δύο τιµές. Την τιµή 1(διαλυτή) 

εάν τουλάχιστον Fn µονοµερή της αλυσίδας είναι ιονισµένα και την τιµή 0 στην 

αντίθετη περίπτωση. Το ποσοστό y, των πολυµερικών αλυσίδων που εκπληρούν 

το κριτήριο διαλυτότητας δίνεται από τη σχέση: 
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όπου Ε(z) η αναµενόµενη τιµή του z. Εξαιτίας της παρόµοιας φύσης των 

πολυµερικών αλυσίδων, το Ε(xi) θα’πρεπε να είναι το ίδιο για όλες τις 

πολυµερικές αλυσίδες, συνεπώς η ποσόστητα mE(x1) µπορεί να αντικατασταθεί 

δίνοντας το ακόλουθο αποτέλεσµα: 

)1()( 11 === xPxEy  

όπου P(z) η πιθανότητα του z. Έτσι για απλοποιηµένες οριακές συνθήκες, το 

ποσοστό των αλυσίδων που είναι διαλυτές είναι απλά η πιθανότητα να είναι η 

πρώτη αλυσίδα διαλυτή. 

 Εάν στην πρώτη αλυσίδα οι k από τις n φαινολικές οµάδες είναι 

ιονισµένες, τότε ο αριθµός των τρόπων κατανοµής αυτών των οµάδων 

ανεξάρτητα από τις άλλες πολυµερικές αλυσίδες του συστήµατος, δίνεται από την 

έκφραση: n!/[k!(n-k)!]. Για τις εναποµείναντες πολυµερικές αλυσίδες που έχουν 

 



 

συνολικά n(m-1) θέσεις, υπάρχουν Φnm-k ιονισµένες φαινολικές οµάδες και 

(1-Φ)nm-(n-k) µη ιονισµένες. Ο αριθµός των δυνατών συνδυασµών C, των m 

πολυµερικών αλυσίδων για δεδοµένη τιµή του k θα είναι: 
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Αντίστοιχα, ο αριθµός των δυνατών συνδυασµών T, m πολυµερικών αλυσίδων 

για άγνωστη τιµή του k θα είναι: 
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Συνεπώς το ποσοστό των αλυσίδων που πληρούν το κριτήριο διαλυτότητας είναι: 

∑
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Γενικά, τα συστήµατα που εξετάζονται έχουν ένα µεγάλο αριθµό πολυµερικών 

αλυσίδων στην επιφάνεια που βρίσκονται σε επαφή µε το διάλυµα του 

εµφανιστή. Εποµένως µια πιο χρήσιµη ποσότητα είναι το όριο του y καθώς το m 

τείνει στο άπειρο. Την ποσότητα αυτή την ονοµάζουµε Υ, η οποία στο όριο 

απλοποιείται ως εξής: 

∑
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Η παραπάνω έκφραση είναι γνωστή ως εξίσωση διωνυµικής κατανοµής. Ο ρυθµός 

διάλυσης ενός πολυµερούς είναι ανάλογος στο Y. Επιπλέον, το Φ ουσιαστικά 

αποτιµά τη διαφορά µεταξύ του pH του εµφανιστή και του pka του πολυµερούς. 

Θα µπορούσαµε να πούµε πως το Y είναι ο αδιάστατος ρυθµός εµφάνισης και να 

αντιστοιχήσουµε το Φ στην ισχύ της βάσης για σταθερό pka πολυµερούς. 

 Στα διαγράµµατα που ακολουθούν (σχήµατα 2.8,2.9) φαίνεται η 

συµπεριφορά του αδιάστατου ρυθµού εµφάνισης Y) φαινολικών ολιγοµερών  

συναρτήσει της ισχύος της βάσεως (Φ) για διάφορα µήκη πολυµερισµού (n). 

Στο διαγράµµα του σχήµατος 2.8 το κριτήριο διαλυτότητας είναι τουλάχιστον τα 

µισά από τα µονοµερή µιας αλυσίδας να είναι ιονισµένα για να µπορεί να 

(

 



 

διαλυθεί, δηλαδή F=0.5, ενώ στο διάγραµµα του σχήµατος 2.9 το κριτήριο 

διαλύτοτητας για µια αλυσίδα είναι αντίστοιχα F=0.25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 2.8: αδιάστατος ρυθµός εµφάνισης Y για έναν αριθµό φαινολικών ολιγοµερών διαφόρων 
 µηκών συναρτήσει της ισχύς της βάσης µε κριτήριο διαλυτότητας F=0.5 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Σχήµα 2.9: αδιάστατος ρυθµός εµφάνισης Y για έναν αριθµό φαινολικών ολιγοµερών διαφόρων  
µηκών συναρτήσει της ισχύς της βάσης µε κριτήριο διαλυτότητας F=0.2 

 
 
 

 

 

 

Ένα πρώτο, εύκολο συµπέρασµα που µπορεί να εξαχθεί από τις παραπάνω 

γραφικές παραστάσεις είναι ότι τα πολυµερή µεγαλύτερου µοριακού βάρους 

έχουν µια σχεδόν βηµατική εξάρτηση από την ισχύ της βάσης. Ο ρυθµός 

 



 

εµφάνισης µειώνεται απότοµα µε αύξηση του µοριακού βάρους όταν Φ<F 

(αριστερή πλευρά των διαγραµµάτων 2.8,2.9). Αντίθετα όταν Φ>F (δεξί τµήµα 

των διαγραµµέτων 2.8,2.9) συµβαίνει µια µεταστροφή στην εξάρτηση από το 

µοριακό βάρος. Αυτή η µεταστροφή είναι τεχνητή και προέρχεται από τις 

διάφορες απλοποιήσεις και παραδοχές που έγιναν.  

 Εξετάζοντας το διάγραµµα του σχήµατος 2.8 παρατηρούµε την ύπαρξη 

µιας ανώτατης τιµής της ισχύς της βάσης (Φ0), κάτω της οποίας δεν 

πραγµατοποιείται διάλυση (Υ=0). Είναι προφανές ότι η τιµή Φ0 σχετίζεται µε τη 

κρίσιµη συγκέντρωση της βάσης c0, και αντιπροσωπεύει το κρίσιµο ποσοστό των 

επιφανειακών φαινολικών οµάδων που πρέπει να είναι ιονισµένες έτσι ώστε να 

συµβεί διάλυση.  

 
 
 

 

2.3.4.4 Συµπεράσµατα – Κύρια σηµεία του µοντέλου 
 

  

Ένα νέο κριτήριο για το αν µια πολυµερική αλυσίδα θα διαλύεται ή όχι 

προτείνεται από το µοντέλο του κρίσιµου ποσοστού ιονισµού. Το κριτήριο αυτό 

αναφέρεται στο κλάσµα των ιονισµένων προς τα µη ιονισµένα µονοµερή της 

κάθε αλυσίδας. Αν αυτό το κλάσµα είναι µεγαλύτερο κάποιας κρίσιµης τιµής, τότε 

η αλυσίδα είναι δυνατόν να διαλυθεί. Άρα το στάδιο του ιονισµού είναι το κρίσιµο 

βήµα της διεργασίας της διάλυσης που ελέγχει την ταχύτητά της. Τέλος η 

προσοµοίωση της διεργασίας της διάλυσης σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό έδωσε 

αποτελέσµατα που βρίσκονται σε συµφωνία µε πειραµατικά δεδοµένα15. 

 
 
 
 
 
 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 
 
 

ΘΕΩΡΙΑ ∆ΙΑΧΥΣΗΣ ME ∆ΙΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 
(PERCOLATION) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
3.1 ΘΕΩΡΙΑ ∆ΙΑΧΥΣΗΣ ΜΕ ∆ΙΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  
 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα περιγράψουµε  συνοπτικά τη θεωρία 

percolation που εφαρµόστηκε από την οµάδα του Arnost Reiser9-14 στην επιστήµη 

της λιθογραφίας δηµιουργώντας ένα µοντέλο εµφάνισης. Η ανάλυση της θεωρίας 

διάχυσης µε διαγωγιµότητα θα γίνει µέσω ενός απλού παραδείγµατος που είναι 

γνωστά όλα τα χαρακτηριστικά του59.  

Η θεωρία αυτή βρίσκει εφαρµογή σε προβλήµατα ροής ρευστών σε τυχαία 

δοµηµένα µέσα, αλλά επίσης αποτελεί και το απλούστερο µοντέλο προσέγγισης 

του φαινοµένου αλλαγής φάσης60. Αρχικά θεωρούµε ένα τετραγωνικό πλέγµα 

(βλ.σχ.3.1α). Ουσιαστικά θεωρούµε ένα πλέγµα σηµείου(point lat ice). Ο 

ορισµός ενός τέτοιου πλέγµατος  δίνεται παρακάτω. 

t

Ένα πλέγµα σηµείου είναι ένας πίνακας απείρων διαστάσεων διακριτών 

σηµείων µε τέτοια διάταξη και προσανατολισµό που να φαίνεται ίδιος για 

οποιοδήποτε σηµείο του πίνακα59,61. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.1: Καθορισµός percolation: α) τµήµα τετραγωνικού πλέγµατος β) το ίδιο κοµµάτι πλέγµατος µετά από percolation

 
 
 Παρατηρούµε ότι το πλέγµα που θεωρήσαµε στο σχήµα 3.1 εκπληρεί την 

παραπάνω συνθήκη. Εάν φανταστούµε το πλέγµα να εκτείνεται προς όλες τις 

κατευθύνσεις, τότε όλα του τα σηµεία είναι ισοδύναµα σε σχέση µε τα υπόλοιπα. 

Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ελευθερία στο ποια θα θεωρήσουµε σηµεία του 

 



 

πλέγµατος. Θα µπορούσαν να είναι είτε τα τετράγωνα που καθορίζουν οι γραµµές 

του πλέγµατος είτε τα σηµεία που τέµνονται αυτές οι γραµµές. Για το 

συγκεκριµµένο παράδειγµα θεωρούµε τα τετράγωνα σαν πιο κατάλληλα. 

 Θεωρούµε ότι κάθε τετράγωνο που καθορίζεται από τις γραµµές του 

πλέγµατος έχει µια πιθανότητα p να σηµαδευτεί. Ένα πιθανό αποτέλεσµα ύστερα 

από µια τέτοια διαδικασία παρουσιάζεται στο σχήµα 3.1β. Μπορούµε εύκολα να 

παρατηρήσουµε το σχηµατισµό µικρών συσσωµατωµάτων που καθορίζονται από 

γειτονικά τετράγωνα του πλέγµατος που είναι σηµαδεµένα από µια κουκίδα.  

 Είναι προφανές ότι το αποτέλεσµα της διαγωγιµότητας εξαρτάται από την 

πιθανότητα που έχει κάθε τετράγωνο να σηµαδευτεί. Για µικρή πιθανότητα µόνο 

ένας µικρός αριθµός τετραγώνων θα σηµαδευτούν ενώ αντίθετα για µεγάλη 

πιθανότητα θα έχουµε και ένα ανάλογο αποτέλεσµα. Στο σχήµα 3.2 

παρουσιάζονται δύο πλέγµατα που το καθένα έχει διαφορετική πιθανότητα p.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.2. Percolation σε ένα τετραγωνικό πλέγµα για δύο διαφορετικές πιθανότητες: α)µικρή πιθανότητα β)υψηλή 
πιθανότητα 

Ένα σηµαντικό γνώρισµα της δεύτερης περίπτωσης(µεγάλης πιθανότητας) είναι η 

ύπαρξη ενός συσσωµατώµατος που συνδέει το ανώτερο µε το κατώτερο και το 

δεξί µε το αριστερό όριο του πλέγµατος. Αυτό το συσσωµάτωµα ονοµάζεται 

percolation συσσωµάτωµα και η ύπαρξή του σηµαίνει µια ποιοτική αλλαγή στη 

δοµή του πλέγµατος από µία κατάσταση αποσύνδεσης σε µια νέα συνδεδεµένη. 

 



 

Όπως θα δούµε αργότερα, µια τέτοια αλλαγή συνήθως υποθέτει ένα σηµαντικό 

µετασχηµατισµό στο σύστηµα που µοντελοποιείται. Μια εύλογη απορία είναι ποια 

είναι η µικρότερη πιθανότητα για την οποία εµφανίζεται το percolation 

συσσωµάτωµα και ποια είναι η δοµή του. Αυτές είναι τυπικές ερωτήσεις που 

µπορούν να απαντηθούν µελετώντας την ίδια τη δοµή της θεωρίας percolation.  

 Η θεωρία διάχυσης µε διαγωγιµότητα µελετά το σχηµατισµό και τη δοµή 

συσσωµατωµάτων σε µεγάλα πλέγµατα των οποίων οι θέσεις ή οι δεσµοί 

χαρακτηρίζονται από µια συγκεκριµµένη πιθανότητα. Το παράδειγµα που 

θεωρήσαµε παραπάνω έχει ένα σηµαντικό αριθµό από τα χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζουν τα περισσότερα προβλήµατα που µπορούν να προσσεγιστούν από 

τη θεωρία της διαγωγιµότητας, αλλά φυσικά δεν είναι η πιο γενική περίπτωση 

που υπάρχει. Ο απώτερος σκοπός είναι να µελετήσουµε αληθινά προβλήµατα της  

ζωής εκµεταλλευόµενοι τη θεωρία αυτή, αλλά για να επιτευχθεί µια τέτοια 

ανάλυση πρέπει να διερυνθεί το µοντέλο που περιγράφτηκε παραπάνω. Αυτό 

ακριβώς θα κάνουµε τώρα. Θα επεκτείνουµε το µοντέλο λαµβάνοντας υπόψιν 

περισσότερο γενικές περιπτώσεις της διαγωγιµότητας59

 

 

 

 

 

3.2 ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ PERCOLATION 
 

 Αρχικά θα διευρύνουµε το µοντέλο σε ένα χαρακτηριστικό του που 

σηµειώθηκε πιο πάνω. Για ένα συγκεκριµµένο πλέγµα,  όπως προαναφέρθηκε,  τα 

σηµεία του που θα χρησιµοποιήσουµε για ένα δεδοµένο πρόβληµα µπορεί να 

είναι είτε οι θέσεις του πλέγµατος είτε τα σηµεία που τέµνονται αυτές οι θέσεις. 

Έτσι η πρώτη διάκριση που µπορούµε να κάνουµε είναι µεταξύ του percolation 

θέσεων και percolation σηµείων59,61. Στη µεν πρώτη παραλλαγή της θεωρίας 

 



 

οι θέσεις του πλέγµατος είναι αυτές που εµφανίζουν µια πιθανότητα p να 

σηµαδευτούν, ενώ στη δεύτερη τα σηµεία που συνδέουν τις θέσεις του 

πλέγµατος. Στο σχήµα 3.3 παρουσιάζονται οι δύο παραλλαγές της θεωρίας 

δηλαδή του percola ion θέσεων και του percolation σηµείων σε ένα 

τετραγωνικό πλέγµα

t
61
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Σχήµα 3.3. percolation σηµείων  και  percolation θέσεων σε τετραγωνικό 
πλέγµα
σης µπορούµε να θεωρήσουµε µια ενδιάµεση κατάσταση όπου θέσεις 

 και σηµεία του πλέγµατος καταλαµβάνονται από διαφορετικές 

ες p,x  να σηµαδευτούν. Αυτή η περίπτωση ονοµάζεται percolation 

ηµείων και παρουσιάζεται στο σχήµα 3.459. Σε αυτή την περίπτωση 

µαστε για συσσωµατώµατα κατειληµµένων θέσεων του πλέγµατος 

ένων µε ανοιχτά σηµεία. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Σχήµα 3.4. percolation θέσεων-σηµείων σε τετραγωνικό πλέγµα  
 
 
 

Το επόµενο χαρακτηριστικό που µπορεί να γενικευτεί είναι η τοπολογία 

του πλέγµατος. Αρχικά µπορούµε να θεωρήσουµε παραλλαγές του συνηθισµένου 

πλέγµατος, όπως για παράδειγµα διδιάστατα τριγωνικά πλέγµατα χωρίς όµως 

αυτό να σηµαίνει πως η θεωρία διάχυσης µε διαγωγιµότητα δεν µπορεί να 

εφαρµοστεί σε ακανόνιστα πλέγµατα. Υπάρχει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα 

τριγωνικά πλέγµατα που παρουσιάζονται στο σχήµα 3.5. Στην περίπτωση του 

percolation θέσεων έχει σηµασία ποιες θα καθοριστούν ακριβώς να είναι οι 

θέσεις. Εάν οι θέσεις του πλέγµατος θεωρηθούν ότι είναι τα τρίγωνα που 

σχηµατίζονται από τις γραµµές του πλέγµατος, τότε το αποτέλεσµα είναι ένα 

τριγωνικό πλέγµα εφόσον κάθε θέση και κόµβος του πλέγµατος έχει τρεις 

γείτονες. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν θεωρήσουµε σα θέσεις του πλέγµατος τα 

σηµεία διασταύρωσης των πλεγµατικών γραµµών τότε το αποτέλεσµα είναι ένας 

κυψελοειδής πίνακας εφόσον κάθε κόµβος έχει έξι γειτονικούς κόµβους όπως 

µπορούµε καθαρά να παρατηρήσουµε στο σχήµα 3.5(c)3. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

Σχήµα 5. Τριγωνικό πλέγµα για percolation σηµείων και percolation θέσεων (a) και 
 ένα κυψελοειδές πλέγµα για percolation θέσεων για µια συγκεκριµµένη επιλογή θέ

(b), 
και (c) σεων 

Σχήµα 3.5: τριγωνικά πλέγµατα για τις περιπτώσεις του percolation σηµείων και θέσεων, που µπορούν να 
παροµοιαστούν ως κυψελοειδές πλέγµα µε percolation θέσεων για συγκεκριµένη όµως επιλογή αυτών. 

 

 

3.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

 

 Θα θεωρήσουµε µια πιο γενική περίπτωση απ΄τα προηγούµενα, δηλαδή 

ένα δοµηµένο πλέγµα d-διαστάσεων. Σένα τέτοιο πλέγµα µπορούν να οριστούν οι 

ακόλουθες ποσότητες. 

 

1. Κατώφλι percolation pc(percolation  threshold). Είναι η πιθανότητα για 

την οποία εµφανίζεται µια συνεχής αλληλουχία κοντινότερων γειτόνων 

(µονοπάτι) από τη µια πλευρά του πίνακα στην άλλη59-62. 

2. Πιθανότητα percolation p. Είναι η πιθανότητα ενός δεδοµένου κόµβου 

να ανήκει σε ένα συσσωµάτωµα το οποίο διεισδύει µέσα απ’το πλέγµα και 

το οποίο ονοµάζεται και άπειρο συσσωµάτωµα. Εάν η πιθανότητα µε την 

οποία παρουσιάζονται οι κόµβοι ή οι θέσεις του πλέγµατος είναι µικρότερη 

από το Κατώφλι percolation pc, τότε η Πιθανότητα percolation p. 

είναι µηδέν διότι δεν υπάρχει άπειρο συσσωµάτωµα. Αυτές οι δύο 

παρατηρήσεις συνοψίζονται στην παρακάτω εξίσωση59,60,62: 
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3. Μέσο µέγεθος συσσωµατώµατος. Ορίζεται από τη σχέση59,60,62: 
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 είναι η πιθανότητα να έχουµε ένα συσσωµατωµα s µεγέθους  

 

 

4. Ακτίνα συσσωµατώµατος για ένα συσσωµάτωµα s µεγέθους Rs.  

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 3.6:Κυβικό πλέγµα 

 

 

Για να εξηγήσουµε το νόηµα αυτής της ποσότητας, στο παραπάνω σχήµα 

παρουσιάζουµε ένα κυβικό πλέγµα (σχήµα 3.6). Για να καθορίσουµε την ακτίνα 

ενός συσσωµατώµατος πέντε θέσεων αρχικά υπολογίζουµε το κέντρο µάζας του 

που δίνεται από τον τύπο: 
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όπου ri είναι η σειρά µιας θέσης του συσσωµατώµατος λαµβάνοντας υπόψιν το 

σηµείο του πλέγµατος που επιλέχθηκε σαν αρχικό. Η τετραγωνική ακτίνα του 

συσσωµατώµατος είναι ίση µε τη µέση απόσταση των θέσεών του  από το 

κέντρο µάζας του59,60,62. 
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Χρησιµοποιώντας αυτούς τους ορισµούς µπορούµε να αναλύσουµε αρισµένα 

παραδείγµατα. Μια συνηθισµένη περίπτωση είναι η εφαρµογή της θεωρίας της 

διαγωγιµότητας σε πλέγµα µίας διάστασης. Το κατώφλι percolation pc σε 

αυτή την περίπτωση είναι 1 ασχέτως µε το αν θεωρούµε percolation θέσης ή 

percolation σηµείων. 

 

 

 

Σχήµα 7. percolation σε πλέγµα µίας διάστασης  
          Σχήµα 3.7: percolation σε πλέγµα µίας διάστασης  

 
 
 

 
Στην πραγµατικότητα, εάν το κατώφλι percolation ήταν µικρότερο της 

µονάδας, τότε η πιθανότητα έστω και µία θέση ή ένας κόµβος να ήταν 

ανύπαρκτος δε θα ήταν µηδέν, γι’αυτόν το λόγο η πιθανότητα να έχουµε ένα 

µονοπάτι που να συνδέει τη µια άκρη του πλέγµατος µε την άλλη θα ήταν 

απαγορευτική. Το επόµενο παράδειγµα που µπορούµε να µελετήσουµε είναι αυτό 

του διδιάστατου πλέγµατος. Οι δύο πιθανές περιπτώσεις µπορούµε να 

θεωρήσουµε ότι είναι η percolation σηµείων σε τετραγωνικό πλέγµα και η 

percolation θέσης σε τριγωνικό πλέγµα. Η κρίσιµη πιθανότητα pc είναι ίση µε 

0.5 και στις δύο περιπτώσεις, αλλά η ακριβής µαθηµατική απόδειξη αυτού του 

αποτελέσµατος είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Παρόλο που αυτό φαίνεται απλό, αυτό 

το αποτέλεσµα δε µπορεί να ληφθεί από έναν απλό έλεγχο όπως για παράδειγµα 

είναι η περίπτωση του µονοδιάστατου πλέγµατος που θεωρήθηκε παραπάνω59. 

 

 

 



 

 
  pc(τετραγωνικό-σηµείων)              pc(τριγωνικό-θέσης) 

 
Σχήµα 3.8: κρίσιµες πιθανότητες για percolation σηµείων σε τετραγωνικό πλέγµα και percolation θέσης για τριγωνικό 

πλέγµα 

 

 

 

Το percolation σηµείων σε τριγωνικό πλέγµα αποδεικνύεται πιο περίπλοκο. Η 

ακριβής τιµή της κρίσιµης πιθανότητας είναι pc=2sin(pi/18), καθώς για το 

percolation θέσης σε τετραγωνικό πλέγµα το ακριβές αποτέλεσµα δεν είναι 

γνωστό. Μπορούν να γίνουν προσοµοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 

µεταβάλλοντας την πιθανότητα µε την οποία θα υπάρχουν οι θέσεις ή τα σηµεία 

στο πλέγµα. Η µικρότερη πιθανότητα για την οποία θα υπάρχει ένα 

συσσωµάτωµα που θα εκτείνεται από τη µια πλευρά του πλέγµατος στην άλλη 

δίνει µια εκτίµηση για το κατώφλι percolation. Με αυτόν τον τρόπο προήλθαν 

τα αποτελέσµατα για το percolation θέσης και το percolation σηµείων. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Pc(τριγωνικό-σηµείων)=2sin(π/18)                pc(τετραγωνικό-θέσης)=0.592746(προσεγγιστικά) 
   
 
Σχήµα 3.9.:κρίσιµες πιθανότητες για percolation σηµείων σε τριγωνικό πλέγµα και percolation θέσης σε τετραγωνικό 

πλέγµα 

 



 

Ένα παράδειγµα δηµιουργίας συσσωµατώµατος που να εκτείνεται από τη µια 

πλευρά ενός τετραγωνικού πλέγµατος στην άλλη αυξανοµένης της πιθανότητας 

παρουσιάζεται στο σχήµα  3.1060: 

 
Σχήµα 3,10:percolation σε πλέγµα 2 διαστάσεων(150x150),η πιθανότητα για τα κελιά κάθε πίνακα είναι αντίστοιχα 

p=0.45,0.55,0.59,0.65,0.75. 
 
 
 

Ένα άλλο παράδειγµα προβλήµατος που µπορεί λύθεί ακριβώς είναι το 

percolation  σε µια διακλάδωση Cayley61. 

 

 
 

 
 
 
 
 Σχήµα 3,11:παραδείγµατα διακλαδώσεων Cayley

 

 



 

 
 

Μια z-Cayley διακλάδωση είναι µια µη επαναλαµβανόµενη δοµή στην οποία 

κάθε κόµβος έχει z γείτονες εξαιρώντας τους κόµβους που βρίσκονταις την 

επιφάνεια. Μπορεί να αποδειχτεί ότι για µια τέτοια διακλάδωση το κατώφλι 

percolation είναι ίσο µε pc=1/(z-1). Η πιθανότητα percolation για z=3 

υπολογίζεται ίση µε: 
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καθώς το µέσο µέγεθος συσσωµατώµατος στο ίδιο παράδειγµα είναι ίσο µε 

(s)=3/4(pc-p)-1. Το µέσο µέγεθος συσσωµατώµατος ορίζεται µόνο για p<=pc, 

αφού διαφορετικά υπάρχει ένα συσσωµάτωµα που εκτείνεται από τη µία άκρη 

του πλέγµατος στην άλλη59,61.  

 

 

 

3.4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ∆ΙΑΧΥΣΗΣ ΜΕ 

∆ΙΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 

 

3.4.1 Εφαρµογή στις πυρκαγιές 
 
 Μια πρώτη εφαρµογή της θεωρίας αυτής αναφέρεται στη µοντελοποίηση 

των πυρκαγιών δασικών και µη. Αρχικά θα θεωρήσουµε τα παράδειγµα της 

δασικής πυρκαγιάς και θα αναλύσουµε τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να 

εφαρµοστεί η θεωρία διάχυσης µε διαγωγιµότητα στη µοντελοποίηση του 

προβληµατος. Η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο εξελίσσεται µια πυρκαγιά 

αποτελλεί µεγάλη πρόκληση διότι δεν είναι δυνατή η εφαρµογή κλασσικών 

µεθόδων, όπως π.χ. πειραµατικές µέθοδοι, για την εξήγηση της συµπεριφοράς 

της59. Η θεωρία διάχυσης µε διαγωγιµότητα µπορεί να εφαρµοστεί µε επιτυχία 

 



 

στο συγκεκριµµένο πρόβληµα κάνοντας τις ακόλουθες παραδοχές. Το δάσος 

απεικονίζεται από έναν πίνακα για κάθε θέση του οποίου υπάρχει µια πιθανότητα 

να είναι κατειληµµένη από δέντρο59,64. Αυτή η πιθανότητα καταγράφεται στη 

µνήµη του υπολογιστή. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση οπου εφαρµόζεται η 

θεωρία διάχυσης µε διαγωγιµότητα. Η ορθότητα µε την οποία ένα τέτοιο µοντέλο 

αναπαράγει τη σωστή κατανοµή των δέντρων στο δάσος είναι µια εύλογη 

απορία, αλλά τα αποτελέσµατα µπορούν να βελτιωθούν χρησιµοποιώντας 

ακανόνιστα πλέγµατα. Αφού δηµιοιυργηθεί ένα δάσος µε τον τρόπο που 

περιγράφηκε παραπάνω, στη συνέχεια µπορεί να προσοµοιωθεί η φωτιά. Αυτό 

µπορεί να επιτευχθεί µαρκάροντας συγκεκριµµένες θέσεις του πλέγµατος  

θεωρώντας ότι υπάρχει φωτιά σ’αυτές και ακολουθώντας µια επαναληπτική 

διαδικασία ελέγχοντας συνέχεια ποια από τα υπόλοιπα δέντρα θα αναφλεγούν. 

Αλλάζοντας τις συνθήκες που χρησιµοποιούνται σχετικά µε το που θα µεταδωθεί 

η φωτιά από ένα δέντρο που ήδη καίγεται, λαµβάνουµε υπόψιν 

περιβαντολλογικές συνθήκες όπως τη φορά του ανέµου ή την υγρασία του 

αέρα59.  

 

 

3.4.2 Άντληση αργού πετρελαίου59 

 

 Στην περίπτωση της πετρελαϊκής βιοµηχανίας το κύριο ζήτηµα είναι η 

πρόβλεψη της ποσότητας του αργού πετρελαίου που κάθε πηγάδι θα παράγει. 

Λαµβάνοντας υπόψιν τα µεγάλα έξοδα που απαιτεί η εκµετάλλευση κάθε 

πηγαδιού, η απόφαση για επένδυση σε µια συγκεκριµµένη θέση πρέπει να ληφθεί 

µε µεγάλη προσοχή. Η θεωρία διάχυσης µε διαγωγιµότητα µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε αυτή την περίπτωση σαν ένα απλό ιδανικό µοντέλο για την 

κατανοµή του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου σε πορώδεις βράχους ή σε 

αποθήκες πετρελαίου61. Το πλέγµα που χρησιµοποιείται σε αυτή την περίπτωση 

σχηµατίζεται από πόρους γεµάτους µε πετρέλαιο σ’ένα βράχο. Οι πόροι αυτοί 

 



 

µποροί να είναι ενωµένοι, πράγµα που αντιστοιχεί σε ανοιχτά σύνορα στο 

µοντέλο percolation, ή να είναι αποµονωµένοι. Η πιθανότητα µε την οποία κάθε 

θέση στο µοντέλο είναι κατηλειµµένη αντιστοιχεί στο πορώδες ή στη µέση 

συγκέντρωση πετρελαίου στο βράχο. Για να επιτύχουµε ικανοποιητική ποσότητα 

παραγωγής πετρελαίου από ένα πηγάδι πρέπει αυτό να τοποθετηθεί σε περιοχή 

µε µεγάλο πορώδες. Για να προβλέψουµε την ποσότητα του πετρελαίου που θα 

παραχθεί πρέπει να εκτιµηθεί το πορώδες του βράχου στην περιοχή που 

υποθέτουµε ότι υπάρχουν αποθήκες πετρελαίου. Για να εξασφαλίστεί µια τέτοια 

εκτίµηση, καθορίζεται το πορώδες δείγµατων βράχων. Η δυσκολία έγκειται στο 

γεγονός ότι τα δείγµατα είναι συχνά πολύ µικρά, της τάξης µερικών εκατοστών, 

έτσι για να επιτύχουµε το τελικό αποτέλεσµα πρέπει να ανάγουµε τη µέτρηση 

στην κλίµακα της αποθήκης που είναι της τάξης των χιλιοµέτρων. Το ερώτηµα 

είναι κατά πόσο µια τέτοια αναγωγή είναι ορθή. Η θεωρία διάχυσης µε 

διαγωγιµότητα προβλέπει ότι µια τέτοια προσσέγγιση ισχύει όταν η πιθανότητα p 

στο πρόβληµα percolation, είναι µεγαλύτερη από το κατώφλι percolation. 

Απ’την άλλη, ακόµα και κοντά στην περιοχή του κατωφλιού  µπορεί να υπάρχει 

ένα ιδιαίτερα µεγάλο συσσωµάτωµα µπορεί να έχει παρακλαδώσεις που να 

περιέχουν πολλές <<οπές>> οι οποίες µε τη σειρά τους να περιέχουν άλλα 

συσσωµατώµατα που δε µπορούν να ελεγθούν. Σε αυτή την περίπτωση η 

απόφαση για επένδυση θα αποδειχτεί µη επικερδής59. 

 

 

3.4.3 Η θεωρία διάχυσης µε διαγωγιµότητα στις κοινωνικές 

επιστήµες 

 

 Οι κοινωνικές επιστήµες είναι ιδιαίτερα περίπλοκες διότι τα προβληµατα 

που παρουσιάζουν δε µπορουν να ενσωµατωθουν σε κάποιο µοντέλο που να 

επιτρέπει µια αναλυτική επίλυση. Παρόλ’ αυτά η προσσέγισση πολλών 

διαφορετικών αρχών, µέθοδος που εµφανίστηκε τα τελευταία χρόνια, βοήθησε 

 



 

στην προσσέγγιση τέτοιων προβληµάτων χρησιµοποιώντας µια µεγάλη ποικιλία 

εργαλίων που περιλαµβάνουν σοφιστικές µεθόδους ανάλυσης δεδοµένων ή 

υπολογιστικές προσοµοιώσεις. Σε σύνδεση µε τη υπολογιστική προσοµοίωση, η 

θεωρία διάχυσης µε διαγωγιµότητα είναι επίσης µέρος των µεθόδων που 

χρησιµοποιούνται για τη µοντελοποίηση κοινωνικών και οικονοµικών 

διαδικασιών59. Σε αυτή την περίπτωση ο πίνακας στον οποίο εφαρµόζεται η 

θεωρία είναι το πλέγµα διαφόρων κοινωνικών παραµέτρων και οι δεσµοί του 

πλέγµατος είναι οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο έχουν 

παρουσιαστεί µερικά σηµαντικά αποτελέσµατα. Πρέπει να σηµειωθεί πως η ίδια 

µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη της διασποράς και υιοθέτησης 

καινούριων ιδεών. Μια συγκεκριµµένη εφαρµογή αφορά την πρόοδο της 

τεχνολογίας στο πέρασµα των χρόνων και τη συχνότητα που καινούριες 

εφευρέσεις και ιδέες εµφανίζονταν στον κόσµο64. Σ’αυτή τη περίπτωση θεωρείται 

ένα τετραγωνικό πλέγµα απείρης κατακόρυφης διάστασης µε περιοδικές 

συνθήκες στην οριζόντια διάσταση(βλ.σχ.3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 3.12:πλέγµα επιτευγµάτ
τεχνολογίες. Όσα από τα ση
τεχνολογίες αυτές είναι εφαρµ

 

ων τεχνολογίας. Τα σκούρα σηµεία στο πλέγµα αντιπροσωπεύουν διάφορες 
µεία είναι ενωµένα στο µεγάλο µονοµάτι που διακρίνεται σηµαίνει ότι τα οι 
όσιµες 



 

 

Οι θέσεις του πλέγµατος αυτού µπορούν να πάρουν 4 τιµές που κάθε µία 

αντιστοιχει σε µία κατάσταση: Η τιµή 0 αντιστοιχεί σε µια τεχνολογία αδύνατη  

να υπάρξει λόγω των φυσικών νόµων που διέπουν τη φύση, η τιµή 1 αντιστοιχεί 

σε τεχνολογίες που µπορούν να δηµιουργηθούν αλλά για διάφορους λόγους δεν 

έχουν ακόµη εφευρεθεί, η τιµή 2 αντιστοιχεί σε τεχνολογίες που έχουν ήδη 

ανακαλυφθεί αλλά δεν είναι ακόµη εφαρµόσιµες και τέλος η τιµή 3 

αντιπροσωπεύει την κατάσταση εκείνη όπου η συγκεκριµµένη τεχνολογία έχει 

εφευρεθεί και εφαρµόρµοζεται χωρίς προβλήµατα. Μια θέση µπορεί να κινηθεί 

από µια κατάσταση 2 σε µια κατάσταση 3, δηλαδή από µια τεχνολογία που έχει 

ήδη εφευρεθεί σε µια τεχνολογία που µπορεί πλέον να εφαρµοστεί, όταν υπάρχει 

ένα γειτονικό µονοπάτι από θέσεις καταστάσεων 2 ή 3 που να συνδέει τη θέση 

αυτή µε τη βασική γραµµή του πλέγµατος(σχ.11). Η ιδέα σ’αυτό το παράδειγµα 

είναι ότι µια ήδη γνωστή τεχνολογία γίνεται εφαρµόσιµη ή απλά λειτουργική µόνο 

όταν µπορεί να πλησιάσει σε µία ενιαία ατόφια αλυσίδα ήδη εφαρµόσιµων 

τεχνολογιών. Μέχρι το σχηµατισµό µιας τέτοιας αλυσίδας η συγκεκριµµένη 

τεχνολογία θεωρείται υπό κατάσκευή και αποτελεί µια επινόηση και όχι µια 

καινοτοµία(βλ.σχ3.13). 

 
Σχήµα 3.13: ενδεικτικό αποτέλεσµα της εφάρµογής της θεωρίας percolation στο συγκεκριµµένο πρόβληµα 

 



 

3.4.4 Η θεωρία διάχυσης µε διαγωγιµότητα στη φυσική και 

στη χηµεία 

 

 Η Θεωρία διάχυσης µε διαγωγιµότητα χρησιµοποιείται ευρέως στη 

µοντελοποίηση φυσικών και χηµικών φαινοµένων ή διεργασιών. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στην αποτελεσµατικότητα που έχει η εφαρµογή της θεωρίας αυτής σε 

φαινόµενα που ο µηχανισµός τους δεν είναι απολύτως γνωστός  και επικρατεί µια 

γενικευµένη τυχαιότητα.  

Για να παρουσιάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο η θεωρία διάχυσης µε 

διαγωγιµότητα βρίσκει  εφαρµογή στη φυσική και στη χηµεία, θα θεωρήσουµε 

ένα πολύ απλό παράδειγµα το οποίο µπορεί να προσεγγιστεί από τη θεωρία αυτή. 

Το παράδειγµα αυτό είναι το βράσιµο ενός αυγού, ή πιο επιστηµονικά, η 

διεργασία µέσω της οποίας  τα συστατικά του αυγού αλλάζουν τη συνοχή τους. 

Το φαινόµενο αυτό είναι στην πραγµατικότητα ζελατινοποίηση, σχηµατισµός 

δηλαδή ενός πλέγµατος χηµικών δεσµών που εκτείνεται σε όλο το σύστηµα. Το 

ενδιαφέρον σε τέτοια προβλήµατα έγκειται στη µελέτη του πολυµερισµού. Οι 

πρώτες προσπάθειες είχαν σκοπό την κατανόηση του φαινοµένου σχηµατισµού 

όλο και µεγαλύτερων µακροµορίων από µερικά µικρά µόρια. Σε αυτήν την 

περίπτωση τα αρχικά µικρά µόρια αντιστοιχούν στις θέσεις του πλέγµατος και τα 

µακροµόρια στα συσσωµατώµατα αυτού59.  

Μια πολύ σηµαντική εφαρµογή της θεωρίας, έχει γίνει στην επιστήµη της 

µικρολιθογραφίας14. Συγκεκριµµένα το πλέγµα αντιστοιχεί στο πολυµερικό φιλµ 

που πρόκειται να διαλυθεί και κάθε θέση του πλέγµατος σε ένα µονοµερές. Κάθε 

θέση του πλέγµατος, δηλαδή κάθε µονοµερές, έχει µια πιθανότητα p να είναι 

υδρόφιλο και 1-p να είναι υδρόφοβο. Κατά τη διεργασία της διάλυσης τα µόρια 

του διαλύτη µπορούν να πάνε µόνο σε υδρόφιλα µονοµερή. Με αυτόν τον τρόπο 

σχηµατίζονται κανάλια και συσσωµατώµατα από τα µόρια του διαλύτη καθώς 

αυτά διαχέονται στο πολυµερές και µπορεί να προσοµοιωθεί πλέον βάσει της 

 



 

θεωρίας αυτής η διεργασία της διάλυσης. Προφανώς σε αυτή την περίπτωση 

αναφερόµαστε σε percolation θέσεων και όχι σηµείων.  

Γενικά η διάχυση µορίων σε πορώδη υλικά66 ή πιο συγκεκριµµένα σε 

πολυµερή65 έχει αναλυθεί βάσει της θεωρίας διάχυσης µε διαγωγιµότητα δίνοντας 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα, όπως επίσης εφαρµογή της έχει γίνει και σε 

προβλήµατα υπεραγωγών67, προστασίας διάβρωσης68  κ.α.  

 

 

3.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Όπως είδαµε, η θεωρία διάχυσης µε διαγωγιµότητα βρίσκει εφαρµογή σε 

πολλά διαφορετικά φαινόµενα από διαφορετικές επιστήµες. Είναι µια µέθοδος 

που µπορεί αν εφαρµοστεί σωστα και συστηµατικά να δώσει απαντήσεις και να 

προσεγγίσει προβλήµατα και φαινόµενα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να λυθούν 

µε άλλον τρόπο. Οι γενικότητες και οι παραδοχές που γίνονται στη θεωρία αυτή 

µπορεί να αποτελέσουν απαγορευτικό παράγοντα στην καθιέρωση αυτής της 

θεωρίας σα µια βασική µέθοδο έρευνας. Παρόλ’αυτά όµως η θεωρία διάχυσης µε 

διαγωγιµότητα παραµένει µια ιδιαίτερα χρησιµοοποιούµενη µέθοδος στην έρευνα 

και έχει δώσει µέχρι στιγµής σηµαντικά αποτελέσµατα σε αρκετά προβλήµατα. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 
 
 

 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ  
 

Η προσοµοίωση µιας φυσικής διεργασίας είναι συνήθως µία διαδικασία 

πολλών βηµάτων που κάθε ένα αποτελεί και µια ξεχωριστή φάση της φυσικής 

διεργασίας. Στην περίπτωση προσοµοίωσης της διεργασίας της εµφάνισης 

πολυµερών σύµφωνα µε το στοχαστικό µοντέλο εµφάνισης τυχαίων δρόµων, 

που εξετάζουµε εδώ, ο συνόλικος αλγόριθµος που αναπτύχθηκε µπορεί να 

χωριστεί σε τρία βήµατα. Κάθε βήµα κάνει διαφορετική δουλειά, εξελίσσεται 

ανεξάρτητα από το άλλο, αλλά µπορεί να χρησιµοποιεί τα δεδοµένα που 

εξάγονται από τα άλλα βήµατα. Το πρώτο βήµα προσοµοιώνει τη δηµιουργία του 

πολυµερικού υµενίου που πρόκειται να διαλυθεί στη συνέχεια. Το δεύτερο 

προσοµοιώνει τη διάχυση των µορίων του διαλύτη στο πολυµερές και τον ιονισµό 

των µονοµερών από αυτά και το τρίτο βήµα αντιστοιχεί στη διαδικασία 

αποµάκρυνσης των πολυµερικών αλυσίδων από το πολυµερές προς το διάλυµα 

του εµφανιστή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα τρία βήµατα του 

αλγορίθµου. 

 

4.1.1. Πρώτο βήµα : ∆ηµιουργία πολυµερικού υµενίου 

 

4.1.1.1 Εισαγωγή 

Το πρώτο βήµα που θα περιγράψουµε είναι η δηµιουργία του πολυµερικού 

πλέγµατος. Το βήµα αυτό είναι το πιο χρονοβόρο και προηγείται των άλλων δύο. 

Συνοπτικά, θα µπορούσαµε να πούµε πως αυτό που κάνει το βήµα αυτό είναι η 

διαδοχική τοποθέτηση πολυµερικών αλυσίδων συγκεκριµµένου µήκους 

πολυµερισµού σε ένα πλέγµα, µέχρι το ποσοστό που επιθυµούµε να γεµίσει. 

Αρχικά το πλέγµα θα µπορούσαµε να το φανταστούµε σαν έναν πίνακα πού κάθε 

θέση του είναι κενή(σχ 4.1α). Η διαστάσεις της κάθε θέσης ορίζονται στο ένα 

νανόµετρο. Οι πολυµερικές αλυσίδες αναπαριστώνται από απλές γραµµές που 

 



 

κάθε µία καταλαµβάνει τόσες θέσεις του πολυµερικού πλέγµατος(πίνακα), όσος 

είναι και ο βαθµός πολυµερισµού του πολυµερούς (σχ.4.1β-δ). Μια σχηµατική 

αναπαράσταση του βήµατος αυτού φαίνεται στο σχήµα 4.1. 

α)Αρχικό πολυµερικό
πλέγµα

β)Πολυµερικό πλέγµα µετά την τοποθέτηση
της πρώτης αλυσίδας

γ)Πολυµερικό πλέγµα µετά την τοποθέτηση
της δεύτερης αλυσίδας

δ)Πολυµερικό πλέγµα µετά την τοποθέτηση
της τρίτης αλυσίδας

Σχήµα 4.1: σχηµατική αναπαράσταση γεµίσµατος του πολυµερικού πλέγµατος από αλυσίδες  

 

Είναι προφανές ότι καθώς συνεχίζεται η τοποθέτηση των πολυµερικών αλυσίδων 

στο πλέγµα, η πυκνότητα του πολυµερούς θα αυξάνεται, δηλαδή όλο και 

λιγότερες θέσεις του πίνακα θα είναι ελεύθερες. Η διαδικασία αυτή θα σταµατήσει 

όταν η πυκνότητα του πολυµερούς φτάσει την τιµή που επιθυµούµε. Στο σχήµα 

4.2 βλέπουµε ένα πολυµερικό πλέγµα µέσου µήκους πολυµερισµού 10 και 

διαστάσεων 50x50 nm2, όπως αυτό δηµιουργήθηκε από τον κώδικα. Στη 

συνέχεια θα αναφέρουµε τις λεπτοµέριες και τους κανόνες που διέπουν τη 

διαδικασία εισαγωγής των αλυσίδων στο πλέγµα. 
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Σχήµα 4.2: πολυµερικό πλέγµα διαστάσεων 50x50 nm 2και µέσου µήκους 

πολυµερισµού 10 
 

 

 

 

4.1.1.2 Κανόνες τοποθέτησης πολυµερικών αλυσίδων στο 
πλέγµα 
 

Γενικά, θα µπορούσαµε να πούµε πως η τοποθέτηση των πολυµερικών 

αλυσίδων στο πλέγµα είναι µια αρκετά σύνθετη διαδικασία. Πρέπει το 

αποτέλεσµα του βήµατος αυτού να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο 

στην πραγµατικότητα, δηλαδή πρέπει το πολυµερικό πλέγµα που θα προκύψει να 

µοιάζει στη δοµή ενός πραγµατικού πολυµερικού υµενίου. Γι’ αυτόν το σκοπό η 

διαδικασία εισαγωγής των αλυσίδων διέπεται από κάποιους κανόνες.  

Όπως προαναφέραµε το µήκος κάθε πολυµερικής αλυσίδας, δηλαδή ο 

αριθµός των θέσεων του πλέγµατος που καταλαµβάνει, αντιστοιχεί στο βαθµό 

πολυµερισµού του πολυµερούς. Στην πραγµατικότητα αυτό δεν είναι απόλυτα 

σωστό διότι δεν υπάρχει πολυµερές που όλες οι αλυσίδες του να έχουν ακριβώς 

το ίδιο µήκος. Θέλοντας λοιπόν να πλησιάσουµε το φυσικό αποτέλεσµα, το µήκος 

κάθε αλυσίδας βγαίνει µέσα από µια κατανοµή (Poisson) που το µέγιστό της 

αντιστοιχεί στο µέσο βαθµό πολυµερισµού του πολυµερούς. Κατ’ αυτόν τον 

 



 

τρόπο επιτυχαίνουµε ένα αρκετά καλό φυσικό αποτέλεσµα. Στο σχήµα 4.3 

φαίνεται η κατανοµή των µηκών πολυµερισµού των αλυσίδων όπως αυτή 

προέκυψε από τον κώδικα για ένα πλέγµα 200x200 και µέσο µήκος πολυµερισµού 

20. 
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Σχήµα 4.3: κατανοµή µηκών πολυµερισµού για πλέγµα  200x200 nm2 

και µέσο µήκος πολυµερισµού 20 
 

Ένα εύλογο ερώτηµα που προκύπτει είναι πώς ακριβώς δηµιουργούνται 

πολυµερικές αλυσίδες σε έναν πίνακα. Πώς επιτυγχάνεται δηλαδή η απεικόνιση 

τέτοιων αλυσίδων µε γραµµές κώδικα. Αυτό που ουσιαστικά γίνεται είναι η 

σύνδεση των κελιών του πίνακα µεταξύ τους µε δείκτες. Κάθε κατειληµµένη θέση 

του πλέγµατος δηλαδή, µετά την τοποθέτηση όλων των αλυσίδων, περιέχει 

αρχικά δύο πληροφορίες. Η πρώτη είναι ο αύξοντας αριθµός της αλυσίδας στην 

οποία ανήκουν (id αλυσίδας) και η δεύτερη είναι ο αύξοντας αριθµός του 

µονοµερούς της συγκεκριµµένης αλυσίδας. Η σχηµατική απεικόνιση της 

παραπάνω διαδικασίας φαίνεται στο σχήµα 4.4.  
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Σχήµα 4.4: σύνδεση των κελιών του πλέγµατος για τη δηµιουργία πολυµερικών αλυσίδων, 
όπου id, ο αύξοντας αριθµός της κάθε αλυσίδας, όπου L1,L2 κτλ το µήκος πολυµερισµού της κάθε αλυσίδας  
και (x1

1,y1
1),(x1

2,y1
2) κτλ οι συντεταγµένες του πρώτου και δεύτερου µονοµερούς της πρώτης αλυσίδας  

 

 
 

Κάθε φορά που αρχίζει η τοποθέτηση µιας αλυσίδας στο πλέγµα έχει εκ’ των 

προτέρων καθοριστεί ο αριθµός των µονοµερών που θα έχει. Η θέση κάθε 

αλυσίδας στο πλέγµα  είναι τυχαία. Η τυχαιότητα αυτή εξασφαλίζεται µέσω µιας 

µηχανής γέννεσης τυχαίων αριθµών που χρησιµοποιεί ο αλγόριθµος      για την 

τοποθέτηση των µονοµερών κάθε αλυσίδας. Συγκεκριµµένα, αφού επιλεγεί µε 

τυχαίο τρόπο η θέση του πρώτου µονοµερούς στο πλέγµα, το επόµενο µε τυχαίο 

πάλι τρόπο θα καταλάβει µια από τις τέσσερις κοντινές θέσεις του πλέγµατος. 

Αυτή η διαδικασία θα επαναληφθεί για κάθε αλυσίδα τόσες φορές όσες χρειαστεί 

για να φτάσει το µήκος πολυµερισµού που πρέπει. Θυµίζουµε ότι το µήκος 

πολυµερισµού κάθε αλυσίδας είναι γνωστό πριν αυτή τοποθετηθεί στο πλέγµα, 

συνεπώς είναι γνωστός και ο αριθµός των βηµάτων για τοποθέτηση νέων 

µονοµερών που πρέπει να γίνουν. Κάθε θέση του πλέγµατος µπορεί να περιέχει 

µόνο ένα µονοµερές εκτός της περίπτωσης που η συγκατοίκηση δύο µονοµερών 

σε µία θέση είναι αναγκαία για την ικανοποίηση της συνθήκης. Η διαδικασία που 

περιγράφηκε παραπάνω φαίνεται στο λογικό διάγραµµα του σχήµατος 4.5.  

 

 

 



 

Μια ακόµη σηµαντική πληροφορία που 

θα αποκτά κάθε µονοµερές σε αυτό το στάδιο 

είναι ο µός του ως υδ όφιλ  ή 

υδρόφοβο. Ο χρήστης του προγράµµατο  θα 

µπορεί να καθορίζει το ποσοστό 

υδροφιλικότητας του πολυµερους. Η διαφορά 

µεταξύ υδρόφιλου και υδρόφοβου είναι ότι το 

µεν π ώτο µπορεί ν  το «πλησιάσει» κάποιο 

µόριο διαλύτη ενώ το δεύτερο όχι. Αυτή η 

παράµετρος είναι πολύ καθοριστική για το 

επόµενο βήµ  της διάχυσης του στο 

πολυµερές. 

Σχήµα 4.5: λογικό διάγραµµα του
αλγορίθµου τοποθέτησης αλυσίδων

Για Ν αριθµό
αλυσίδων (µέχρι
την επιθυµητή
πυκνόπτητα)

Για Μ αριθµό
µονοµερών (όπως

προκύπτει   µέσα από
την κατανοµή)

Επέλεξε θέση
τοποθετησης νέου

µονοµερούς(µε τυχαίο
τρόπο)

Υπάρχει άλλο
µονοµερές στη νέα

θέση?

ΝΑΙ

Βάλε  ένα µονοµερές
στη θέση αυτή

Έχουν
τοποθετηθεί
Μ µονοµερή?

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Έχουν
τοποθετηθεί Ν
αλυσίδες?

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Το πλέγµα
δηµιουργήθηκε

ΝΑΙ

χαρακτηρισ ρ ο

 ς

ρ  α  

α  διαλύτη 

 Ο κώδικας δηµιουργίας του 

πολυµερικού πλέγµατος αναπτύχθηκε σε 

γλώσσα προγραµµατισµού C++ και τρέχει σε 

οποιοδήποτε από τα γνωστά περιβάλλοντα 

υπολογιστών (π.χ. DOS, Win98-00-XP, Unix, 

κτλ), ενώ οι απαιτήσεις σε µνήµη και χρόνο 

επεξεργασίας εξαρτώνται από το πόσο 

µεγάλο θα γίνει το πλέγµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.2. ∆εύτερο βήµα : ∆ιάχυση των µορίων του διαλύτη στο 

πολυµερικό υµένιο 

 

4.1.2.1 Ανάλυση δεύτερου βήµατος 

 

Το δεύτερο σηµαντικό βήµα του συνολικού αλγορίθµου της εµφάνισης 

είναι η διάχυση των µορίων του διαλύτη στο πολυµερικό υµένιο που 

δηµιουργήθηκε στο πρώτο βήµα και ο ιονισµός των µονοµερών από αυτά. Για 

την κίνηση των µορίων του διαλύτη χρησιµοποιείται η ίδια µηχανή γέννεσης 

τυχαίων αριθµών που χρησιµοποιήθηκε και για την τοποθέτηση των αλυσίδων 

στο πλέγµα. Επίσης θεωρείται πως υπάρχει συνεχής ροή διαλύτη προς το 

πλακίδιο του πολυµερούς και ότι η επιφάνειά του είναι συνεχώς σε επαφή µε το 

διάλυµα του εµφανιστή.  

Μια σηµαντική παράµετρος του κώδικα που πρέπει να αναφέρουµε είναι ο 

υπολογιστικός κύκλος. Σε κάθε υπολογιστικό κύκλο εκτελούνται από µία φορά τα 

βήµατα της διάχυσης των µορίων του εµφανιστή και ο ιονισµός του πολυµερούς 

από αυτά και της διάλυσης των πολυµερικών αλυσίδων στο διάλυµα. Στο πρώτο 

βήµα του αλγορίθµου, του σχηµατισµού δηλαδή του πολυµερικού υµενίου, δεν 

έχει νόηµα η παράµετρος του υπολογιστικού κύκλου. 

Αρχικά ο κώδικας διαβάζει και αποθηκεύει τις συντεταγµένες των 

µονοµερών της κάθε αλυσίδας που δηµιουργήθηκαν στο προηγούµενο βήµα και 

κατ’ αυτόν τον τρόπο «φορτώνει» στη µνήµη του το πολυµερικό πλέγµα Με την 

έναρξη της διεργασίας τα µόρια του εµφανιστή γεµίζουν την επιφάνεια του 

πολυµερικού πλέγµατος και ξεκινά η διάχυση στο εσωτερικό του πολυµερούς. Σε 

κάθε υπολογιστικό κύκλο εξετάζονται όλα τα µόρια του διαλύτη. Το ποσοστό των 

µορίων του διαλύτη που θα κινηθούν εξαρτάται από την ισχύ της βάσης. Αυτή η 

εξάρτηση αποτυπώνεται στον κώδικα µέσω ενός τυχαίου αριθµού που γεννάται 

κάθε φορά που εξετάζεται ένα µόριο διαλύτη. Αν αυτός ο αριθµός είναι 

µεγαλύτερος µίας τιµής (Pm) τότε το συγκεκριµένο µόριο µπορεί να κινηθεί. 

 



 

Πρέπει να σηµειωθεί πως κάθε ένα µόριο διαλύτη µπορεί να κάνει ένα µόνο βήµα 

και να ιονίσει µόνο τα µονοµερή που βρίσκονται στη θέση που επιλέγεται να πάει. 

Ετσι για κάθε ένα µόριο του εµφανιστή επιλέγεται µε τυχαίο τρόπο η κατεύθυνση 

κίνησής του. Στην περίπτωση που στη νέα θέση υπάρχει ελεύθερος όγκος 

(δηλαδή η θέση του πολυµερικού πλέγµατος είναι κενή) τότε η θέση αυτή 

καταλαµβάνεται αµέσως από το µόριο του εµφανιστή ενώ το κενό που άφησε  

πίσω του αυτό αναπληρώνεται αµέσως από  άλλο και συνεχίζεται η διεργασία µε 

το επόµενο µόριο εµφανιστή. Το ίδιο ουσιαστικά συµβαίνει και στην περίπτωση 

που η νέα θέση περιέχει ήδη 

µόριο εµφανιστή. Εάν στη 

θέση που επιλέχθηκε να 

κινηθεί το µόριο του 

εµφανιστή υπάρχει κάποιο 

µονοµερές µιας αλυσίδας 

τότε εξετάζεται αν το 

µονοµερές αυτό είναι 

υδρόφιλο ή όχι. Στην 

περίπτωση που το 

µονοµερές δεν είναι 

υδρόφιλο τότε η διαδικασία 

συνεχίζεται µε το επόµενο 

µόριο εµφανιστή. 

∆ιαφορετικά  το µόριο του διαλύτη πηγαίνει και κάθεται στη θέση που βρίσκεται 

το υδρόφιλο µονοµερές και ρίχνεται τυχαίος αριθµός για το αν θα ιονιστεί το 

µονοµερές ή όχι. Η πιθανότητα για το αν θα ιονιστεί ή όχι ένα µονοµερές 

(pionization) είναι µια παράµετρος που καθορίζεται από το χρήστη και 

εξαρτάται από την ισχύ του διαλύµατος του εµφανιστή. 

Για κάθε µόριο εµφανιστή ρίξε τυχαίο
αριθµό και αν είναι µεγαλύτερος µιας
τιµήςπροχώρα αλλίως συνέχισε µε το

επόµενο(σάρωση πλέγµατος)
Επιλογή κατεύθυνσης

Είναι κενή η
νέα θέση?

Βάλε ένα
µόριο
διαλύτη
στη θέση
αυτή.

Περιέχει άλλο
µόριο διαλύτη?

Περιέχει
υδρόφιλο

µονοµερές?

Βάλε µόριο διαλύτη
στη θέση αυτή και
ρίξε τυχαίο αριθµό
για το αν θα ιονίσεις

το υδρόφιλο
µονοµερές ή όχι.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σχήµα 4.6: λογικό διάγραµµα του αλγορίθµου
διάχυσης και ιονισµού των µονοµερών

Τέλος πρέπει να πούµε πως κάθε φορά που ολοκληρώνεται το βήµα αυτό 

αυξάνεται ο χρόνος, δηλαδή αυξάνονται οι υπολογιστικοί κύκλοι. 

 

 



 

4.1.2.2 Αποτελέσµατα δεύτερου βήµατος 

 

Moλις ολοκληρωθεί η σάρωση του πλέγµατος και ελεγχθούν όλα τα µόρια 

του διαλύτη, υπολογίζεται το ποσοστό ιονισµού της κάθε πολυµερικής αλυσίδας 

του πλέγµατος. Αυτή η πληροφορία είναι ιδιαίτερα σηµαντική για το επόµενο 

βήµα της διάλυσης των αλυσίδων.  

Ένα ακόµη αποτέλεσµα είναι οι συντεταγµένες της ζώνης διάχυσης που 

αναφέρει το στοχαστικό µοντέλο διάλυσης τυχαίων δρόµων που προσοµοιώνεται 

εδώ. Οι συντεταγµένες αυτές αντιστοιχούν σ’ εκείνες τις θέσεις του πλέγµατος 

όπου συνηπάρχουν µόρια εµφανιστή και µονοµερή πολυµερούς ιονισµένα ή όχι. 

Είναι προφανές ότι σε κάθε υπολογιστικό κύκλο, καθώς θα επανεκτελείται το 

βήµα διάχυσης και ιονισµού η ζώνη θα αλλάζει και θα προχωρά προς το 

εσωτερικό του πολυµερούς. Ένα παράδειγµα της εξέλιξης της ζώνης διάχυσης 

παρουσιάζεται στο σχήµα 4.7. Στο συγκεκριµµένο παράδειγµα το πολυµερικό 

πλέγµα είναι διαστάσεων 100x100, µε πολυµερικές αλυσίδες µέσου µήκους 20. 
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Σχήµα 4.7:εξέλιξη της ζώνης διάχυσης 
σε διάφορους υπολογιστικούς κύκλους.

 Εξέλιξη
διάλυσης

 Ζώνη στον Υ/Κ 30
 Ζώνη στον Υ/Κ 50
 Ζώνη στον Υ/Κ 70
 Ζώνη στον Υ/Κ 90
 Ζώνη στον Υ/Κ 110

Π
άχ
ος

 υ
λι
κο
ύ 

(n
m

)

Πλάτος υλικού (nm)

 



 

Τα διαφορετικά χρώµατα της κάθε ζώνης στο σχήµα 4.7 αντιστοιχούν σε 

διαφορετικό υπολογιστικό κύκλο (Υ/Κ). 

 

 

4.1.3 Τρίτο βήµα : ∆ιάλυση των πολυµερικών αλυσίδων 

 

4.1.3.1 Ανάλυση τρίτου βήµατος  

 

 Σκοπός του τρίτου βήµατος είναι η 

αποµάκρυνση από τον πολυµερικό πίνακα 

εκείνων των αλυσίδων που πληρούν κάποιο 

συγκεκριµµένο κριτίριο διαλυτότητας.  

Γενίκα, τα κριτίρια που ισχύουν εδώ είναι 

δύο. Μια αλυσίδα µπορεί να διαλυθεί όταν: 

Σάρωσε το πολυµερικό πλέγµα
και βρές εκείνες τις αλυσίδες που
έχουν τουλέχιστον ένα µονοµερές

στη διεπιφάνεια
πολυµερούς-διαλύτη

Σάρωσε όλες
τις παραπάνω
αλυσίδες και
έλεγξε µία-µία

Πληρεί κάποιο από τα
κριτίρια διαλυτότητας?

∆ιέγραψέ την από τον
πολυµερικό πίνακα

Έχουν ελεγθεί
όλες οι αλυσίδες

ΟΧΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τέλος
υπολογιστικού

κύκλου

ΝΑΙ

Σχήµα 4.8: λογικό διάγραµµα του βήµατος της
διάλυσης των πολυµερικών αλυσίδων

1. Είναι ιονισµένη σε ποσοστό 

µεγαλύτερο κάποιας κρίσιµης τιµής 

που καθορίζει ο χρήστης του 

προγράµµατος. 

2. Είναι περικυκλωµένη από µόρια 

διαλύτη (το κέντρο βάρους της να 

βρίσκεται µέσα στη ζώνη διάχυσης). 

3. Συνδυασµός των ανωτέρω. 

Το ποσοστό ιονισµού µιας πολυµερικής αλυσίδας προκύπτει εύκολα αν 

διαιρέσουµε τον αριθµό των ιονισµένων προς τον αριθµό των συνολικών 

µονοµερών της. Η κρίσιµη τιµή ιονισµού που αναφέρεται στο πρώτο κριτίριο είναι 

γνωστή σαν κρίσιµο ποσοστό ιονισµού (fcrit).  

 ∆ιάλυση µιας αλυσίδας σηµαίνει διαγραφή της από το πολυµερικό πλέγµα. 

Οι αλυσίδες που ελέγχονται κάθε φορά που εκτελείται το βήµα αυτό και αν 

πληρούν ένα από τα κριτίρια διαλυτότας διαλύονται, είναι εκείνες που βρίσκονται 

 



 

στη διεπιφάνεια πολυµερούς-διαλύτη. Το λογικό διάγραµµα του βήµατος αυτού 

παρουσιάζεται στο σχήµα 4.8. Όταν ολοκληρωθεί το βήµα αυτό, ολοκληρώνεται 

και ο υπολογιστικός κύκλος.  

 

 

4.1.3.2 Αποτελέσµατα τρίτου βήµατος 

 

 Μετά το τέλος του βήµατος αυτού, ο πολυµερικός πίνακας έχει αλλάξει 

εφόσον έχουν αποµακρυνθεί οι αλυσίδες που πληρούσαν κάποιο από τα κριτίρια 

διάλυσης. Τα κύρια αποτελέσµατα του βήµατος αυτού είναι τα ακόλουθα: 

1. η τραχύτητα της επιφάνειας του πολυµερούς. 

2. το εναποµένων πάχος του πολυµερικού υµενίου. 

3. οι συντεταγµένες της επιφάνειας του πολυµερούς. 

Η τραχύτητα της επιφάνειας του πολυµερούς και το εναποµένων πάχος είναι τα 

κυριότερα αποτελέσµατα του τρίτου βήµατος. Το εναποµένων πάχος µας 

πληροφορεί για τον τρόπο µε τον οποίο εξελίσσεται η διεργασία της διάλυσης και 

µας επιτρέπει να υπολογίσουµε τον ρυθµό εµφάνισης.  
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Σχήµα 4.9: εξέλιξη της τραχύτητας και µειωση του πάχους  

του πολυµερικού πλακιδίου κατά την πάροδο των υπολογιστικών κύκλων 

 

 



 

Στο σχήµα 4.9, φαίνεται ένα τυπικό διάγραµµα της εξέλιξης της τραχύτητας και 

του πάχους του πολυµερούς συναρτήσει των υπολογιστικών κύκλων. Το 

διάγραµµα αυτό αναφέρεται στην ίδια περίπτωση µε το σχήµα 4.7, µε επιπλέον 

παραµέτρους το fcrit που είναι 0.6. 
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Σχήµα 4.10 : διεπιφάνειες πολυµερούς-διαλύτη σε διάφορους 

υπολογιστικούς κύκλους (Υ/Κ) 
 

Το τρίτο αποτέλεσµα που δίνει το βήµα αυτό είναι οι συντεταγµένες της 

διεπιφάνειας πολυµερούς-διαλύτη. Αυτό µας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζουµε 

τις διεπιφάνειες σε κάθε υπολογιστικό κύκλο και να παρατηρούµε τη διεργασία 

ποιοτικά. Στο σχήµα 4.10 βλέπουµε την διεπιφάνεια πολυµερούς-διαλύτη σε 

διάφορους υπολογιστικούς κύκλους(Υ/Κ). Και σε αυτό το διάγραµµα 

αναφερόµαστε στην ίδια περίπτωση µε τα σχήµατα 4.9,4.7. 

 Το βήµα της διάλυσης των πολυµερικών αλυσίδων παρόλο που είναι το πιο 

σύντοµο από τα προηγούµενα δύο είναι ίσως το πιο σηµαντικό γιατι σε αυτό 

καθορίζεται, σε µεγάλο ποσοστό, ο µηχανισµός διάλυσης του πολυµερούς. 

 
 
 
 
 

 



 

4.2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ  
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΥΧΑΙΩΝ 
∆ΡΟΜΩΝ 
 

4.2.1. Εισαγωγή 

 

Το στοχαστικό µοντέλο εµφάνισης τυχαίων δρόµων, προϋποθέτει την 

ύπαρξη ενός λεπτού στρώµατος που βρίσκεται στη διεπιφάνεια πολυµερούς-

διαλύµατος εµφανιστή. Αυτό το στώµα ονοµάζεται ζώνη διάχυσης και αποτελείται 

από µόρια εµφανιστή, ιονισµένα και µη µονοµερή. Το πάχος της ζώνης διάχυσης 

είναι ανάλογο της µέσης γυροσκοπικής ακτίνας του πολυµερούς (Rg). Η ζώνη 

διάχυσης, καθώς περνάει ο χρόνος, «κινείται» προς το εσωτερικό του 

πολυµερούς διατηρώντας σταθερό πάχος µέχρι το τέλος της διεργασίας της 

εµφάνισης όπου εξαφανίζεται.  

Όταν λοιπόν, έρθει το πολυµερές σε επαφή µε το διάλυµα του εµφανιστή 

αρχίζει ο σχηµατισµός της ζώνης διάχυσης. Ο χρόνος που απαιτείται για τον 

αρχικό σχηµατισµό της ζώνης ονοµάζεται χρόνος επώασης. Ουσιαστικά η ζώνη 

διάχυσης σχηµατίζεται από τη διάχυση µορίων διαλύτη στο πολυµερές. Όταν το 

πάχος της ζώνης φτάσει τη µέση τιµή του Rg, αρχίζει η διάλυση των πρώτων 

αλυσίδων του πολυµερούς. Οι αλυσίδες που διαλύονται κάθε φορά είναι αυτές 

που βρίσκονται στο πίσω µέρος της ζώνης και πληρούν κάποιο από τα κριτίρια 

διαλυτότητας. 

Για την προσοµοίωση της εµφάνισης σύµφωνα µε το στοχαστικό µοντέλο 

εµφάνισης τυχαίων δρόµων, ήταν αναγκαίος ο σχηµατισµός της ζώνης διάχυσης 

σύµφωνα µε τη θεωρία και η διάλυση εκείνων των αλυσίδων που προβλέπει 

αυτό.  

 

 

 

 

 



 

4.2.2. ∆ηµιουργία της ζώνης διάχυσης  

 

 Ο σχηµατισµός της ζώνης διάχυσης πραγµατοποιήθηκε µε διαδοχικές 

εκτελέσεις του δεύτερου βήµατος που περιγράφηκε στην παράγραφο 4.1.2., της 

διάχυσης δηλαδή των µορίων του εµφανιστή και του ιονισµού των µονοµερών 

από αυτά. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται µια συνεχής διάχυση µορίων 

εµφανιστή στο πολυµερές και διαδοχικοί 

ιονισµοί των υδρόφιλων µονοµερών του. Η 

εκτέλεση του δεύτερου βήµατος διάχυσης 

και ιονισµού, συνεχίζεται µέχρι το µέσο 

πάχος της ζώνης να φτάσει σε µια τιµή 

ανάλογη του Rg, δηλαδή:(α*Rg). Συνήθως 

ο παράγοντας α ορίζεται ίσος µε 2. Το 

λογικό διάγραµµα όσων περιγράφηκαν 

παραπάνω φαίνεται στο σχήµα 4.11.  

Εκτέλεσε το
δεύτερο βήµα

(διάχυση-ιονισµός)

Υπολόγισε το
µέσο πάχος της
ζώνης διάχυσης

Είναι το µέσο
πάχος µεγαλύτερο ή

ίσο του α*Rg

Συνέχισε την
προσοµοίωση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σχήµα 4.11: λογικό διάγραµµα της διαδικασίας
σχηµατισµού της ζώνης διάχυσης

Αύξησε το
χρόνο

(devtime++)

 Μια εύλογη απορία που γεννιέται είναι πως υπολογίζεται κάθε φορά το 

µέσο πάχος της ζώνης διάχυσης. Ορίζουµε ως κατώτερο όριο της ζώνης τα µόρια 

του διαλύτη που έχουν προχωρήσει πιο πολύ στο πολυµερές και ως ανώτερο τις 

θέσεις του πλέγµατος που συνηπάρχουν µόρια διαλύτη και µονοµερή(σχ.4.12). 

 

 

 

  

  

 

 

 
 
 

Σχήµα 4.12: απεικόνιση των δύο ορίων της ζώνης διάχυσης  
 

 



 

 
Υπολογίζοντας τη µέση απόσταση των δύο ορίων ουσιαστικά υπολογίζουµε το 

µέσο πάχος της ζώνης. 

 

4.2.3. ∆ιάλυση αλυσίδων και επαναδηµιουργία της ζώνης 
διάχυσης  

 

 Μόλις το πάχος της ζώνης φτάσει την τιµή α*R           

      

    

       

g, ξεκινά η διάλυση των

πολυµερικών αλυσίδων που βρίσκονται στο πίσω µέρος αυτής και πληρούν

κάποιο από τα κριτίρια ιονισµού. Μετά δηλαδή, τη δηµιουργία της ζώνης 

διάχυσης ακολουθεί το τρίτο βήµα που περιγράφηκε στην παράγραφο 4.1.3.  

 Μετά την ολοκλήρωση του 

τρίτου βήµατος, εκτελείται ξανα το 

δεύτερο βήµα έτσι ώστε να 

επανασχηµατιστεί η ζώνη διάχυσης. Η 

εναλλαγή των βηµάτων 3 και 2, µετά 

το σχηµατισµό της ζώνης, συνεχίζεται 

µέχρι το τέλος της προσοµοίωσης. 

Αυτή η διαδικασία φαίνεται στο σχήµα 

4.13.  

Eκτέλεσε το τρίτο
βήµα

Εκτέλεσε το δεύτερο
βήµα

Υπολόγισε το
εναποµένων
πάχος του
πολυµερούς

Έχει
παραµείνει
λιγότερο του

1%

ΟΧΙ

ΤΕΛΟΣ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ

Σχήµα 4.13: λογικό διάγραµµα του βήµατος διάλυσης
των πολυµερικών αλυσίδων και επαναδηµιουργίας της

ζώνης διάχυσης

 

 

 

 

4.2.4. Μεταβλητές εισόδου του αλγορίθµου 

 

 Για να γίνει ο κώδικας εύκολος στη χρήση δηµιουργήθηκε ένα αρχείο 

(INSERTCHAINS.dat), που περιέχει όλες τις µεταβλητές εισόδου που χρειάζεται ο 

 



 

 

αλγόριθµος για να τρέξει. Οι κυριότερες µεταβλητές που υπάρχουνς στο αρχείο 

αυτό είναι οι ακόλουθες: 

 ∆ιαστάσεις πλέγµατος αλυσίδων 

 Μέσο µήκος πολυµερισµού του πολυµερούς  

 Ποσοστό ελεύθερου όγκου του πολυµερούς  

 Ποσοστό υδροφιλικότητας του πολυµερούς  

 Τον παράγοντα α (παρ.4.2.2.) 

 Την πιθανότητα διάχυσης/ιονισµού για κάθε µόριο διαλύτη: Pm 

(παρ.4.1.2.1) 

 Το κρίσιµο ποσοστό ιονισµού: fcrit (παρ.4.1.3.1) 

 Την πιθανότητα ιονισµού: pionization (4.1.2.1 

Tο λογικό διάγραµµα του συνολικού αλγορίθµου παρουσιάζεται στο σχήµα 

4.14. 
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Σχήµα 4.14: λογικό διάγραµµα συνολικού αλγορίθµου

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 
 
 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΩ∆ΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

-

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
5.1.1. Γενικά 
 
 Για την πλήρη αποδοχή ενός µοντέλου προσοµοίωσης είναι απαραίτητη η 

σύγκριση των αποτελεσµάτων που βγάζει µε αντίστοιχα πειραµατικά δεδοµένα. Η 

εγκυρότητα της µέτρησης που θα πάρουµε από την εκτέλεση του προγράµµατος 

είναι αποτέλεσµα της ορθής επιλογής των παραµέτρων εισόδου του µοντέλου. 

Επίσης, κάθε µέτρηση που θα συγκρίνεται µε κάποιο πειραµατικό δεδοµένο 

πρέπει να είναι η µέση τιµή αρκετών «τρεξιµάτων» έτσι ώστε να ξεφεύγουµε από 

τα όρια του στατιστικού σφάλµατος.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουµε τα αποτελέσµατα του µοντέλου 

εµφάνισης που αναπτύξαµε (percolation model) και θα τα συγκρίνουµε µε 

πειραµατικά δεδοµένα από την βιβλιογραφία. Eπίσης θα γίνει σύγκριση του 

µοντέλου αυτού (percolation model) µε το µοντέλο εµφάνισης του Κρίσιµου 

Ποσοστού Ιονισµού (Critical Ionization Model) που αρχικά αναπτύχθηκε στα 

πλαίσια µεταδιδακτορικής έρευνας και διπλωµατικής εργασίας.  

 

5.1.2. Πειραµατικά δεδοµένα 
 
 Η παράµετρος που ενδιαφέρει περισσότερο στη µικρολιθογραφία είναι ο 

ρυθµός εµφάνισης του πολυµερικού υµενίου. Στη βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα 

πειραµατικών δεδοµένων ρυθµού εµφάνισης για πολλά είδη πολυµερών που 

χρησιµοποιούνται στη µικρολιθογραφία.  Κυρίως µελετάται ο ρυθµός εµφάνισης 

του πολυµερικού υµενίου συναρτήσει του µέσου µοριακού βάρους του 

πολυµερούς (Rate=f(MB)), υπάρχουν όµως και αρκετά δεδοµένα για την 

εξάρτηση του ρυθµού εµφάνισης συναρτήσει του ποσοστού υδροφιλικότητας 

του (Rate=f(HF%)).  

 Τα διαγράµµατα που θα προσπαθήσουµε να αναπαράγουµε είναι τα 

ακόλουθα: 
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Σχήµα 5.1: πειραµατικά δεδοµένα19 για τους ρυθµούς εµφάνισης 3 υλικών (PHOST,HFPS,NOVOLAC) 
συναρτήσει του µήκους πολυµερισµού

 

 Το διάγραµµα 5.1 παρουσιάζει την εξάρτηση του ρυθµού εµφάνισης 3 

(PHOST,HFPS,NOVOLAC) διαφορετικών πολυµερών συναρτήσει του µήκους 

πολυµερισµού. Στο σχήµα 5.2 φαίνεται η µεταβολή του ρυθµού εµφάνισης δύο 

πολυµερών (NOVOLAC,PVP) συναρτήσει του ποσοστού υδροφιλικότητας για 

τρεις διαφορετικές οµάδες υποκαταστάτη (Mesyl,DNQ,T-BOC). 
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 Σχήµα 5.2: πειραµατικά δεδοµένα69 για τους ρυθµούς εµφάνισης 2 υλικών (PVP,NOVOLAC) 
συναρτήσει του ποσοστού υδροφιλικότητας 

 



 

 

 

 

 Σχήµα 5.3: πειραµατικά δεδοµένα70 για τους ρυθµούς εµφάνισης σκρυλικών πολυµερών 
συναρτήσει του ποσοστού υδροφιλικότητας 

 
 Αντίστοιχα στο σχήµα 5.3 φαίνεται η εξάρτηση του ρυθµού εµφάνισης 

ακρυλικών πολυµερών συναρτήση του ποσοστού υδροφιλικότητας για διάφορες 

τιµές της ισχύος της βάσης(διαλύτη). 

 

 

5.2 Γενικά Στοιχεία/Παράµετροι Προσοµοίωσης  

 

5.2.1 Στοιχεία του πολυµερικού πλέγµατος 

 

Η πλεγµατική σταθερά θεωρήθηκε ίση µε 1nm, αν και η ακριβής τιµή 

διαφέρει για κάθε πολυµερικό σύστηµα. Οι πραγµατικές διαστάσεις υπολογίζονται 

από την πυκνότητα και το µοριακό βάρος του κάθε πολυµερούς. Συνεπώς, ότι 

παρουσιάζεται στη συνέχεια σαν nm ή nm/υπολ.κύκλο, είναι στην ουσία 

πλεγµατικές σταθερές ή πλεγµατικές σταθερές/υπολ.κύκλο αντίστοιχα.  

 



 

Οι διαστάσεις του πολυµερικού πλέγµατος θα είναι 200x200. Ο αριθµός των 

αλυσίδων που θα µπαίνουν στο πλέγµα θα είναι τέτοιος έτσι ώστε να έχουµε 

ελεύθερο όγκο σε ποσοστό λιγότερο από 10%. Αυτό σηµαίνει ότι ο αριθµός των 

αλυσίδων που θα µπαίνουν στο πλέγµα θα είναι διαφορετικός για κάθε τιµή του 

µέσου µήκους πολυµερισµού. Η αντιστοιχία του αριθµού των αλυσίδων µε το 

µέσο µήκος πολυµερισµού έτσι ώστε το ποσοστό ελεύθερου όγκου να είναι 10% 

φαίνεται στο σχήµα 5.4. 
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Σχήµα 5.4:αντιστοιχία αριθµού αλυσίδων µε µέσο µήκος πολυµερισµού έτσι ώστε ο ελεύθερος όγκος 

στο πλέγµα να είναι µικρότερος του 15% 
 

 

Από το σχήµα 5.4 παρατηρούµε ότι η αντιστοιχία αριθµού αλυσίδων-µέσου 

µήκους πολυµερισµού για σταθερό ελεύθερο όγκο δεν είναι γραµµική και αυτό 

οφείλεται στη λογική του αλγορίθµου τοποθέτησης των αλυσίδων.  

  

 

 

 

 

 



 

5.2.2. Επίδραση των διαστάσεων του πολυµερικού πλέγµατος 

στον ρυθµό της εµφάνισης –Επιλογή πλέγµατος 

 

 Οι διαστάσεις του πολυµερικού πλέγµατος είναι µια παράµετρος που 

επιδρά στο χρόνο της προσοµοίωσης αφού µεγαλύτερη διάσταση σηµαίνει 

µεγαλύτερους πίνακες άρα µεγαλώνουν οι απαιτήσεις σε  µνήµη και αυξάνεται ο 

υπολογιστικός χρόνος. Το αν και κατά πόσο επιδρά η διάσταση του πίνακα στα 

αποτελέσµατα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για το σκοπό αυτό µετρήθηκε ο ρυθµός 

της εµφάνισης σε πολυµερικά πλέγµατα διαφορετικών διαστάσεων αλλά ίδιων 

χαρακτηριστικών. Συγκεκριµένα µετρήθηκε ο ρυθµός εµφάνισης πολυµερών ίδιου 

µέσου µήκους πολυµερισµού (10,20,30) µε σταθερές παραµέτρους εµφάνισης 

(κρίσιµο ποσοστό ιονισµού(fcrit)=0.10, ποσοστό υδροφιλικότητας των 

πολυµερών(Pi)=90%, πιθανότητα διάχυσης/ ιονισµού(Pm)=1, ελεύθερο 

όγκο<=10%), σε πέντε διαφορετικές διαστάσεις του τετραγωνικού 

πλέγµατος(50x50, 100x100, 150x150, 200x200, 250x250). Τα αποτελέσµατα 

συνοψίζονται στο διάγραµµα του σχήµατος 5.5. Πρέπει να σηµειωθεί πως κάθε 

σηµείο του σχήµατος 5.5 είναι ο µέσος όρος 5 τρεξιµάτων. 
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Σχήµα 5.5:ρυθµός εµφάνισης συναρτήσει των διαστάσεων του πλέγµατος 
για τρία διαφορετικά πολυµερή

 

 



 

 
 Από το διάγραµµα 5.5 παρατηρούµε ότι ο ρυθµός εµφάνισης γενικά έχει 

µια µικρή αύξηση όσο µεγαλώνουν οι διαστάσεις του πίνακα. Η αύξηση  

παρατηρείται από τα µικρότερα πλέγµατα (50x50,100x100) στα µεγαλύτερα, ενώ 

όσο αυξάνουν οι διαστάσεις του πλέγµατος τόσο η µεταβολή του ρυθµού από 

πλέγµα σε πλέγµα ελατώνεται. Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί όµως είναι πως η 

διάσταση του πλέγµατος επιδρά µε τον ίδιο τρόπο ποιοτικά και ποσοτικά και στα 

τρία πολυµερή διαφορετικού µέσου µήκους πολυµερισµού. Επίσης βλέπουµε πως 

µεγάλο σφάλµα υπάρχει στους ρυθµούς εµφάνισης στα µικρότερα πολυµερικά 

πλέγµατα ενώ όσο µεγαλώνουν οι διαστάσεις το σφάλµα ελατώνεται. 

 Το πλέγµα που τελικά επιλέξαµε για τις προσοµοιώσεις που ακολούθησαν 

είναι διαστάσεων 200x200. Η επιλογή αυτού του πλέγµατος έγινε 

συνυπολογίζοντας το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της 

προσοµοίωσης σε αυτές τις διαστάσεις, τον αρκετά µεγάλο αριθµό αλυσίδων που 

µπαίνουν στο πλέγµα και το µικρό σφάλµα του ρυθµού εµφάνισης. Τα 

αποτελέσµατα που θα παρουσιαστούν είναι ο µέσος όρος 5 προσοµοιώσεων 

εκτός από τις περιπτώσεις όπου περαιτέρω στατιστική ανάλυση είναι απαραίτητη. 

  

 
5.3  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ       
ΤΟΥ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ(ΚΠΙ) 

 

Πρίν παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα του µοντέλου εµφάνισης του ΚΠΙ 

είναι απαραίτητο να υπενθυµίσουµε συνοπτικά τις βασικές αρχές του. Το µοντέλο 

αυτό θεωρεί πως απαραίτητη και ικανή συνθήκη για τη διάλυση µιας πολυµερικής 

αλυσίδας είναι η συγκεκριµένη αλυσίδα να είναι ιονισµένη σε ποσοστό 

µεγαλύτερο µιας κρίσιµης τιµής που καθορίζεται από τον χρήστη. Η τιµή αυτή 

ονοµάζεται κρίσιµο ποσοστό ιονισµού (fcrit). Σύµφωνα λοιπόν µε το µοντέλο 

αυτό η διάλυση είναι µια επιφανειακή διεργασία και ο ιονισµός της πολυµερικής 

αλυσίδας από τα µόρια του διαλύτη είναι το βραδύτερο στάδιό της(βλ.§2.3.4). 

 



 

Το µοντέλο του κρίσιµου ποσοστού ιονισµού επαληθεύει την εξάρτηση 

του ρυθµού εµφάνισης από το µήκος πολυµερισµού. Αυτό γίνεται σαφές 

συγκρίνοντας το σχήµα 5.671 µε το αντίστοιχο σχήµα 5.1 της βιλιογραφίας.   Στο 

σχήµα 5.6 φαίνεται καθαρά η πτώση του ρυθµού εµφάνισης συναρτήσει του 

µήκους πολυµερισµού. H πτώση αυτή εξαρτάται από το fcrit και συνεπώς τα 

πειραµατικά δεδοµένα του ρυθµού εµφάνισης συναρτήσει του µήκους 

πολυµερισµού προσαρµόζονται στο µοντέλο αυτό µε επιλογή µιας παραµέτρου 

(του fcrit). 
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 Σχήµα 5.6:ρυθµός εµφάνισης συναρτήσει συναρτήσει του µήκους 
πολυµερισµού για διάφορες τιµές του fcrit71

 

 
Όσον αφορά την µεταβολή του ρυθµού εµφάνισης συναρτήσει του 

ποσοστού υδροφιλικότητας, µελετήθηκε η µεταβολή του ρυθµού σε διάφορες 

τιµές του fcrit προσπαθώντας να πλησιάσουµε τα πειραµατικά 

αποτελέσµατα(σχ.5.2 για τα πολυµερή νεολάκας). Στο διάγραµµα 5.7 φαίνεται η 

µεταβολή του ρυθµού εµφάνισης καθώς µειώνεται το ποσοστό υδροφιλικότητας 

του πολυµερούς. Η καµπύλη που βρίσκεται από πάνω αντιστοιχεί στην 

προσοµοίωση µε fcrit=0.1 αυτές που βρίσκονται από κάτω σε fcrit=0.2, 0.3, 0.4 

αντίστοιχα. Αυτό που παρατηρούµε είναι το µεγάλο σφάλµα που υπάρχει στην 

µέτρηση του ρυθµού εµφάνισης στα χαµηλά ποσοστά υδροφιλικότητας (30%-

60%), πράγµα που οφείλεται στην δυσκολία που αντιµετωπίζει η ολοκλήρωση 

της προσοµοίωσης. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί πως για fcrit=0.3 και 0.4 η 

 



 

προσοµοίωση δεν ολοκληρώνεται και ο ρυθµός εµφάνισης υπολογίζεται για όσο 

καταφέρνει να προχωρήσει η διάλυση του πολυµερούς. Γενικά, πρέπει να 

αναφέρουµε πως το µοντέλο εµφάνισης του κρίσιµου ποσοστού ιονισµού δεν 

µπορεί να δουλέψει σωστά στα χαµηλότερα ποσοστά υδροφιλικότητας, γεγονός 

που εξηγεί την σχετική απόκλιση των αποτελεσµάτων του σχήµατος 5.7 από τα 

αντίστοιχα πειραµατικά(σχ.5.2). 
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Σχήµα 5.7:ρυθµ
υδρο

 Αντίστοιχο του διαγρά

σχήµατος 5.8 όπου η παράµε

Υπενθυµίζουµε πως η πιθανότ

 Σ’ αυτήν την περίπτω

αποτελέσµατα του σχήµατος

του ποσοστού υδροφιλικότη

σχήµα 5.8, φαίνεται η µε

ποσοστού υδροφιλικότητας 

(pi=1.0-0.2). Υπενθυµίζουµε

της βάσης. Και σε αυτήν την

χαµηλά ποσοστά απροπροστα

 

ποσοστό αποπροστασίποσοστό υδροφιλικότητας
 
 

ός εµφάνισης συναρτήσει συναρτήσει του ποσοστού 
φιλικότητας για διάφορες τιµές του fcrit

 

µµατος του σχήµατος 5.7 είναι το διάγραµµα του 

τρος που αλλάζει είναι η πιθανότητα ιονισµού (pi). 

ητα ιονισµού pi έχει σχέση µε την ισχύ της βάσης.  

ση προσπαθήσαµε να πλησιάσουµε τα πειραµατικά 

 5.3 που δίνουν τον ρυθµό εµφάνισης συναρτήσει 

τας για διαλύµατα βάσης διαφορετικής ισχύος. Στο 

ταβολή του ρυθµού εµφάνισης συναρτήσει του 

 για διάφορες τιµές της πιθανότητας ιονισµού 

 πως η πιθανότητα ιονισµού αντιστοιχεί στην ισχύ 

 περίπτωση το σφάλµα είναι ιδιαίτερα µεγάλο στα 

σίας αλλά γενικά οι µετρήσεις βγαίνουν πιο εύκολα. 



 

Γενικά θα µπορούσαµε να πούµε πως επιβεβαιώνεται η συµπεριφορά που 

προβλέπουν τα πειραµατικά δεδοµένα του σχήµατος 5.3, αλλά δεν έχουµε πλήρη 

συµφωνία όσον αφορά την απόλυτη πτώση του ρυθµού εµφάνισης.  

 Τέλος συγκρίνοντας τα διαγράµµατα 5.7 και 5.8 καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα που πως το fcrit είναι πολύ πιο ουσιαστική και δραστική παράµετρος 

από την πιθανότητα ιονισµού. Αυτό εξηγεί και την εντονότερη πτώση του 

ρυθµού εµφάνισης στα χαµηλά ποσοστά υδροφιλικότητας στις καµπύλες του 

σχήµατος 5.7. 
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Σχήµα 5.8:ρυ
υδροφιλικότη

 

 
 Συνοψίζοντας, βλέπο

ποσοστού ιονισµού δουλεύε

εµφάνισης από το µοριακό β

της προσοµοίωσης στα χαµη

του fcrit. Παρόλο λοιπόν π

εξάρτηση του ρυθµού από τ

δεν µπορούµε να εµπιστευ

δυσκολίες στις περιπτώσεις ό

ποσοστά υδροφιλικότητας-µε

 

0 40 50 60
ποσοστό αποπροστασίαποσοστό υδροφιλικότητας
 θµός εµφάνισης συναρτήσει συναρτήσει του ποσοστού 
τας για διάφορες τιµές της πιθανότητας ιονισµού (pi) 

υµε πως το µοντέλο εµφάνισης του κρίσιµου 

ι σωστά όσον αφορά την εξάρτηση του ρυθµού 

άρος, αλλά παρουσιάζει προβλήµατα ολοκλήρωσης 

λά ποσοστά υδροφιλικότητας και για µεγάλες τιµές 

ου τα αποτελέσµατα του ΚΠΙ όσον αφορά την 

ο ποσοστό υδροφιλικότητας είναι σωστά ποιοτικά, 

τούµε απόλυτα το µοντέλο αυτό διότι συναντά 

που οι συνθήκες εµφάνισης είναι δύσκολες(χαµηλά 

γάλα fcrit). 



 

 

 

5.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ(ΣΜΤ∆) 
 
5.4.1. Γενικά 
 

Το ΣΜΤ∆ είναι ένα µοντέλο που προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο 

διάχυσης των µορίων του διαλύτη στο πολυµερικό πλέγµα σε σχέση µε το 

µοντέλο εµφάνισης του κρίσιµου ποσοστού ιονισµού. Θεωρεί πως το βραδύτερο 

στάδιο της διάλυσης του πολυµερούς είναι η διάχυση της βάσης σ’αυτό και όχι ο 

ιονισµός(βλ.§ 2.3.3). 

 Εµείς ουσιαστικά προτείνουµε ένα συνδυασµό των µοντέλων του 

κρίσιµου ποσοστού ιονισµού και του στοχαστικού µοντέλου τυχαίων δρόµων. 

Ένα µοντέλο δηλαδή που η διάχυση και η χηµική αντίδραση-ιονισµός να γίνονται 

µέσα στο πολυµερές σ’ένα λεπτό στρώµα που σχηµατίζεται στη διεπιφάνεια 

πολυµερούς-εµφανιστή, τη ζώνη διάχυσης (κεφ.4).  

Παρόλ’ αυτά οι κανόνες που ίσχυσαν για την αποµάκρυνση των 

πολυµερικών αλυσίδων από το πλέγµα είναι ένα ζήτηµα, που αρχικά τουλάχιστον, 

δεν ξέφυγε από το µοντέλο ΚΠΙ. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα 

αποτελέσµατα από τρεις διαφορετικές εκδόσεις του κώδικα του ΣΜΤ∆ που 

αναπτύξαµε, που κάθε µια διαφέρει από την άλλη ως προς τον τρόπο διάλυσης 

των πολυµερικών αλυσίδων. Σε κάθε έκδοση του κώδικα ισχύει και διαφορετικό 

κριτήριο διάλυσης. 

Αρχικά θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της πρώτης έκδοσης του 

ΣΜΤ∆ όταν το µοναδικό κριτήριο διάλυσης είναι ο ιονισµός. Σ’αυτήν την 

περίπτωση ισχύει το ίδιο κριτήριο που ισχύει και στο µοντέλο του ΚΠΙ.  Στην 

επόµενη έκδοση του κώδικα το κριτήριο διάλυσης είναι αυτό του κέντρου βάρους 

και στην τελευταία το κριτήριο είναι ο συνδυασµός των δύο παραπάνω 

κριτηρίων.  

 



 

  

Έκδοση κώδικα του 
ΣΜΤ∆ 

Κριτήριο διάλυσης Τι πρέπει να ισχύει 
για να διαλυθεί µια 

αλυσίδα 
Πρώτη Έκδοση Μόνο Ιονισµός Να είναι ιονισµένη σε 

ποσοστό µεγαλύτερο του fcrit
∆εύτερη Έκδοση Κέντρο Βάρους Να βρίσκεται µέσα στη ζώνη 

διάχυσης 
Τρίτη Έκδοση  

Κέντρο βάρους και Ιονισµός 
Να βρίσκεται µέσα στη ζώνη 

διάχυσης και να είναι 
ιονισµένη σε ποσοστό 
µεγαλύτερο από το fcrit

Πίνακας 5.1:ρυθµός σύνοψη των κριτηρίων διάλυσης που ισχύουν σε κάθε 
έκδοση του κώδικα του ΣΜΤ∆ 

 
Υπενθυµίζουµε πως το κριτήριο του κέντρου βάρους απαιτεί µια πολυµερική 

αλυσίδα να βρίσκεται µέσα στη ζώνη διάχυσης για να µπορεί να διαλυθεί(βλ.§ 

4.1.3.). Πρέπει να επισηµάνουµε πως αυτές οι τρεις διαφορετικές εκδόσεις του 

κώδικα παρουσιάζονται µε την χρονική σειρά που προέκυψαν. Τα κριτήρια που 

ισχύουν σε κάθε έκδοση του κώδικα συνοψίζονται στον πίνακα 5.1. 

 

5.4.2. Αποτελέσµατα της πρώτης έκδοσης του κώδικα του  
ΣΜΤ∆ µε κριτήριο διάλυσης µόνο τον ιονισµό 
 
 

Αρχικά µελετήσαµε την επίδραση του µήκους πολυµερισµού στον ρυθµό 

εµφάνισης για διαφορετικές τιµές του κρίσιµου ποσοστού ιονισµού(σχήµα 5.9). 

Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα βλέπουµε πως στις µικρότερες τιµές του 

fcrit(0.1-0.6) το µήκος πολυµερισµού δεν παίζει κανέναν ρόλο στον ρυθµό 

εµφάνισης. Αντίθετα όσο αυξάνεται η τιµή του fcrit(0.7-0.9), παρατηρείται 

µεγαλύτερη πτώση του ρυθµού εµφάνισης στα µικρότερα µήκη πολυµερισµού, 

κάτι που είναι αντίθετο µε τα πειραµατικά δεδοµένα (σχ.5.1).  
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Σχήµα 5.9:ρυθµός εµφάνισης συναρτήσει συναρτήσει του µήκους 
πολυµερισµού για διάφορες τιµές του κρίσιµου ποσοστού ιονισµού fcrit 

 
 
 Μία πρώτη σηµαντική παρατήρηση είναι πως µε το ΣΜΤ∆ µπορούµε 

αρκετά εύκολα να ανέβουµε σε υψηλά fcrit και να πάρουµε έγκυρες µετρήσεις 

αφού η προσοµοίωση σε αυτές τις συνθήκες δεν παρουσιάζει προβλήµατα, σε 

αντίθεση µε το ΚΠΙ. ∆ηλαδή µε τη ζώνη διάχυσης που δηµιουργείται η 

προσοµοίωση ολοκληρώνεται χωρίς προβλήµατα ακόµα και για υψηλές τιµές του 

fcrit (>0.6), ενώ χωρίς αυτήν κώδικας  µπλοκάρει.  

Θέλοντας να επιτύχουµε µε το µοντέλο αυτό εξάρτηση του ρυθµού 

εµφάνισης από το µήκος πολυµερισµού, θεωρήσαµε πως η πιθανότητα 

διάχυσης/ιονισµού (Pm), είναι συνάρτηση του µήκους πολυµερισµού, όπως 

αναφέρεται και στη δηµοσίευση Hsiao-Yi Shih et al12. Αναλυτικότερα, στη 

συγκεκριµένη δηµοσίευση αποδεικνύεται πως η πιθανότητα διάχυσης είναι 

αντιστρόφως ανάλογη του µήκους πολυµερισµού εις την α. Όπου α µια θετική 

σταθερά. ∆ηλαδή Pm~1/Lα µε α>0. Έτσι, χρησιµοποιώντας την κλίση της ευθείας 

του ρυθµού εµφάνισης συναρτήσει του µήκους πολυµερισµού για το PHOST, από 

το σχήµα 5.1, θεωρήσαµε πως η πιθανότητα διάχυσης/ιονισµού για το µικρότερο 

µήκος πολυµερισµού είναι µονάδα ενώ για τα υπόλοιπα µήκη η πιθανότητα 

 



 

διάχυσης/ιονισµού θα εξάγεται από την σχέση:   a
m

m L
LPP )( min= . Όπου η 

πιθανότητα διάχυσης/ιονισµού για το µικρότερο µήκος πολυµερισµού(δηλαδή 

µονάδα), όπου L το µήκος πολυµερισµού για το οποίο θέλουµε να υπολογίσουµε 

την πιθανότητα διάχυσης/ιονισµού και όπου α κλίση της ευθείας (δηλαδή 2.3). Οι 

πιθανότητες διάχυσης για κάθε µήκος πολυµερισµού όπως και τα αποτελέσµατα 

από την παραπάνω διαδικασία για το συγκεκριµένο υλικό φαίνονται στο σχήµα 

5.10. 

)( minLPm

Συγκρίνοντας την κλίση που πήραµε από την προσοµοίωση(2.8) µε την 

κλίση από τα πειραµατικά δεδοµένα(2.3) βλέπουµε πως είναι λίγο µεγαλύτερη 

πράγµα που οφείλεται στις ιδιαιτερότητες της προσοµοίωσης. Συνεπώς 

καταφέραµε να επιβάλουµε την πιθανότητας διάχυσης/ιονισµού µέσω της σχέσης 

: a
m

m L
LPP )( min=  και να πάρουµε την σωστή εξάρτηση του ρυθµού εµφάνισης από 

το µήκος πολυµερισµού. 

30 40 50 60 70 80 90
2E-4

4E-4

6E-4

8E-4
1E-3

0.002

0.004

0.006

0.008

Y=1.88043-2.81603X

 RATE=f(PolLength) : PHOST

Lmin=30    => Pm=1
L=60         => Pm=0.203063
L=90         => Pm=0.079913677

Lattice    :200x200
FreeVol  :    10%
PolLen   :     24
Fc          :    0.0
Runs      :       3

ρυ
θµ
ός

 ε
µφ

άν
ισ
ης

(n
m

/υ
π
ολ

.κ
ύκ
λο

)

µήκος πολυµερισµού

 
 

Σχήµα 5.10:ρυθµός εµφάνισης συναρτήσει συναρτήσει του µήκους πολυµερισµού για το 
PHOST αντιστοιχώντας την πιθανότητα διάχυσης/ιονισµού στα διάφορα µοριακά βάρη 

 

 

Στην συνέχεια προσπαθήσαµε να αναπαράγουµε τα πειραµατικά δεδοµένα 

του σχήµατος 5.2 που αφορούν τον ρυθµό εµφάνισης συναρτήσει του ποσοστού 

 



 

υδροφιλικότητας. Γι’αυτόν τον λόγο µελετήσαµε την εξάρτηση του ρυθµού 

εµφάνισης από το ποσοστό υδροφιλικότητας για διάφορες τιµές του κρίσιµου 

ποσοστού ιονισµού. Στο σχήµα 5.11 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης µε τα αντίστοιχα πειραµατικά 

βλέπουµε πως έχουµε µια αρκετά καλή σύγκλιση και επιπλέον πρέπει να τονιστεί 

πως οι µετρήσεις εξάγονται πιο εύκολα και µε σηµαντικά µικρότερο σφάλµα 

απ’ότι στο αντίστοιχο διάγραµµα του ΚΠΙ(σχ.5.7). Επιπλέον παρατηρούµε πως 

χρειαζόµαστε µεγαλύτερη τιµή για το fcrit για να «µηδενιστεί» ο ρυθµός 

εµφάνισης απ’ότι για το διάγραµµα του σχήµατος 5.7. 
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 Σχήµα 5.11:ρυθµός εµφάνισης συναρτήσει συναρτήσει του ποσοστού 
υδροφιλικότητας για διάφορες τιµές του κρίσιµου ποσοστού ιονισµού fcrit  

 
 
 Αντίστοιχα διαγράµµα του 5.11 είναι το 5.12 και το 5.13 όπου πάλι 

µελετάται η εξάρτηση του ρυθµού εµφάνισης συναρτήσει του ποσοστού 

υδροφιλικότητας µε την µόνη διαφορά πως το fcrit διατηρείται σταθερό, 0 και 

0.2 αντίστοιχα και αλλάζει η πιθανότητα διάχυσης/ιονισµού. Σε αυτήν την 

περίπτωση προσπαθούµε να αναπαράγουµε τα αποτελέσµατα του σχήµατος 5.3, 

που δείχνουν την εξάρτηση του ρυθµού από το ποσοστό υδροφιλικότητας για 

διαφορα διαλύµατα βάσης. 
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 Σχήµα 5.12:ρυθµός εµφάνισης συναρτήσει συναρτήσει του ποσοστού 
υδροφιλικότητας για διάφορες τιµές τις πιθανότητας διάχυσης µε fcrit=0  

 
 
 
 

30 40 50 60 70 80 90 100100

5E-5

1E-4

5E-4

1E-3

0.005

0.01

ποσοστό υδροφιλικότητας

ρυ
θµ
ός

 ε
µφ

άν
ισ
ης

(n
m

/υ
π
ολ

.κ
ύκ
λο

)

Lattice   :200x200
Fcritical :    0.2
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 Σχήµα 5.13:ρυθµός εµφάνισης συναρτήσει συναρτήσει του ποσοστού 
υδροφιλικότητας για διάφορες τιµές τις πιθανότητας διάχυσης µε fcrit=0.2  

 
 
 Με σταθερό fcrit (0.2) βγήκε και το διάγραµµα του σχήµατος 5.14 µε την 

διαφορά ότι η παράµετρος που αλλάζει είναι η πιθανότητα ιονισµού. 

 



 

Παρατηρούµε πως την µεγαλύτερη πτώση στον ρυθµό την έχουµε για την 

µικρότερη τιµή της πιθανότητας ιονισµού. 
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 Σχήµα 5.14:ρυθµός εµφάνισης συναρτήσει συναρτήσει του ποσοστού 
υδροφιλικότητας για διάφορες τιµές τις πιθανότητας ιονισµού µε fcrit=0.2  

 
 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη της ζώνης διάχυσης κατά τη 

διάρκεια της προσοµοίωσης της διεργασίας της διάλυσης. Στα διαγράµµατα που 

παρουσιάζονται στην συνέχεια φαίνεται ο τρόπος που εξελίσσεται η ζώνη 

διάχυσης κατά την διάρκεια της προσοµοίωσης και πως επηρεάζεται όταν 

αλλάξουν οι παράµετροι της διάλυσης όπως η υδροφιλικότητα, η πιθανότητα 

διάχυσης/ιονισµού, η πιθανότητα ιονισµού, το κρίσιµο ποσοστό ιονισµού. Τα 

αποτελέσµατα είναι ο µέσος όρος τριών προσοµοιώσεων. 

 Στο σχήµα 5.15 βλέπουµε την εξέλιξη της ζώνης διάχυσης καθώς 

διαλύεται το πολυµερές συναρτήσει του ποσοστού υδροφιλικότητας. Οι τρεις 

διαφορετικές καµπύλες αντιστοιχούν σε τρία διαφορετικά ποσοστά 

υδροφιλικότητας. Γενικά παρατηρούµε η ζώνη που σχηµατίζεται είναι αµελητέα 

και πως το ποσοστό υδροφιλικότητας δεν είναι παράµετρος που  επηρεάζει πολύ 

τον σχηµατισµό της ζώνης διάχυσης. Πάντως πρέπει να πούµε πως όσο πιο 

υδρόφοβο είναι το πολυµερές τόσο µεγαλύτερη είναι η ζώνη διάχυσης. 
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 Σχήµα 5.15: εξέλιξη του µέσου πάχους ζώνης συναρτήσει τριών 
διαφορετικών ποσοστών υδροφιλικότητας   

 
 
 Στο σχήµα 5.16 µελετάται η εξάρτηση της ζώνης διάχυσης από την 

πιθανότητα διάχυσης/ιονισµού. Όπως και προηγουµένως η πιθανότητα 

διάχυσης/ιονισµού δεν παίζει µεγάλο ρόλο στο σχηµατισµό της ζώνης. Μπορούµε 

να πούµε πάντως πως όσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα διάχυσης/ιονισµού 

τόσο µεγαλύτερη είναι η ζώνη.  
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 Σχήµα 5.16: εξέλιξη του µέσου πάχους ζώνης συναρτήσει της πιθανότητας 

διάχυσης  
 
 Αντίθετα µε ότι είδαµε στα δύο προηγούµενα διαγράµµατα, το κρίσιµο 

ποσοστό ιονισµού επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό το πάχος της ζώνης(σχήµα 5.17). 

Όσο µεγαλύτερο είναι το fcrit τόσο µεγαλύτερη είναι η ζώνη  διάχυσης που 

σχηµατίζεται στη διεπιφάνεια πολυµερούς-διαλύτη.  
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Πάχος ζώνης= F(κρίσιµου ποσοστού ιονισµού)
Lattice    :200x200
Pioniz     :    1.0
ProbMov:    1.0
FreeVol  :    10%
PolLen   :     24
Runs      :       3

 Fc: 0.2
 Fc: 0.4
 Fc: 0.6
 Fc: 0.8

 
 Σχήµα 5.17: εξέλιξη του µέσου πάχους ζώνης συναρτήσει του κρίσιµου 

ποσοστού ιονισµού 

 



 

Όπως το fcrit έτσι και η πιθανότητα ιονισµού επηρεάζει σηµαντικά την 

ζώνη διάχυσης(σχήµα 5.18). Όσο µικρότερη είναι η πιθανότητα ιονισµού τόσο 

µεγαλύτερη είναι η ζώνη διάχυσης. 
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Πάχος ζώνης= F(πιθανότητας ιονισµού)
Lattice    :200x200
Fcritical  :    0.2
ProbMov:    1.0
FreeVol  :    10%
PolLen   :     24
Runs      :       3

 Pi: 0.2
 Pi: 0.4
 Pi: 0.6
 Pi: 0.8
 Pi: 1.0

 Σχήµα 5.18: εξέλιξη του µέσου πάχους ζώνης συναρτήσει της πιθανότητας 
ιονισµού 

 
 Παρατηρώντας τα τέσσερα παραπάνω διαγράµµατα της ζώνης διάχυσης 

συναρτήσει διαφόρων παραµέτρων της εµφάνισης καταλήγουµε στο συµπέρασµα 

πως όσο δυσκολεύεται η προσοµοίωση, δηλαδή όσο πιο δύσκολη γίνεται η 

διάλυση, τόσο µεγαλύτερη είναι και η ζώνη διάχυσης που σχηµατίζεται. Αυτό 

σηµαίνει πως ο σχηµατισµός της ζώνης διάχυσης διευκολύνει την εξέλιξη της 

προσοµοίωσης δηλαδή της εµφάνισης.  

 
 
5.4.3. Αποτελέσµατα της δεύτερης έκδοσης του κώδικα του  
ΣΜΤ∆ µε κριτήριο διάλυσης µόνο το κέντρο βάρους 
 
 
 Θέλωντας να βελτιώσουµε τα αποτελέσµατα του µοντέλου εισάγαµε το 

κριτήριο του κέντρου βάρους. Αρχικά ελέγξαµε την επίδραση του µήκους 

πολυµερισµού στον ρυθµό εµφάνισης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως το µήκος 

 



 

πολυµερισµού δεν επηρεάζει σηµαντικά το ρυθµό εµφάνισης πράγµα που δεν 

συµφωνεί µε τα πειραµατικά δεδοµένα(σχήµα 5.19). 
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 Σχήµα 5.19: ρυθµός εµφάνισης συναρτήσει του µήκους πολυµερισµού  
 
Για την εναρµόνιση των αποτελεσµάτων του κώδικα όσον αφορά την εξάρτηση 

του ρυθµού από το µοριακό βάρος, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία που 

εφαρµόστηκε για την εξαγωγή του σχήµατος 5.10. Αντιστοίχιση δηλαδή της 

πιθανότητας διάχυσης στο µήκος πολυµερισµού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο βάσει των 

πειραµατικών µετρήσεων του σχήµατος 5.1 προέκυψαν τα ακόλουθα 

διαγράµµατα για τα τρία υλικά. 
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 Σχήµα 5.20: ρυθµός εµφάνισης συναρτήσει συναρτήσει του µήκους πολυµερισµού για το 
PHOST αντιστοιχώντας την πιθανότητα διάχυσης/ιονισµού στα διάφορα µοριακά βάρη 
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Y=1.1928-0.80473X

 Rate=F(Pol Length): HFPS

Lmin=22    => Pm=1
L=38          => Pm=0.7444321
L=48          => Pm=0.65620265
L=68          => Pm=0.543692615

Lattice    :200x200
Fcritical  :    0.0
Pion        :    1.0
FreeVol  :    10%
Runs       :     5

 
 

Σχήµα 5.21: ρυθµός εµφάνισης συναρτήσει συναρτήσει του µήκους πολυµερισµού για το 
HFPS αντιστοιχώντας την πιθανότητα διάχυσης/ιονισµού στα διάφορα µοριακά βάρη 
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Y=0.65714-3.2758X

 RATE=f(PolLength) : Novolac

Lmin=8    => Pm=1
L=12        => Pm=0.3527
L=15        => Pm=0.1987864
Lmax=19 => Pm=0.108279

Lattice    :200x200
Fcritical  :    0.0
Pion        :    1.0
FreeVol  :    10%
Runs       :     5

 Σχήµα 5.22: ρυθµός εµφάνισης συναρτήσει συναρτήσει του µήκους πολυµερισµού για 
NOVOLAC αντιστοιχώντας την πιθανότητα διάχυσης/ιονισµού στα διάφορα µοριακά βάρη 

 
 
 
 Εξετάζοντας τα τρία παραπάνω διαγράµµατα παρατηρούµε πως σε όλες τις 

περιπτώσεις η κλίση της βέλτιστης ευθείας των σηµείων της προσοµοίωσης είναι 

λίγο µεγαλύτερη από την αντίστοιχη κλίση των ευθειών του διαγράµµατος 

 



 

5.1(βλ. πίνακα 5.2). Πάντως επιβάλοντας την πιθανότητα διάχυσης/ιονισµού από 

την σχέση a
m

m L
LPP )( min= , παίρνουµε τη σωστή εξάρτηση του ρυθµού εµφάνισης 

από το µήκος πολυµερισµού. 

  

Υλικό Κλίση της  
πειραµατικής ευθείας 

Κλίση που πήραµε 
από προσοµοίωση 

PHOST 2.3 2.84 
HFPS 0.54 0.80 

NOVOLAC 2.57 3.27 
Πίνακας 5.2:απόκλιση της κλίσης των πειραµατικών ευθειών για τα τρία υλικά 

Από τις αντίστοιχες κλίσεις που πήραµε από την προσοµοίωση 

 

Στη συνέχεια εξετάσαµε τη συµπεριφορά του µοντέλου ΣΜΤ∆ µε το 

κριτήριο του κέντρου βάρους, συναρτήσει του ποσοστού υδροφιλικότητας. 

Θέλαµε να δούµε δηλαδή κατά πόσο επαληθεύει την εξάρτηση του ρυθµού 

εµφάνισης συναρτήσει του ποσοστού υδροφιλικότητας για διάφορα διαλύµατα 

βάσης όπως φαίνεται στο σχήµα 5.3. Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στο 

διάγραµµα του σχήµατος 5.23 όπου κάθε οικογένεια σηµείων αντιστοιχεί σε 

διαφορετική πιθανότητα διάχυσης/ιονισµού. 
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Ρυθµός=F(Πιθανότητα διάχυσης)

Lattice    :200x200
Fcritical  :    0.0 
FreeVol  :    10%
PolLen   :     24
Runs      :       3

 Σχήµα 5.23: ρυθµός εµφάνισης συναρτήσει συναρτήσει του ποσοστού υδροφιλικότητας για 
διάφορες τιµές της πιθανότητας διάχυσης  

 

 



 

 
 Παρόλο που τα αποτελέσµατα του σχήµατος 5.23 συµβαδίζουν ποιοτικά 

µε τα πειραµατικά, δεν µπορούµε να µετατοπίσουµε το σηµείο που ο ρυθµός 

µηδενίζεται σε µεγαλύτερο ποσοστό υδροφιλικότητας. Πρέπει παρόλ’ αυτά να 

τονίσουµε πως οι µετρήσεις του σχήµατος 5.23 προέκυψαν εύκολα αφού η 

προσοµοίωση δεν αντιµετώπισε κανένα πρόβληµα.  

 Τέλος πριν προχωρήσουµε στην επόµενη έκδοση του κώδικα, θα δούµε 

την εξέλιξη της ζώνης διάχυσης για τα τρία υλικά (PHOST,HFPS,NOVOLAC) 

πράγµα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα αποτελέσµατα και για τα τρία υλικά 

συνοψίζονται στο σχήµα 5.24. Αυτό που µπορούµε να πούµε, παρατηρώντας το 

σχήµα  5.24, είναι πως στα µεγαλύτερα µοριακά βάρη η ζώνη που σχηµατίζεται 

είναι αρκετά σηµαντική. 
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Lattice    :200x200
Fcritical  :    0.0
Pion        :    1.0
FreeVol  :    10%
Runs       :     5

Υλικό : PHOST

 Mήκος Πολ/µού: 30
 Mήκος Πολ/µού: 60
 Mήκος Πολ/µού: 90

Υλικό : Novolac

εναποµένον κανονικοποιηµένο πάχος πολυµερούς

 Mήκος Πολ/µού:  8
 Mήκος Πολ/µού: 12
 Mήκος Πολ/µού: 15
 Mήκος Πολ/µού: 19

 Σχήµα 5.24: εξέλιξη της ζώνης διάχυσης συναρτήσει του µήκους πολυµερισµού για τα τρία 
υλικά.Από αριστερά HFPS,PHOST,NOVOLAC 

 
 

 

 



 

 
 
5.4.4. Αποτελέσµατα της τρίτης έκδοσης του κώδικα του  
ΣΜΤ∆ µε κριτήριο διάλυσης το κέντρο βάρους και τον ιονισµό 
 
 Ο συνδυασµός των δύο κριτηρίων διάλυσης, δηλαδή του κέντρου βάρους 

και του ιονισµού, αποτελεί την διαφορά της τρίτης έκδοσης του κώδικα από τις 

προηγούµενες δύο. Και σε αυτήν την έκδοση θα εξετάσουµε κατά πόσο τα 

αποτελέσµατα πλησιάζουν τα πειραµατικά αρχίζοντας όπως και στις 

προηγούµενες περιπτώσεις από την εξάρτηση του ρυθµού εµφάνισης από το 

µοριακο βάρος(σχήµα 5.25). Απ’ότι φαίνεται ούτε τώρα µπορούµε να 

αναπαράγουµε τη σωστή εξάρτηση του ρυθµού εµφάνισης από το µήκος 

πολυµερισµού, αφού στα µεγάλα fcrit ο ρυθµός εµφάνισης είναι µεγαλύτερος στα 

µεγάλα µοριακά βάρη απ’ ότι στα µικρά. 
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 Σχήµα 5.25: εξάρτηση του ρυθµού εµφάνισης από το µήκος πολυµερισµού για διάφορες 
τιµές του κρίσιµου ποσοστού ιονισµού  

 
 Και σ’αυτήν την περίπτωση για την εναρµόνιση των αποτελεσµάτων της 

προσοµοίωσης µε τα πειραµατικά όσον αφορά την εξάρτηση του ρυθµού 

εµφάνισης από το µοριακό βάρος ακολουθήθηκε η διαδιασία της αντιστοίχισης 

της πιθανότητας διάχυσης στο µήκος πολυµερισµού που περιγράφηκε παραπάνω. 

 



 

Τα αποτελέσµατα για ένα υλικό (PHOST) φαίνονται στο σχήµα 5.26. Πρέπει να 

σηµειωθεί πως το fcrit σ’αυτήν την περίπτωση δεν είναι µηδέν όπως στις 

αντίστοιχες προηγούµενες αλλά 0.43. Επίσης όπως και στις προηγούµενες 

περιπτώσεις η κλιση της ευθείας που παίρνουµε από την προσοµοίωση (2,81) 

είναι λίγο µεγαλύτερη από την κλίση της ευθείας από των πειραµατικών 

αποτελεσµάτων(2,3). 
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 Σχήµα 5.26: ρυθµός εµφάνισης συναρτήσει συναρτήσει του µήκους πολυµερισµού το 
PHOST αντιστοιχώντας την πιθανότητα διάχυσης/ιονισµού στα διάφορα µοριακά βάρη  

 
 
 Στη συνέχεια όπως και στα προηγούµενα µοντέλα, µελετήσαµε την µείωση 

του ρυθµού εµφάνισης συναρτήσει του ποσοστού υδροφιλικότητας έτσι ώστε να 

µπορέσουµε να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα µε τα πειραµατικά(σχ.5.2). 

Εφαρµόζοντας λοιπόν και τα δύο κριτήρια διάλυσης παίρνουµε τα αποτελέσµατα 

που φαίνονται στο σχήµα 5.27. Κάθε οικογένεια σηµείων στο σχήµα 5.27 

αντιστοιχεί σε διαφορετική τιµή του fcrit. 
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Lattice    :200x200
ProbMov:    1.0
FreeVol  :    10%
PolLen   :     24
Runs      :     1-3

ποσοστό υδροφιλικότητας

 Σχήµα 5.27: ρυθµός εµφάνισης συναρτήσει του ποσοστού υδροφιλικότητας για διάφορες 
τιµές της τιµής του fcrιt.  

 
 Συγκρίνοντας το διάγραµµα 5.27 µε το 5.2 και 5.3 βλέπουµε πως αυτή η 

έκδοση του κώδικα πλησιάζει περισσότερο από τις προηγούµενες δύο, τα 

πειραµατικά δεδοµένα. Επίσης όσον αφορά την προσοµοίωση, εξελίσσεται χωρίς 

προβλήµατα ακόµη και στα χαµηλότερα fcrit, χωρίς µεγάλο σφάλµα και µεγάλη 

αξιοπιστία στις µετρήσεις. 

 Αντίστοιχο του σχήµατος 5.27 είναι το 5.28 µε µόνη διαφορά την 

παράµετρο που αλλάζει σε κάθε οικογένεια σηµείων. Στην περίπτωση αυτή 

θέλουµε να πιάσουµε τα πειραµατικά αποτελέσµατα του σχήµατος 5.3, δηλαδη 

την εξάρτηση του ρυθµού εµφάνισης συναρτήσει του ποσοστού 

υδροφιλικότητας για διάφορα διαλύµατα βάσης. Στα διαγράµµατα του σχήµατος 

5.28 αλλάζει η πιθανότητα διάχυσης/ιονισµού, ενώ το fcrit παραµένει αµετάβλητο 

και ίσο µε 0.3. Εξετάζοντας το διάγραµµα 5.28 βλέπουµε πως η πιθανότητα 

διάχυσης/ιονισµού δεν προκαλεί µεγάλη πτώση του ρυθµού εµφάνισης όσο 

µειώνονται τα ποσοστά υδροφιλικότητας, σε αντίθεση µε το fcrit. 
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 Σχήµα 5.28: ρυθµός εµφάνισης συναρτήσει του ποσοστού υδροφιλικότητας για διάφορες 
τιµέςτης πιθανότητας διάχυσης   

 
 
 Ιδιάιτερο ενδιαφέρον και σε αυτήν την περίπτωση παρουσιάζει η µελέτη 

της ζώνης διάχυσης κατά την διάρκεια της προσοµοίωσης. Στο σχήµα 5.29 

φαίνεται η εξέλιξη της ζώνης διάχυσης κατά την διάρκεια της προσοµοίωσης της 

εµφάνισης του PHOST. 
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 Σχήµα 5.29: εξέλιξη της ζώνης διάχυσης συναρτήσει του µήκους πολυµερισµού για το PHOST 

 
 Βλεπουµε πως η ζώνη διάχυσης υπάρχει και το µέσο πάχος της είναι 

σηµαντικό ιδιαίτερα στα µεγαλύτερα µήκη πολυµερισµού. Συγκρίνοντας τη ζώνη 

 



 

διάχυσης για το PHOST σε αυτήν την έκδοση του κώδικα µε την ζώνη που 

σχηµατίζεται για το ίδιο υλικό σε προηγούµενη έκδοση(µόνο κέντρο βάρους 

βλ.σχ.5.24), παρατηρούµε πως είναι λίγο µεγαλύτερη.  
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 Σχήµα 5.30: εξέλιξη της ζώνης διάχυσης κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης  και 
επίδραση του fcrit σ’αυτήν. 

 
Αυτό µπορεί να εξηγηθεί αν αναλογιστούµε πως σε αυτήν την περίπτωση 

το fcrit δεν είναι µηδέν, και όπως βλέπουµε από το σχήµα 5.30 όσο µεγαλύτερο 

είναι το fcrit τόσο µεγαλύτερη είναι η ζώνη διάχυσης που σχηµατίζεται κατά την 

προσοµοίωση της εµφάνισης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: 
 
 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

6.1 ΣYMΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 
6.1.1. Συµπεράσµατα για τον κώδικα 
 
 Ο κώδικας που αναπτύξαµε είναι το υβρίδιο δύο διαφορετικών 

µοντέλων εµφάνισης της βιβλιογραφίας. Του µοντέλου εµφάνισης του 

Κρίσιµου Ποσοστού Ιονισµού και του Στοχαστικού µοντέλου Τυχαίων 

∆ρόµων. Αυτό που παρατηρήσαµε από τις πρώτες κιόλας προσοµοιώσεις του 

καινούριου µοντέλου είναι ότι η εµφάνιση εξελίσσεται χωρίς προβλήµατα 

ακόµα και σε δύσκολες συνθήκες προσοµοίωσης σε αντίθεση µε τον κώδικα 

του µοντέλου εµφάνισης του Κρίσισµου Ποσοστού Ιονισµού. Αναφέροντας ότι 

µια προσοµοίωση εξελίσσεται κάτω από δυσκολές συνθήκες εννοούµε ότι το 

ποσοστό υδροφιλικότητας του πολυµερούς για το οποίο προσοµοιώνεται η 

διεργασία της εµφάνισης είναι κάτω του 60% ή ότι η τιµή του κρίσιµου 

ποσοστού ιονισµού (fcrit) που έχουµε θέσει είναι αρκετά µεγάλη (µεγαλύτερη 

του 0.4).  ∆εν υπήρχε δηλαδή το πρόβληµα του πρόωρου τερµατισµού της 

προσοµοιώσης πριν την ολοκλήρωσή της, πράγµα που µας επέτρεψε να 

πλησιάσουµε σε χαµηλά ποσοστά υδροφιλικότητας  και σε υψηλές τιµές του 

fcrit  σε αντίθεση µε το µοντέλο του Κρίσιµου Ποσοστού Ιονισµού.  

 Τα ανωτέρω αποδεικνύονται από τα διαγράµµατα του προηγούµενου 

κεφαλαίου. Πιο συγκεκριµµένα, παρατηρώντας το σχήµα 5.7 που δείχνει τη 

µεταβολή του ρυθµού εµφάνισης συναρτήσει του ποσοστού υδροφιλικότητας 

για διάφορες τιµές του fcrit έτσι όπως τη δίνει το µοντέλο του Κρίσιµου 

Ποσοστού Ιονισµού, παρατηρούµε ότι υπάρχει µεγάλο σφάλµα στις µετρήσεις 

του ρυθµού στα χαµηλά ποσοστά υδροφιλικότητας όταν το fcrit είναι µικρό 

ενώ όταν το fcrit αυξάνεται, το σφάλµα µεγαλώνει ακόµη και στα υψηλά 

ποσοστά υδροφιλικότητας. Παρατηρώντας τώρα το αντίστοιχο σχήµα του 

µοντέλου που αναπτύξαµε(5.27), βλέπουµε πως παίρνουµε µετρήσεις του 

ρυθµού εµφάνισης σε πιο χαµηλά υδροφιλικότητας και για µεγαλύτερες τιµές 

του fcrit. 



 

 Η ολοκλήρωση των προσοµοιώσεων στο καινούριο µοντέλο  ακόµη και 

σε δύσκολες συνθήκες, είναι αποτέλεσµα της ύπαρξης της ζώνης διάχυσης. Το 

γεγονός δηλαδή, ότι επιτρέπουµε στα µόρια της βάσης να διαχυθούν στο 

πολυµερές, να καταλάβουν µια θέση στο πλέγµα που υπάρχει ήδη κάποιο 

µονοµερές και να το ιονίσουν χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι κενή η θέση 

αυτή του πλέγµατος, βοηθά τη διάλυση. Πιο απλά, θεωρήσαµε τη διάλυση ως 

µια διεργασία διάχυσης περισσότερο παρά ιονισµού, σε αντίθεση µε το 

µοντέλο εµφάνισης του Κρίσιµου Ποσοστού Ιονισµού που η διάλυση 

θεωρείται µια επιφανειακή διεργασία πλήρως ελεγχόµενη από τον ιονισµό. 

  
  
6.1.2. Συµπεράσµατα για την διεργασία 
  
 
 Σύµφωνα µε το µοντέλο εµφάνισης που αναπτύξαµε βλέπουµε πως το 

fcrit επηρεάζει σηµαντικά το ρυθµό εµφάνισης αλλά σε βαθµό σηµαντικά 

µικρότερο  απ’ ότι στο µοντέλο του Κρίσιµου Ποσοστού Ιονισµού. Γενικά αυτό 

που ισχύει είναι πως όσο µεγαλύτερο είναι το fcrit τόσο πιο αργή είναι η 

διεργασία της εµφάνισης. 

Η παράµετρος που επηρεάζει δραστικότερα την εµφάνιση σε σχέση µε 

το fcrit, είναι η πιθανότητα διάχυσης/ιονισµού Pm. Υπενθυµίζουµε πως η 

πιθανότητα διάχυσης/ιονισµού αντιστοιχεί αφενός µεν στην πιθανότητα 

κίνησης για κάθε µόριο του διαλύµατος του εµφανιστή(βάσης) και αφετέρου 

στη δυνατότητα ιονισµού κάποιου µονοµερούς από αυτά. Όσο µικραίνει το 

Pm στο ίδιο µήκος πολυµερισµού, τόσο ελαττώνεται η ισχύς του διαλύµατος 

της βάσης συνεπώς τόσο πιο δύσκολη γίνεται η εµφάνιση. Αυτό φαίνεται στο 

διάγραµµα του σχήµατος 5.28 όπου φαίνεται καθαρά η πτώση του ρυθµού 

εµφάνισης συναρτήσει της πιθανότητας διάχυσης/ιονισµού. 

Όπως είδαµε, σε καµία έκδοση του κώδικα του Στοχαστικού Μοντέλου 

Εµφάνισης Τυχαίων ∆ρόµων δεν αναπαράγεται η σωστή συµπεριφορά του 

ρυθµού εµφάνισης συναρτήσει του µήκους πολυµερισµού. Παρόλ’ αυτά 

είδαµε στη βιβλιογραφία πως πιθανότητα διάχυσης/ιονισµού εξαρτάται από το 

µήκος πολυµεριµού. Συνεπώς, εφαρµόζοντας διαφορετική πιθανότητα για 

  



 

κάθε µήκος πολυµερισµού σύµφωνα µε τη σχέση a
m

m L
LPP )( min= , όπως είδαµε 

στην παράγραφο 5.4.2. και θέτωντας τον εκθέτη α ίσο µε την κλίση της 

ευθείας των πειραµατικών δεδοµένων του ρυθµού εµφάνισης αναπαράγουµε 

τη σωστή συµπεριφορά του ρυθµού εµφάνισης συναρτήσει του µήκους 

πολυµεριµού.  

 Όσον αφορά την εξάρτηση του ρυθµού εµφάνισης από το ποσοστό 

υδροφιλικότητας είδαµε πως και στις τρεις εκδόσεις του κώδικα του 

Στοχαστικού Μοντέλου Εµφάνισης Τυχαίων ∆ρόµων τα αποτελέσµατα έχουν 

την ίδια ποιοτική συµπεριφορά µε τα αντίστοιχα της βιβλιογραφίας. Αυτό που 

είδαµε είναι πως στα µικρότερα ποσοστά υδροφιλικότητας ο ρυθµός 

ελαττώνεται και η διάλυση του πολυµερούς είναι πιο δύσκολη. Η έκδοση του 

κώδικα που ποσοτικά πλησιάζει καλύτερα τα πειραµατικά δεδοµένα, είναι η 

τρίτη έκδοση, αυτή δηλαδή που για την διάλυση µιας πολυµερικής αλυσίδας 

απαιτείται να βρίσκεται µέσα στη ζώνη διάχυσης και να είναι ιονισµένη σε 

ποσοστό µεγαλύτερο της τιµής του fcrit.  

 Τέλος, επιβαιβαιώσαµε την ύπαρξη της ζώνης διάχυσης σε αρκετές 

περιπτώσεις. Οι παράγοντες που την επηρεάζουν περισσότερο είναι το fcrit, το 

µήκος πολυµερισµού και το ποσοστό υδροφιλικότητας όπως βλέπουµε στα 

διαγράµµατα 5.30, 5.29, και 5.15 αντίστοιχα. Το συµπέρασµα που βγαίνει 

είναι πως όσο δυσκολεύουν οι συνθήκες της διάλυσης του πολυµερούς τόσο 

αυξάνεται το µέσο πάχος της ζώνης διάχυσης.   

 
 
6.1.3. Μελλοντικοί στόχοι 
 
 Στόχος της εργασίας αυτής ήταν η κατανόηση και η µελέτη της 

διεργασίας της εµφάνισης  πολυµερικών φιλµ µικρολιθογραφίας. Αυτό έγινε  

προσοµοιώνοντας τη διεργασία της εµφάνισης σύµφωνα µε το µοντέλο 

εµφάνισης που προήλθε από τον συνδυασµό του Στοχαστικού Μοντέλου

Εµφάµισης Τυχαίων ∆ρόµων και του Κρίσιµου Ποσοστού Ιονισµού. Μέσω της 

προσοµοίωσης είδαµε το πώς διάφοροι παράµετροι επηρεάζουν το ρυθµό 

εµφάνισης και την τραχύτητα και βγάλαµε χρήσιµα συµπεράσµατα. Η δουλειά 

 

  

  



 

που έγινε στα πλαίσια της εργασίας αυτής µπορεί να συνεχιστεί µε πολλούς 

τρόπους: 

 Οι παράµετροι των οποίων µελετήθηκε η επίδραση στην διεργασία 

της εµφάνισης ήταν όπως είδαµε το µέσο µήκος πολυµερισµού, 

το κρίσιµο ποσοστό ιονισµού(fcrit), η πιθανότητα διάχυσης 

/αντίδρασης(Pm) και το ποσοστό υδροφιλικότητας του 

πολυµερούς. Υπάρχει όµως η δυνατότητα να µελετηθεί η επίδραση 

που έχουν στη διεργασία της εµφάνισης και άλλοι παράγοντες, όπως: 

η δόση ακτινοβολίας κατά το στάδιο της έκθεσης, η 

συγκέντρωση του φωτοευαισθητοποιητή στο πολυµερές, το 

ποσοστό του ελεύθερου όγκου, το µήκος διάχυσης κ.α.  

 Ο κώδικας που αναπτύξαµε έχει τη δυνατότητα σχεδίασης της 

διεπιφάνειας πολυµερούς-διαλύτη σε διάφορα στάδια της 

προσοµοίωσης και υπολογισµού της τραχύτητας της διεπιφάνειας 

αυτής. Η µείωση της τραχύτητας µέσω της ανάλυσης και της µελέτης  

των παραγόντων που την επηρεάζουν και ο χαρακτηρισµός των 

επιφανειών(πολυµερούς/διαλύτη) είναι µία σηµαντική δουλειά που 

µπορεί να γίνει και να δώσει χρήσιµα συµπεράσµατα, αφού η 

τραχύτητα αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα της 

µικροηλεκτρονικής. 

 Μία ακόµη ενδιαφέρουσα συνέχιση της παρούσας δουλειάς θα ήταν η 

προσοµοίωση της διεργασίας της εµφάνισης συγκεκριµµένων δοµών 

στα πλέγµατα τα οποία προσοµοιώσαµε.  Κατ’αυτόν τον τρόπο θα 

µπορέσουµε να δούµε πώς οι διαστάσεις της δοµής επηρεάζουν τη 

διεργασία της εµφάνισης σε συνάρτηση µε το µήκος πολυµερισµού. 

 Υπάρχουν όµως όπως είδαµε στη βιβλιογραφία,  δύο ακόµη 

κατηγορίες µοντέλων που περιγράφουν τη διεργασία της εµφάνισης 

µε διαφορετικό τρόπο. Η κωδικοποίηση λοιπόν και των υπολοίπων 

µοντέλων θα µας βοηθήσει να τα συγκρίνουµε µεταξύ τους και να 

πούµε µε σιγουριά πιο από αυτά επαληθεύει περισσότερο τα 

πειραµατικά δεδοµένα, άρα και ποια θεωρία είναι η πιο σωστή. Αυτή η 

  



 

εργασία αποτελεί ένα φιλόδοξο στόχο που ουσιαστικά θα είναι µια 

συνέχεια της εργασίας αυτής. 
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