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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη συστοιχίας αισθητήρων
χωρητικότητας για την ανίχνευση χημικών και βιολογικών ενώσεων. Η συστοιχία
αποτελείται από 16 γραμμές και 16 στήλες, έτσι περιλαμβάνει έως και 256 αισθητήρες. Κάθε
αισθητήρας χρησιμοποιεί μια υπέρλεπτη μεμβράνη πυριτίου επιλεκτικά επικαλυμμένη με ένα
κατάλληλο χημικά ή βιολογικά ευαίσθητο στρώμα. Οι μεταβολές της μηχανικής τάσης στην
επιφάνεια της μεμβράνης κατά τη διάρκεια των βιολογικών ή χημικών αλληλεπιδράσεων
προκαλούν μεταβολές στην κάμψη της μεμβράνης. Οι μεταβολές της κάμψης μετατρέπονται
σε μεταβολές της χωρητικότητας μεταξύ μεμβράνης και υποστρώματος. Με τον τρόπο αυτό
ανιχνεύτηκαν πτητικές οργανικές ενώσεις χρησιμοποιώντας μεμβράνες επικαλυμμένες με
πολυμερή,

καθώς

και

βιομοριακές

αλληλεπιδράσεις

χρησιμοποιώντας

μεμβράνες

επικαλυμμένες με πρωτεΐνες ή ολιγονουκλεοτίδια.
Οι αισθητήρες που αναπτύχθηκαν, σε αντίθεση με τους ευρέως διαδεδομένους αισθητήρες
μικροδοκών, επιτρέπουν την εφαρμογή της ανίχνευσης μέσω χωρητικότητας και σε αγώγιμα
μέσα, όπως είναι τα βιολογικά διαλύματα. Οι μεμβράνες, αντίθετα από τις δοκούς,
στηρίζονται κατά μήκος όλης τους της περιφέρειας και επομένως ο χώρος μεταξύ των
οπλισμών του πυκνωτή είναι μονωμένος, επιτρέποντας τη μέτρηση μεταβολών της
χωρητικότητας που οφείλεται μόνο στη μεταβολή της κάμψης του εύκαμπτου οπλισμού.
Επιπλέον, οι αισθητήρες που βασίζονται στις μεταβολές της επιφανειακής τάσης καθιστούν
δυνατή τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων χωρίς τη χρήση βιολογικών δεικτών, οι οποίοι
περιπλέκουν την πειραματική διαδικασία και αυξάνουν το κόστος. Επίσης, σε σύγκριση με
άλλες τεχνικές, η ανίχνευση μέσω της χωρητικότητας, προσφέρει ευκολία στον τρόπο
μέτρησης και τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης των διαστάσεων των αισθητήρων που
αναπτύσσονται.
Τα τρία πρώτα Κεφάλαια της διατριβής εμπεριέχουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο.
Συγκεκριμένα, περιγράφονται οι βασικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά των συστοιχιών
χημικών και βιολογικών αισθητήρων (Κεφάλαιο 1), γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση
αντίστοιχων αισθητήρων (Κεφάλαιο 2) και παρουσιάζονται οι μικρομηχανικές διαδικασίες
κατασκευής αισθητήρων (Κεφάλαιο 3). Ακολουθούν τα Κεφάλαια που σχετίζονται με τον
σχεδιασμό, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων (Κεφάλαιο 4), με την
κατασκευή (Κεφάλαιο 5) και τον χαρακτηρισμό των αισθητήρων (Κεφάλαια 6,7). Στο
Κεφάλαιο 6, περιγράφονται τεχνικές επικάλυψης των μεμβρανών με διάφορα πολυμερή και
1

παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα για την ανίχνευση υγρασίας και πτητικών
οργανικών ενώσεων. Το Κεφάλαιο 7 αναφέρεται στο χαρακτηρισμό των βιολογικών
αισθητήρων για την ανίχνευση πρωτεϊνών (αλληλεπίδραση βιοτίνης-στρεπταβιδίνης) και της
υβριδοποίησης αλληλουχιών DNA. Τέλος, στο Κεφάλαιο 8 συνοψίζεται η συμβολή της
παρούσας διατριβής στην έρευνα και αναφέρεται η μελλοντική εργασία.

2

Summary
The scope of the presented thesis is the development of a capacitive sensor array for the
detection of chemical and biological compounds. The array comprises 16 rows and 16
columns of sensing elements thus accommodating up to 256 differently functionalized
sensors. Each sensor uses an ultrathin silicon membrane selectively covered with an
appropriate sensitive layer. Stress changes on the membrane surface during the biological or
chemical interactions cause the membrane to deflect. The changes of the deflection are
translated into capacitive changes between the membrane and the substrate. Volatile organic
compounds have been detected using polymer-covered membranes, whereas biomolecular
interactions have been detected using membranes covered with proteins or oligonucleotides.
The developed sensors, in contrast to the widely used microcantilever sensors, enable the
application of capacitive sensing in conductive media such as biological solutions. The
membranes, contrary to cantilevers, are sealed peripherally, thus isolating the space between
the capacitor plates and enabling measuring of capacitance changes that originate only due to
the deflection of the flexible plate. Furthermore, with surface stress based sensors the use of
labels can be avoided, simplifying the experimental procedure and reducing cost. In addition,
capacitive readout, comparing to other readout techniques, offers ease of electrical detection
and the ability of miniaturization of the developed sensors.
The first three Chapters of the thesis include the necessary theoretical background. In
particular, the basic concepts and features of chemical and biological sensor arrays (Chapter
1), a review of similar sensors (Chapter 2), as well as the micromechanical processes for the
sensor fabrication (Chapter 3) are described. The next chapters concern the sensor design,
based on finite element analysis (Chapter 4), the fabrication (Chapter 5) and the
characterization of the devices (Chapters 6, 7). The polymer deposition techniques and the
experimental results for the detection of humidity and volatile organic compounds are
described in Chapter 6. Chapter 7 refers to the characterization of the biological sensors for
the detection of proteins (biotin-streptavidin interaction) and the hybridization of DNA
strands. Finally, the contribution of this thesis in research and the future work are presented
in Chapter 8.

3
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Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στις βασικές έννοιες που διέπουν τους μικρομηχανικούς
αισθητήρες και συγκεκριμένα τους χημικούς και βιολογικούς αισθητήρες. Αφού οριστούν οι
αισθητήρες και τα χαρακτηριστικά μεγέθη των χημικών-βιολογικών αισθητήρων, περιγράφονται
οι συστοιχίες μικροαισθητήρων και η χρησιμότητά τους σε χημικές και βιολογικές εφαρμογές.
Αναφέρονται επίσης τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση χημικών και βιολογικών
ενώσεων, και κυρίως τα πολυμερή και τα βιομόρια, καθώς και οι αντίστοιχες χημικές και
βιολογικές αλληλεπιδράσεις. Τέλος, περιγράφονται συνοπτικά οι συνήθεις φυσικοί μετατροπείς
για την ανίχνευση χημικών και βιολογικών ουσιών.
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1.1 Οι μικρομηχανικοί αισθητήρες
Οι αισθητήρες αποτελούν μέσα επικοινωνίας μεταξύ του πραγματικού ή αλλιώς
αναλογικού κόσμου στον οποίο ζούμε και του ψηφιακού κόσμου των ηλεκτρονικών
υπολογιστών και των σύγχρονων συστημάτων μεταφοράς πληροφορίας. Μας δίνουν τη
δυνατότητα να πάρουμε πληροφορία σε πραγματικό χρόνο για πράγματα που μπορούμε
να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας αλλά και για πράγματα που δεν μπορούμε να
ανιχνεύσουμε και τα οποία θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα ή ωφέλιμα για εμάς [1].
Έτσι λοιπόν ως αισθητήρας (sensor) θεωρείται μια διάταξη που ανιχνεύει ένα σήμα και
το μετατρέπει σε ένα μετρήσιμο μέγεθος. Αποτελείται από δύο μέρη, τον μετατροπέα
(transducer) που μετατρέπει μια μορφή ενέργειας σε μια άλλη, και το κύκλωμα οδήγησης
(driving circuit) που μετατρέπει το σήμα του μετατροπέα σε κάποιο σήμα τυποποιημένης
μορφής [2].
Οι μετατροπείς είναι το πιο σημαντικό μέρος ενός αισθητήρα και μετατρέπουν το σήμα
που λαμβάνουν σε ένα ηλεκτρικά μετρήσιμο σήμα. Συχνά με τον όρο αισθητήρας γίνεται
ουσιαστικά αναφορά στον μετατροπέα. Οι μετατροπείς μπορούν να είναι ηλεκτροχημικοί,
ηλεκτρομηχανικοί,

οπτικοί

κ.α.

Παραδείγματα

μετατροπέων

θα

αναφερθούν

αναλυτικότερα στη συνέχεια για εφαρμογές τόσο σε χημικούς όσο και σε βιολογικούς
αισθητήρες.
Το κύκλωμα οδήγησης μετατρέπει συνήθως το σήμα του μετατροπέα σε ένα πιο
σταθερής μορφής ηλεκτρικό σήμα και το ενισχύει. Επίσης, κυκλώματα ανάδρασης
διορθώνουν τις ανεπιθύμητες επιδράσεις όπως μεταβολές της θερμοκρασίας και της τάσης
τροφοδοσίας ενώ τροποποιούν και το τελικό σήμα εξόδου ώστε να βρίσκεται μέσα σε
προκαθορισμένα όρια, ανάλογα με τις εφαρμογές. Στην ψηφιακή του μορφή το σήμα
μπορεί να επεξεργαστεί, να αποθηκευτεί, να προβληθεί σε οθόνες ή να διατεθεί
ηλεκτρονικά σε άλλες περιοχές μέσω ψηφιακών δικτύων μεταφοράς πληροφορίας.
1.1.1 Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα - Εφαρμογές
Τα κίνητρα για την ανάπτυξης της σύγχρονης τεχνολογίας αισθητήρων περιλαμβάνουν
τον γενικό έλεγχο της υγείας, την περιβαλλοντική συνείδηση, τους κανονισμούς
ποιότητας τροφίμων, την εισαγωγή στη σύγχρονη ζωή των ασύρματων συστημάτων
επικοινωνίας και μεταφοράς πληροφορίας, την υγεία και ασφάλεια στους χώρους
εργασίας και τις τάσεις της αγοράς (π.χ. έξυπνα σπίτια).
Οι σύγχρονοι αισθητήρες είναι στην πλειονότητα τους μικροηλεκτρομηχανικά
συστήματα (MEMS) που κατασκευάζονται ως ολοκληρωμένα κυκλώματα κυρίως πάνω
7
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σε δισκία πυριτίου και με διαδικασίες μαζικής παραγωγής. Οι αισθητήρες αποτελούν
περίπου το 40% της σύγχρονης αγοράς MEMS [3]. Τα πλεονεκτήματα των
μικροαισθητήρων εκτείνονται τόσο σε οικονομικούς όσο και τεχνολογικούς τομείς, όπως:
(α) το κόστος μιας διάταξης είναι ανάλογο του μεγέθους της λόγω της τεχνολογίας
μαζικής παραγωγής, (β) οι άριστες μηχανικές ιδιότητες του μονοκρυσταλλικού πυριτίου
που είναι συγκρίσιμες με αυτές του ατσαλιού, ελαχιστοποιούν τη μηχανική καταπόνηση
και υστέρηση, (γ) υπάρχει ήδη η τεχνολογία και η τεχνογνωσία για την κατασκευή αυτών
των αισθητήρων αφού είναι όμοια με αυτή των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, (δ) υπάρχει
η δυνατότητα σύνδεσης των αισθητήρων με ολοκληρωμένα κυκλώματα δημιουργώντας
έτσι συστήματα χαμηλού κόστους, (ε) μερικά φυσικά φαινόμενα εκπληρώνονται πολύ
καλύτερα ή είναι πιο αποδοτικά στην κλίμακα των μικρομέτρων, για παράδειγμα, η
δυνατότητα για πιο γρήγορη απόκριση ενός αισθητήρα, και (στ) οι μικροαισθητήρες έχουν
χαμηλή κατανάλωση ισχύος.
Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα χρειάζεται σε τομείς όπως η βελτίωση των τεχνολογικών
διαδικασιών που αφορούν την κατασκευή μικρομηχανικών διατάξεων και δεν
χρησιμοποιούνταν στην κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, η κατανόηση των
μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών που χρησιμοποιούνται και ο έλεγχος του πάχους των
δομών που κατασκευάζονται από πλευράς ακρίβειας και επαναληψιμότητας.
Στους εμπορικά αξιοποιήσιμους μικροαισθητήρες περιλαμβάνονται αισθητήρες πίεσης,
αδράνειας, χημικοί κ.α. ενώ συνεχώς προωθούνται στην αγορά και νέα συστήματα όπως
οπτικοί διακόπτες, RF διακόπτες, Lab-on-a-chip, μικροηλεκτρονόμοι (microrelays),
ηλεκτρονικές μύτες (electronic noses) κ.α. [4].
1.1.2 Ορισμός και εφαρμογές βιολογικών/χημικών αισθητήρων
Οι βιοχημικοί αισθητήρες μετατρέπουν σε μετρήσιμο σήμα τις μεταβολές φυσικών ή
χημικών παραμέτρων που οφείλονται στην παρουσία μορίων στο περιβάλλον.
Συγκεκριμένα, χημικός αισθητήρας είναι μια διάταξη που μετατρέπει μια χημική
πληροφορία - από τη συγκέντρωση ενός συγκεκριμένου συστατικού μέχρι πλήρη ανάλυση
συστατικών - σε αναλυτικά χρήσιμο σήμα [5].
Ένας βιολογικός αισθητήρας ή βιοαισθητήρας μπορεί να θεωρηθεί και υποκατηγορία
των χημικών αισθητήρων και είναι μια διάταξη που μετατρέπει μια βιολογική
αλληλεπίδραση σε μετρήσιμο σήμα.
Τόσο οι χημικοί όσο και οι βιολογικοί αισθητήρες (με την έννοια του μετατροπέα)
αποτελούνται από δύο βασικά μέρη (Σχήμα 1). Το πρώτο μέρος αποτελεί το στοιχείο
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αναγνώρισης και είναι ένα χημικά ευαίσθητο στρώμα που καθορίζει την επιλεκτικότητα
του αισθητήρα. Στους βιοαισθητήρες είναι συνήθως ένα στρώμα από βιομόρια τα οποία
μπορούν να προσδεθούν ή να αντιδράσουν με τα μόρια που χρειάζεται να ανιχνευτούν
(μόρια στόχοι ή αναλύτες). Συνήθως πρόκειται για ένζυμα, βιολογικούς υποδοχείς,
πρωτεΐνες, κύτταρα, λιπίδια, αντισώματα ή αντιγόνα, κλώνους DNA ή RNA κλπ. Στους
χημικούς αισθητήρες το χημικά ευαίσθητο στρώμα είναι ένα κατάλληλα επιλεγμένο υλικό
που έχει την ικανότητα είτε να αντιδρά είτε να προσροφά/απορροφά μόρια αναλύτη.
Συνήθως χρησιμοποιούνται πολυμερή αλλά αναφέρονται στη βιβλιογραφία και υλικά
όπως μέταλλα ή οξείδια μετάλλων, μοριακοί κρύσταλλοι κ.α.
Το δεύτερο μέρος του χημικού ή βιολογικού αισθητήρα είναι ο φυσικός μετατροπέας,
δηλαδή μια διάταξη ικανή να ανιχνεύει την αλληλεπίδραση μεταξύ του χημικά
ευαίαθητου στρώματος και των υπό ανίχνευση μορίων και να την μετατρέπει σε
ηλεκτρικό σήμα. Οι δυνατοί τύποι μετατροπέων θα αναφερθούν αναλυτικά στη συνέχεια.
Τέλος, το σήμα περνά στο κύκλωμα οδήγησης όπου από αναλογικό μετατρέπεται σε
ψηφιακό ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί σε μια μνήμη ή να προβληθεί σε οθόνη ή
οποιοδήποτε άλλο μέσο που το καθιστά προσβάσιμο στον πραγματικό κόσμο.

Σχήμα 1: Τα κύρια μέρη για την ανίχνευση με έναν χημικό ή βιολογικό αισθητήρα.
Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1 είναι ποικίλες οι εφαρμογές των χημικών και
βιολογικών αισθητήρων και εκτείνονται από τον συνεχή έλεγχο χημικών διαδικασιών στη
βιομηχανία ως την ανίχνευση επικίνδυνων ενώσεων (π.χ. μονοξείδιο του άνθρακα) στα
σπίτια.
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Πίνακας 1. Εφαρμογές και παραδείγματα των χημικών/βιολογικών αισθητήρων
Εφαρμογή

Παράδειγμα

Αυτοκίνηση

Συστήματα ελέγχου καυσίμων, έλεγχος εκπομπών

Άμυνα

Βιολογικές και χημικές εφαρμογές

Αεροπορική βιομηχανία

Έλεγχος συστημάτων, έλεγχος της ποιότητας του
αέρα στον χώρο επιβατών

Γεωργία

Ανίχνευση pH, ελεγχόμενη χρήση βοτανισμάτων
και μικροβιοκτόνων

Χημική βιομηχανία

Έλεγχος υλικών, εκπομπών και συστημάτων

Ασφάλεια

Ανίχνευση αερίων

Περιβάλλον

Ανίχνευση ουσιών που μολύνουν τον αέρα, το νερό
και το έδαφος

Ιατρική

Ανίχνευση συγκέντρωσης αναισθητικών αερίων,
κλινική διάγνωση

Τελωνεία

Ανίχνευση παράνομων και επικίνδυνων ουσιών,
ναρκωτικών και εκρηκτικών

Τρόφιμα και ποτά

Εξέταση χημικής σύστασης, οσμής και ποιότητας
τροφίμων και ποτών, έλεγχος συμβατότητας χημικών,
έλεγχος ζύμωσης στη βιομηχανία

1.2 Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά των βιολογικών/χημικών αισθητήρων
Τα βασικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν έναν χημικό ή βιολογικό αισθητήρα
περιγράφονται παρακάτω.
Η ευαισθησία (sensitivity) δείχνει πώς ανταποκρίνεται ο αισθητήρας σε μια δεδομένη
μεταβολή της συγκέντρωσης του αναλύτη. Δηλαδή αναφέρεται στη μεταβολή του
σήματος για συγκεκριμένη μεταβολή συγκέντρωσης αναλύτη.

Αντιστοίχως, η

διασταυρωτική ευαισθησία (cross- sensitivity) αναφέρεται στη συνεισφορά άλλων, μη
επιθυμητών παραμέτρων που επηρεάζουν τη συνολική απόκριση του αισθητήρα.
Η αντιστρεψιμότητα (reversibility) αναφέρεται στην εξάρτηση της απόκρισης του
αισθητήρα από προηγούμενη έκθεσή του σε αναλύτες ή στον τρόπο που επιτυγχάνεται μια
συγκεκριμένη συγκέντρωση αναλύτη (επιδράσεις μνήμης ή υστέρησης).
Η επιλεκτικότητα (selectivity) ορίζεται ως η ικανότητα ενός αισθητήρα να
ανταποκρίνεται κυρίως σε μια μόνο ένωση υπό την παρουσία και άλλων ενώσεων.
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Το όριο ανίχνευσης (Limit of Detection, LOD) σχετίζεται με τη χαμηλότερη
συγκέντρωση ενός αναλύτη που μπορεί να ανιχνευτεί. Οι τιμές συγκέντρωσης πάνω από
το όριο ανίχνευσης ενός αναλύτη δείχνουν την παρουσία του στο χώρο, ενώ για τιμές
χαμηλότερες, η ουσία δεν είναι ανιχνεύσιμη.
Παράλληλα μπορεί να οριστεί και το όριο προσδιορισμού (Limit of Determination),
το οποίο δίνει ποιοτική πληροφορία π.χ. ότι το σήμα που λαμβάνεται μπορεί να αποδοθεί
σε έναν συγκεκριμένο αναλύτη. Επειδή για αυτό απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες,
το όριο προσδιορισμού είναι πάντα υψηλότερο από το όριο ανίχνευσης.
Ο χρόνος απόκρισης/ ανάκαμψης (response/recovery time) αναφέρεται συνήθως στο
χρόνο που χρειάζεται ο αισθητήρας για να αποκτήσει το 90% της σταθερής τιμής του
κατά την εμφάνιση/απομάκρυνση μιας ουσίας.
Με βάση τα παραπάνω και τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις, τα χαρακτηριστικά
ενός ιδανικού βιολογικού/χημικού αισθητήρα περιλαμβάνουν
• Υψηλή ευαισθησία και χαμηλό όριο ανίχνευσης
• Υψηλή επιλεκτικότητα στα μόρια-στόχους (αναλύτες) και χαμηλή διασταυρωτική
ευαισθησία (cross- sensitivity) στις παρασιτικές ενώσεις
• Μικρούς χρόνους απόκρισης και ανάκαμψης
• Αντιστρεψιμότητα
• Ακρίβεια και επαναληψιμότητα του σήματος
• Σταθερότητα και αξιοπιστία
• Χαμηλή εξάρτηση από τη θερμοκρασία ή μηχανισμό για την αντιστάθμιση των
επιδράσεών της
• Προστασία ή ανθεκτικότητα στις φθορές
• Χαμηλό κόστος κατασκευής και συντήρησης
• Ευκολία στη χρήση
1.3 Μονάδες συγκεντρώσεως
Η συγκέντρωση είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την
ποσότητα μιας ουσίας που είναι αναμεμειγμένη με μια άλλη και συναντάται συχνά για την
περιγραφή των πειραματικών συνθηκών και τον προσδιορισμό της ευαισθησίας στους
χημικούς και βιολογικούς αισθητήρες. Η έννοια της συγκέντρωσης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους χημική μίξη αν και συνήθως αναφέρεται σε διαλύματα
όπου προσδιορίζει την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας (δ.ο.) που διαλύεται σε έναν
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διαλύτη. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης,
οι κυριότεροι από τους οποίους αναφέρονται παρακάτω. Σε όσες μονάδες συγκέντρωσης
απαιτείται μέτρηση του όγκου μιας ουσίας, θεωρείται ο όγκος στις πρότυπες συνθήκες
πίεσης και θερμοκρασίας (1 ατμόσφαιρα και 25 βαθμοί Κελσίου) εκτός και αν αναφέρεται
διαφορετικά.
Επί τοις εκατό κατά μάζα (% w/w): δηλώνει τη μάζα σε γραμμάρια της δ.ο. σε 100
γραμμάρια διαλύματος. Χρησιμοποιείται συνήθως σε όξινα και βασικά διαλύματα.
Επί τοις εκατό μάζα κατά όγκο (% m/v ή % w/v): δηλώνει τη μάζα σε γραμμάρια
της δ.ο. σε 100ml διαλύματος. Χρησιμοποιείται συνήθως σε διαλύματα με στερεά δ.ο.
Επί τοις εκατό όγκο κατά όγκο (% v/v): δηλώνει τον όγκο σε ml της δ.ο. σε 100ml
διαλύματος και είναι χρήσιμη μονάδα για διαλύματα που προκύπτουν από την ανάμειξη
υγρών, π.χ. οινοπνευματώδη ποτά.
Μοριακότητα ή μοριακή συγκέντρωση κατά όγκο (Molarity, M): δηλώνει τον
αριθμό των moles της δ.ο. ανά λίτρο διαλύματος. Η ωφέλεια του να δουλεύει κανείς με
moles είναι σημαντική καθώς γίνεται εφικτή η μέτρηση του απόλυτου αριθμού των
σωματιδίων σε ένα διάλυμα ανεξάρτητα από το βάρος και τον όγκο τους. Αυτή η μονάδα
μέτρησης είναι συνήθως χρήσιμη στα βιολογικά διαλύματα και όταν πραγματοποιούνται
στοιχειομετρικοί υπολογισμοί.
Μοριακότητα ή μοριακή συγκέντρωση κατά βάρος (Molality, m): δηλώνει τον
αριθμό των moles της δ.ο. ανά χιλιόγραμμο διαλύτη. Το πλεονέκτημα της μοριακότητας
κατά βάρος είναι ότι δεν αλλάζει με τη θερμοκρασία καθώς αφορά τη μάζα του διαλύτη
και όχι τον όγκο του διαλύματος. Έτσι η μοριακότητα κατά όγκο μειώνεται με την αύξηση
της θερμοκρασίας αφού αυξάνεται ο όγκος του διαλύματος, όμως η μοριακότητα κατά
βάρος ενός διαλύματος είναι πάντα σταθερή ανεξάρτητα από τις φυσικές συνθήκες όπως
η πίεση και η θερμοκρασία.
Μοριακό κλάσμα (Χ): είναι ο λόγος του αριθμού των moles της δ.ο. προς τον αριθμό
των moles του διαλύματος.
Κανονικότητα (Normality, Ν): Η κανονικότητα σχετίζεται με τη μοριακότητα και
χρησιμοποιείται κυρίως για όξινα ή βασικά διαλύματα και αλληλεπιδράσεις. Για
αντιδράσεις οξέος-βάσεως, ισοδυναμεί με τη μάζα του οξέος ή της βάσεως που μπορεί να
δεχτεί ή να δώσει ακριβώς ένα mole πρωτονίων (H+). Η κανονικότητα χρησιμοποιείται
επίσης σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. Σε αυτή την περίπτωση, ισοδυναμεί με την
ποσότητα του οξειδωτικού ή αναγωγικού μέσου που μπορεί να δεχτεί ή να προμηθεύσει
ένα mole ηλεκτρονίων. Έτσι ενώ η μοριακότητα μετρά τον αριθμό των σωματιδίων ανά
12
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λίτρο διαλύματος, η κανονικότητα μετρά τον αριθμό των ισοδυνάμων ανά λίτρο
διαλύματος. Απλοποιημένα, εκτός από την περίπτωση της οξειδοαναγωγής, στην πράξη
αυτό σημαίνει ότι πολλαπλασιάζεται η μοριακότητα ενός διαλύματος με το σθένος της
ιοντικής διαλυμένης ουσίας.
Μέρη ανά ποσότητα (parts per notation): Η μονάδες συγκεντρώσεως μερών ανά
ποσότητα χρησιμοποιούνται για εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις, συχνά για τον
υπολογισμό ιχνοστοιχείων στο έδαφος ή των επιπέδων ουσιών που μολύνουν την
ατμόσφαιρα. Οι μονάδες αυτής της κατηγορίας είναι:
Μέρη ανά εκατό (% ή σπάνια pph): δηλώνει ένα σωματίδιο δεδομένης ουσίας ή
συστατικού σε κάθε 99 άλλα συστατικά. Είναι δηλαδή το κοινό ποσοστό επί τοις εκατό.
Μέρη ανά χίλια (‰ ή κατά περίπτωση ppt): ): δηλώνει ένα σωματίδιο δεδομένης
ουσίας ή συστατικού σε κάθε 999 άλλα συστατικά. Είναι σχεδόν ισοδύναμο με μια
σταγόνα μελάνι σε ένα ποτήρι νερό ή ένα δευτερόλεπτο ανά 17 λεπτά. Χρησιμοποιείται
συνήθως για την αλμυρότητα του θαλασσινού νερού.
Μέρη ανά εκατομμύριο (ppm): δηλώνει ένα σωματίδιο δεδομένου συστατικού σε
κάθε 999.999 άλλα συστατικά και είναι σχεδόν ισοδύναμο με ένα δευτερόλεπτο ανά 280
ώρες.
Μέρη ανά δισεκατομμύριο (ppb): δηλώνει ένα σωματίδιο δεδομένου συστατικού σε
κάθε 999.999.999 άλλα συστατικά και είναι σχεδόν ισοδύναμο με ένα δευτερόλεπτο ανά
32 χρόνια.
Μέρη ανά τρισεκατομμύριο (ppt): δηλώνει ένα σωματίδιο δεδομένου συστατικού σε
κάθε 999.999.999.999 άλλα συστατικά και είναι σχεδόν ισοδύναμο με ένα δευτερόλεπτο
ανά 320 αιώνες.
Μέρη ανά τετράκις εκατομμύριο (ppq): δηλώνει ένα σωματίδιο δεδομένου
συστατικού σε κάθε 999.999.999.999.999 άλλα συστατικά και είναι σχεδόν ισοδύναμο με
ένα δευτερόλεπτο ανά 32.000 χιλιετίες. Δεν υπάρχουν ως τώρα γνωστές τεχνικές
ανάλυσης που μπορούν να μετρήσουν με τέτοια ακρίβεια. Παρόλα αυτά χρησιμοποιείται
ως μονάδα σε μαθηματικά μοντέλα τοξικολογίας και επιδημιολογίας.
Οι μονάδες συγκέντρωσης σε μέρη ανά ποσότητα αν και χρησιμοποιούνται ευρέως δεν
είναι αποδεκτές από το διεθνές σύστημα μονάδων λόγω της εξάρτησής τους από την
αγγλική γλώσσα. Επίσης, οι μονάδες αυτές συχνά ακολουθούνται από ένα v, π.χ. ppmv
για να δηλώσουν μέρη ανά ποσότητα προς όγκο και στα αέρια ισούται με τα μέρη ανά
ποσότητα (π.χ. ppm) διά τον αριθμό των σωματιδίων (νόμος Avogadro).
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1.4 Χημικοί Αισθητήρες
1.4.1 Συστοιχίες αισθητήρων
Οι σύγχρονες απαιτήσεις στον τομέα των χημικών αισθητήρων οδηγούν στην ανάγκη
δημιουργίας αισθητήρων που μπορούν ταυτόχρονα να προσδιορίζουν μια μεγάλη ποικιλία
ουσιών κερδίζοντας σε χρόνο ανάλυσης, ποσότητα αναλύτη και ευκολία χειρισμού. Για το
λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί συστοιχίες μικροαισθητήρων που συχνά αναφέρονται με τον
όρο ηλεκτρονική μύτη.
Η ιδέα της ηλεκτρονικής μύτης (electronic nose) εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1980.
Συνώνυμοι είναι οι όροι τεχνητή μύτη (artificial nose), μηχανική μύτη (mechanical nose)
ή σύστημα ανίχνευσης οσμών (odour-sensing system). Οι όροι αυτοί αναφέρονται σε
διατάξεις ή όργανα που αποτελούνται από μια σειρά ή συστοιχία ηλεκτρονικών χημικών
αισθητήρων μερικής επιλεκτικότητας και ένα κατάλληλο σύστημα αναγνώρισης προτύπου
(Pattern-recognition system) ικανό να προσδιορίζει απλές και σύνθετες οσμές [6,7].
Οι συστοιχίες των χημικών αισθητήρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο
διαφορετικών χημικών αλληλεπιδράσεων ενός μόνο δείγματος. Η επιτυχία μιας τέτοιας
προσέγγισης εξαρτάται από το είδος και την ποσότητα της πληροφορίας που δίνει κάθε
αισθητήρας. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να επιλέγονται αισθητήρες που είναι
επιλεκτικοί σε διαφορετικά είδη αναλυτών, έχουν επομένως διαφορετικές χημικές
ιδιότητες. Σε μια τέτοια συστοιχία η απόκριση ενός αναλύτη θα δίνει και καθορισμένο
«αποτύπωμα» ή αλλιώς πρότυπο, όπως αυτό του Σχήματος 2. Αντιστρόφως, κάθε
πρότυπο μπορεί να αποδοθεί σε συγκεκριμένο αναλύτη και από ένα σύνολο
αποτελεσμάτων να δημιουργηθεί μια συλλογή πληροφορίας που βοηθά στον
προσδιορισμό των ουσιών. Για το σκοπό αυτό, έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές
αναγνώρισης προτύπου.
Οι τεχνικές αναγνώρισης προτύπου (pattern recognition techniques) είναι μέθοδοι που
έχουν αναπτυχθεί για την κατηγοριοποίηση δεδομένων βάσει προηγούμενης γνώσης ή
στατιστικής πληροφορίας που εξάγεται από τα πρότυπα. Τα πρότυπα είναι συνήθως
ομάδες μετρήσεων ή παρατηρήσεων από γνωστούς αναλύτες που βάσει μαθηματικών
κανόνων, καταλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία σε καθορισμένο πολυδιάστατο χώρο. Στη
συνέχεια, η απόκριση του αισθητήρα σε μια άγνωστη οσμή συγκρίνεται με βάση τα
πρότυπα και προσδιορίζεται. Υπάρχουν μέθοδοι αναγνώρισης προτύπου που είναι
παραμετρικές, δηλαδή βασίζονται σε γνωστές κατανομές πιθανοτήτων από τις μεταβλητές
(π.χ. διαχωρίζουσα ανάλυση ή μερικά ελάχιστα τετράγωνα) και μη παραμετρικές μέθοδοι
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και συνεπώς πιο γενικές μέθοδοι όπως η μέθοδος κύριων συστατικών (principal
component analysis, PCA). Η τελευταία είναι και η πιο ευρέως διαδεδομένη τεχνική
καθώς μπορεί να διατηρεί τη συνολική στατιστική διακύμανση του συνόλου των
δεδομένων μειώνοντας ταυτόχρονα τον αριθμό των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται.

Σχήμα 2. Παράδειγμα πρότυπου που λαμβάνεται από μια συστοιχία αισθητήρων. Τα
πρότυπα χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των συστατικών ενός άγνωστου
αναλύτη.
Οι συστοιχίες μικραισθητήρων για ανίχνευση χημικών ενώσεων βρίσκουν εφαρμογή
στη μελέτη της ποιότητας τροφίμων και ποτών [6,8] καθώς και σε περιβαλλοντικές
εφαρμογές. Ο έλεγχος των οσμών είναι επίσης πολύ σημαντικός σε τομείς της
καθημερινής ζωής όπως αυτοκίνητα, τρένα και αεροπλάνα ή το εσωτερικό και εξωτερικό
κτηρίων και εργοστασίων για την ανίχνευση επικίνδυνων χημικών ουσιών. Οι συστοιχίες
μικραισθητήρων παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για εφαρμογές στον τομέα της ιατρικής
για την ανίχνευση οσμών του σώματος (π.χ. στην αναπνοή ή το δέρμα) που σχετίζονται με
ασθένειες όπως διαβήτης, στομαχικές διαταραχές κλπ [9].
1.4.2 Υλικά για την ανίχνευση χημικών ενώσεων
Όταν πραγματοποιηθεί η αλληλεπίδραση με τον αναλύτη (απορρόφηση, προσρόφηση,
χημική αντίδραση) οι φυσικοχημικές ιδιότητες του χημικά ευαίσθητου στρώματος, όπως η
μάζα, ο όγκος, οι οπτικές, οι ηλεκτρικές ή οι μηχανικές του ιδιότητες αλλάζουν. Οι
αλλαγές αυτές είναι συνήθως αντιστρεπτές για τους χημικούς αισθητήρες πολυμερών
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όπου οι αλληλεπιδράσεις με τον αναλύτη είναι ασθενείς, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και
στους αισθητήρες όπου γίνεται χημική αντίδραση με τον αναλύτη. Ωστόσο η
επιλεκτικότητα του ευαίσθητου στρώματος σχετίζεται με την αντιστρεψιμότητα της
μεταβολής. Όσο πιο επιλεκτικό είναι ένα στρώμα τόσο πιο πιθανό είναι η αλληλεπίδρασή
του με τον αναλύτη να είναι μια μη αντιστρεπτή διαδικασία. Για αυτό στα πολυμερή, αν
και δεν είναι ιδιαίτερα επιλεκτικά υλικά, η εκρόφηση του αναλύτη γίνεται εύκολα όταν
αυτός απομακρυνθεί. Αυτή η ιδιότητα, σε συνδυασμό με την ποικιλία και την ευκολία
χρήσης τους, τα καθιστά ιδιαίτερα εύχρηστα υλικά για εφαρμογές σε ηλεκτρονικές μύτες.
Παρακάτω περιγράφονται οι φυσικές και χημικές ιδιότητες των πολυμερικών υλικών.
1.4.2.1 Τα πολυμερή και οι ιδιότητές τους
Τα πολυμερή είναι μακρομόρια που δημιουργούνται με τη βοήθεια μιας σειράς
αλυσιδωτών χημικών αντιδράσεων κατά τις οποίες πολλά μόρια μικρού μοριακού βάρους
αφού ενωθούν συνθέτουν ένα μακρομόριο μεγάλου μοριακού βάρους. Η διαδικασία της
σύνθεσης αυτών των μακρομορίων λέγεται πολυμερισμός ενώ τα μικρά μόρια που
ενώθηκαν για τη σύνθεση του πολυμερούς λέγονται μονομερή. Επομένως, τα πολυμερή
γίνονται από επανάληψη των επιμέρους δομικών μονάδων που συνδέονται μεταξύ τους με
ομοιοπολικούς δεσμούς και χαρακτηρίζονται από πολλά μεγάλα μόρια. Οι φυσικές
ιδιότητες των πολυμερών είναι διαφορετικές από αυτές των μονομερών μορίων από τα
οποία αποτελούνται. Προφανώς για να γίνει ο πολυμερισμός είναι απαραίτητη η ύπαρξη
ενός ακόρεστου δεσμού στα μόρια των μονομερών. Τα πολυμερή αποτελούνται από
άτομα άνθρακα σε συνδυασμό μόνο με άλλα επτά στοιχεία, τα: υδρογόνο (H), άζωτο (N),
οξυγόνο (O), φθόριο (F), πυρίτιο (Si), θείο (S) και χλώριο (Cl). Οι συνδυασμοί αυτών των
στοιχείων δημιουργούν μια τεράστια ποικιλία πλαστικών.
Οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των πολυμερών εξαρτώνται από τα είδη των
μονομερών που συμβάλουν στη δημιουργία τους, από το δομικό τύπο των πολυμερών
(γραμμικά,

διακλαδιζόμενα

κλπ.),

το

βαθμό

πολυμερισμού

(ο

αριθμός

των

επαναλαμβανόμενων δομικών μονάδων), το μοριακό βάρος και την κατανομή του
μοριακού βάρους. Ως μοριακό βάρος ενός πολυμερούς ορίζεται το γινόμενο του βαθμού
πολυμερισμού επί του μοριακού βάρους της δομικής μονάδας που επαναλαμβάνεται.
Δεδομένου ότι το μέγεθος και ο αριθμός των μορίων του μονομερούς μπορεί να διαφέρει
από αλυσίδα σε αλυσίδα λόγω της διαφορετικής ανάπτυξης κάθε πολυμερούς μορίου, τα
μακρομόρια έχουν διαφορετικό βάρος και συνεπώς το μοριακό βάρος είναι ο μέσος όρος
των μοριακών βαρών των μορίων του πολυμερούς. Τα είδη των μονομερών που
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συμμετέχουν στο σχηματισμό των μακρομορίων μπορεί να είναι περισσότερα από ένα και
σε αυτή την περίπτωση τα πολυμερή που παράγονται ονομάζονται συμπολυμερή. Με το
συμπολυμερισμό μπορούν να τροποποιηθούν οι ιδιότητες του υλικού ανάλογα με τις
εκάστοτε απαιτήσεις.
Κάποια πολυμερή που παρουσιάζουν ασυνήθιστα υψηλή ελαστικότητα ονομάζονται
ελαστομερή. Έτσι, ενώ τα περισσότερα υλικά φτάνουν στο όριο ελαστικότητάς τους σε
παραμορφώσεις μικρότερες του 1%, τα ελαστομερή μπορούν να αντέξουν σε
παραμορφώσεις μεγαλύτερες του 400%. Επίσης η παραμόρφωσή τους είναι πολύ εύκολο
να επιτευχθεί, έχουν δηλαδή πολύ χαμηλό μέτρο ελαστικότητας, που μπορεί να φτάσει τα
105 Pa. Η τρίτη ασυνήθιστη ιδιότητα που παρουσιάζουν ως υλικά είναι η εξάρτηση του
μέτρου ελαστικότητας από τη θερμοκρασία. Στα περισσότερα υλικά η αύξηση της
θερμοκρασίας προκαλεί μείωση του μέτρου ελαστικότητας, αλλά στα ελαστομερή το
μέτρο ελαστικότητας αυξάνεται με τη θερμοκρασία. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
οφείλονται στο γεγονός ότι η δομή των πολυμερών διαφέρει από τη δομή των συνήθων
υλικών.
Στα πολυμερή οι αλυσίδες των μορίων δεν σχηματίζουν ευθεία αλλά τεθλασμένη
γραμμή αφού η γωνία μεταξύ δύο γειτονικών δεσμών C-C είναι 109.5° και τα άτομα του
άνθρακα δεν βρίσκονται μεταξύ τους στο ίδιο επίπεδο. Με άλλα λόγια το συνολικό σχήμα
των πολυμερών θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι τυχαίο. Όταν ασκείται εξωτερική
τάση

στο

πολυμερές,

οι

δεσμοί

C-C

τείνουν

να

περιστρέφονται

ώστε

να

προσανατολίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο με την κατεύθυνση της εφαρμοζόμενης
τάσης. Συνολικά η αλυσίδα του κάθε πολυμερούς τεντώνεται χωρίς όμως να ασκούνται
τάσεις στους δεσμούς C-C οι οποίο ως γνωστό είναι πολύ ισχυροί. Έτσι ερμηνεύεται το
πολύ χαμηλό μέτρο ελαστικότητας. Η αύξηση του μέτρου ελαστικότητας με τη
θερμοκρασία ερμηνεύεται θερμοδυναμικά καθώς για να αυξηθεί η εντροπία του
συστήματος οι αλυσίδες συσπειρώνονται περεταίρω με αποτέλεσμα να αντιστέκονται
περισσότερο στη μείωση της εντροπίας που προκαλείται με την εφαρμογή τάσης.
Οι ιδιότητες των ελαστομερών αλλάζουν δραματικά σε χαμηλές θερμοκρασίες. Έτσι,
από ελαστικά και μαλακά μπορούν να γίνουν εύθραυστα και να σπάνε όταν υποβληθούν
σε τάση σε χαμηλές θερμοκρασίες. Παρομοίως υπάρχουν και πολυμερή που ενώ είναι
εύθραυστα σε θερμοκρασία δωματίου μπορούν να γίνουν πολύ ελαστικά σε υψηλότερες
θερμοκρασίες. Επομένως μπορούν να οριστούν δύο καταστάσεις, στις χαμηλές
θερμοκρασίες η υαλώδης κατάσταση (glassy ή vitreous) και στις υψηλότερες
θερμοκρασίες η ελαστική και κολλώδης κατάσταση (viscoelastic ή rubbery). Η δεύτερη
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κατάσταση χαρακτηρίζεται από χαμηλό μέτρο ελαστικότητας και τη δυνατότητα για
μεγάλες ελαστικές παραμορφώσεις. Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στην περιστροφή των
δεσμών άνθρακα-άνθρακα όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Στην υαλώδη κατάσταση οι
δεσμοί C-C δεν μπορούν πλέον να περιστρέφονται και το υλικό μπορεί να παραμορφωθεί
λίγο, προτού να υποστεί θραύση. Σε αυτή την κατάσταση αυξάνεται σημαντικά και το
μέτρο ελαστικότητας παρόλο που παραμένει μικρότερο από αυτό άλλων υλικών. Τυπική
τιμή του μέτρου ελαστικότητας πολυμερών στην υαλώδη κατάσταση είναι το 1GPa [10].
Η θερμοκρασία στην οποία συμβαίνει η μετάβαση από την υαλώδη στην ελαστική
συμπεριφορά ονομάζεται θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης, Τg. Τα πολυμερή είναι
συνήθως στερεά και σε θερμοκρασίες πάνω από αυτή της υαλώδους μετάπτωσης. Το
σημείο τήξης τους, που ορίζεται ως η θερμοκρασία στην οποία το πολυμερές γίνεται ένα
πολύ παχύρευστο υγρό, είναι συνήθως περίπου εκατό βαθμούς παραπάνω από τη
θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης. Ωστόσο η θερμοκρασία δεν είναι ο μόνος
παράγοντας που καθορίζει σε ποια κατάσταση βρίσκεται το πολυμερές. Ο τρόπος με τον
οποίο παραμορφώνεται το πολυμερές εξαρτάται σε κάποιες περιπτώσεις και από τον
τρόπο εφαρμογής της τάσης. Η θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης εξαρτάται άμεσα και
από το πάχος του πολυμερούς όταν αυτό εναποτίθεται σε κάποιο υπόστρωμα καθώς και
από τη φύση του υποστρώματος. Η επιφανειακή ενέργεια του υποστρώματος επηρεάζει
την Τg των λεπτών υμενίων και συνεπώς την δυναμική των πολυμερικών αλυσίδων. Οι
μεταβολές αυτές έχουν άμεσες επιρροές στην διόγκωση των πολυμερικών υμενίων [11].
Γενικά έχει διαπιστωθεί ότι τα λεπτά πολυμερικά υμένια παρουσιάζουν διαφορές σε
θερμοδυναμικές και κινητικές ιδιότητες σε σχέση με τα πολυμερή κύριας μάζας (bulk).
Για τα δε επιστρωμένα υμένια, οι ιδιότητες τους εξαρτώνται και από το υπόστρωμα.
Επιπλέον, τυχόν μεταβολές της κινητικότητας των μακρομοριακών αλυσίδων στα λεπτά
φιλμ σχετίζονται άμεσα με τα φαινόμενα ρόφησης και διάχυσης, επομένως και της
απόκρισης του πολυμερούς σε συγκεκριμένους αναλύτες για εφαρμογές σε χημικούς
αισθητήρες. Το πάχος του υμενίου είναι μια σημαντική παράμετρος για την δυναμική των
μοριακών αλυσίδων κυρίως όταν φτάνει σε επίπεδα συγκρίσιμα με το μέγεθος του
πολυμερούς. Όταν το πολυμερές είναι επιστρωμένο πάνω σε κάποιο υπόστρωμα
διαταράσσεται μερικώς η αρχική δομή των μακρομορίων του πολυμερούς και η
πυκνότητά του λόγω της αλληλεπίδρασης με το υπόστρωμα. Ως συνέπεια αυτών,
μεταβάλλεται η κινητικότητα των πολυμερικών αλυσίδων και αλλάζουν θερμοδυναμικές
και φυσικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν το πολυμερές, όπως η θερμοκρασία υαλώδους
μετάπτωσης, ο συντελεστής θερμικής διαστολής και άλλες μηχανικές ιδιότητες [12].
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Τα πολυμερή μπορούν επίσης να καταταχτούν σε άμορφα και κρυσταλλικά πολυμερή.
Το να είναι τα πολυμερή άμορφα στην υαλώδη κατάσταση είναι αναμενόμενο αφού τόσο
μεγάλα μόρια είναι δύσκολο να σχηματίσουν κρυσταλλική δομή. Παρόλα αυτά, υπό
κατάλληλες συνθήκες, κάποια πολυμερή μπορούν να γίνουν κρυσταλλικά, με την έννοια
του να αποτελούνται από ένα σύνολο άμορφων και κρυσταλλικών περιοχών. Οι
κρυσταλλικές περιοχές είναι ουσιαστικά λεπτά στρώματα περίπου 10nm παχιά όπου τα
πολυμερή αναδιπλώνονται με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι, ένα μακρομόριο μπορεί να έχει
ένα τμήμα σε κρυσταλλική και άλλο τμήμα του σε άμορφη περιοχή. Ο δείκτης
κρυσταλλικότητας είναι μια ένδειξη του ποσοστού της κρυσταλλικής κατάστασης. Σε μια
ειδική κατηγορία κρυσταλλικών πολυμερών οι πολυμερικές αλυσίδες διατάσσονται με
κοινό προσανατολισμό. Τέτοια φυσικά πολυμερή είναι το βαμβάκι και το μετάξι ενώ από
σύνθετα το νάιλον. Το ενδιαφέρον σε αυτά τα υλικά έχει να κάνει με τη μηχανική τους
αντοχή κατά μήκος του άξονα των ινών τους. Τέλος, υπάρχουν και αγώγιμα πολυμερή.
Αυτά είναι συνήθως προσανατολισμένα κρυσταλλικά πολυμερή με ενεργειακό χάσμα 1 ή
2 eV και τη δυνατότητα μεταβολής της αγωγιμότητάς τους με την εισαγωγή προσμίξεων
όπως και στους ημιαγωγούς. Η προσανατολισμένη κρυσταλλικότητα βοηθά τους φορείς
αγωγιμότητας να μεταπηδήσουν από μια αλυσίδα στην επόμενη. Αυτή η ιδιότητα τα
καθιστά χρήσιμα υλικά για ηλεκτρονικές και οπτοηλεκτρονικές διατάξεις ακόμα και για
την αντικατάσταση των μετάλλων όπου χρειάζεται η χαμηλή πυκνότητα και η ευκαμψία
των πολυμερών [13].
Για την εναπόθεση πολυμερών σε αισθητήρες συνήθως επιλέγονται πολυμερή στην
άμορφη κατάσταση γιατί στις άμορφες περιοχές είναι δυνατή η διόγκωση του υλικού.
Ιδιαίτερα για χρήση σε συστοιχίες αισθητήρων (ηλεκτρονικές μύτες) λαμβάνονται υπόψη
οι επιθυμητές ιδιότητες των υλικών αυτών ανάλογα με την εφαρμογή. Για την επιλογή
των κατάλληλων πολυμερών λαμβάνονται υπόψη οι αλληλεπιδράσεις του πολυμερούς με
τους αναλύτες, το πάχος που πρέπει να έχει το υμένιο του πολυμερούς και το υπόστρωμα
στο οποίο θα εναποτεθεί. Αναλυτικά οι αλληλεπιδράσεις των πολυμερών αναφέρονται
παρακάτω.
1.4.3 Αλληλεπιδράσεις πολυμερών
Το είδος της αλληλεπίδρασης μεταξύ μορίου στόχου και αναλύτη είναι σημαντικό να
είναι γνωστό γιατί καθορίζει πολλά από τα χαρακτηριστικά μεγέθη ενός αισθητήρα. Για
παράδειγμα, οι ασθενείς αλληλεπιδράσεις τείνουν να έχουν χαμηλή επιλεκτικότητα αλλά
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οδηγούν σε γρήγορη ρόφηση και εκρόφηση. Γενικά τα πολυμερή αλληλεπιδρούν ασθενώς
και για αυτό δεν είναι ιδιαίτερα επιλεκτικά σε μία μόνο ουσία.
Τα μόρια του αναλύτη εισρέουν στο υμένιο του πολυμερούς μέσω του φαινομένου της
διάχυσης. Διάχυση ονομάζεται το φαινόμενο μεταφοράς ύλης από ένα σημείο ενός
συστήματος σε άλλο σαν αποτέλεσμα τυχαίων μοριακών κινήσεων. Για την περιγραφή
του φαινομένου της διάχυσης σε ένα σύστημα χρειάζονται δύο βασικές παράμετροι [14].
α) Ο συντελεστής διαλυτότητας S, ο οποίος περιγράφει τον βαθμό στον οποίο ο
διαχύτης (αναλύτης) ροφάται από το μέσο διάχυσης στην κατάσταση ισορροπίας. Είναι
δηλαδή ένας συντελεστής αντίστοιχος με την σταθερά ισορροπίας μιας χημικής
αντίδρασης.
β) Ο θερμοδυναμικός συντελεστής διάχυσης DT, ο οποίος

είναι μια κινητική

παράμετρος που δείχνει πόσο γρήγορα κινούνται τα μόρια της ουσίας στο μέσο διάχυσης.
Εκφράζεται σε m2/s ή cm2/s και είναι αντίστοιχος της ταχύτητας μιας χημικής αντίδρασης.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες συστημάτων: (α) τα ιδανικά, όπου συντελεστής
διαλυτότητας S και ο θερμοδυναμικός συντελεστής διάχυσης DT είναι σταθεροί, (β) τα
συστήματα στα οποία ο S και πιθανόν ο DT, είναι συνάρτηση μόνο της συγκέντρωσης, (γ)
τα συστήματα στα οποία ο S ή ο DT ή και οι δύο είναι συνάρτηση άλλων μεταβλητών,
όπως της απόστασης x μέσα στο μέσο διάχυσης ή του χρόνου t (όπως συμβαίνει στα
πολυμερή) και τότε η διάχυση ονομάζεται «ανώμαλη» ή «μη κατά Fick».
Συγκεκριμένα, για τα πολυμερή χρησιμοποιείται ο όρος ρόφηση, ο οποίος αναφέρεται
γενικά στην εισχώρηση και την διασπορά ενός διαχύτη σε μια πολυμερική μήτρα. Ο
συντελεστής ροφήσεως ή διαλυτότητας S (solubility coefficient) χαρακτηρίζει την
κατανομή του διαχύτη μεταξύ της πολυμερικής φάσεως και μιας εξωτερικής (π.χ καθαρός
διαχύτης) στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας.
Η ποσότητα του διαχύτη που εισροφάται μετά το πέρας της αποκατάστασης της
ισορροπίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως τη φύση του διαχύτη και του μέσου
διάχυσης, τη θερμοκρασία και την πίεση. Οι αλληλεπιδράσεις πολυμερούς – διαχύτη που
μπορούν να υπάρξουν οφείλονται σε δυνάμεις van der Walls, πολικότητα, πολωσιμότητα,
και δεσμούς υδρογόνου [15]. Ο σκοπός στην χημική ανίχνευση είναι να παρασκευαστούν
πολυμερή που θα μεγιστοποιούν συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις με την προς ρόφηση
ένωση ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη ευαισθησία και εκλεκτικότητα.
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Αλληλεπιδράσεις με τον διαλύτη
Για κατάλληλη επιλογή του διαλύτη με τον οποίο θα αναμειχθεί το πολυμερές και θα
εναποτεθεί στη συνέχεια στο υπόστρωμα, ορίζονται παράμετροι όπως οι παράμετροι
διαλυτότητας δ, που αναφέρονται στο πολυμερές (δp) και στο διαλύτη (δs) Για να είναι
ένας διαλύτης καλός για ένα συγκεκριμένο πολυμερές, θα πρέπει δS~δP. Όσο η διαφορά
μεταξύ δS και δP αυξάνει, η τάση για διάλυση μειώνεται. Οι παράμετροι αυτοί αποτελούν
μια ένδειξη για την χημική ομοιογένεια μεταξύ των ενώσεων και του κανόνα που
επικρατεί στην χημεία «όμοιο διαλύει όμοιο».
Σύμφωνα με τη θεωρία των παραμέτρων διαλυτότητας του Hansen, η παράμετρος
διαλυτότητας μπορεί να γραφτεί ως γραμμικός συνδυασμός τριών παραγόντων: 1) μη
πολικές δυνάμεις διασποράς (d), 2) πολικές δυνάμεις (p) και 3) δεσμοί υδρογόνου (hb)
[16,17].
δ2 i = δ2 i, d + δ2 i, p + δ2 i,hb

(1)

Σχετικά με διαλύματα στα οποία φαινόμενα όπως η πολικότητα των ενώσεων και οι
δεσμοί υδρογόνου παίζουν σημαντικό ρόλο, έχει βρεθεί από τον Hansen, ότι για να
αναμειγνύονται δύο συστατικά πρέπει το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών
μεταξύ των τριών παραμέτρων διαλυτότητας (d, p, hb) να είναι μικρότερο μιας
χαρακτηριστικής τιμής για κάθε πολυμερές, με αναλογία στις διαφορές (4:1:1). Καλοί
διαλύτες για ένα πολυμερές θεωρούνται οι ενώσεις που η τιμή αυτή εντοπίζεται εντός της
ακτίνας R2 μιας σφαίρας σε ένα σύστημα συντεταγμένων (2δd, δp, δhb). Δηλαδή
DS,P= [(δ S ,d − δ P ,d ) 2 + (δ S , p − δ P , p ) 2 + (δ S ,hb − δ P ,hb ) 2 ]0.5 <R2

(2)

Αλληλεπιδράσεις με τον αναλύτη
Όσον αφορά στη διάχυση των μορίων μιας ουσίας (αναλύτη), αυτή γίνεται από τα
διάκενα ανάμεσα στα μεγαλομόρια του πολυμερούς. Σε μικροσκοπικό επίπεδο, η διάχυση
ενός μακρομορίου θεωρείται ως μια σειρά διαδοχικών τυχαίων μοριακών αλμάτων. Το
ροφήμενο μόριο είναι εγκλωβισμένο σε μια θέση ανάμεσα στα τμήματα των πολυμερικών
αλυσίδων, μέχρι τα τελευταία να μετατεθούν (λόγω θερμικών κινήσεων), κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να ανοίξει μια οπή ικανού μεγέθους για να μεταπηδήσει το μικρομόριο σε
αυτή. Το άλμα της διάχυσης ολοκληρώνεται με το κλείσιμο της οπής που δημιουργήθηκε
κατά την μετακίνηση του μικρομορίου, έτσι ώστε αυτό να εγκλωβίζεται στη νέα θέση.
Πειραματικά έχει βρεθεί ότι ο συντελεστής διάχυσης εξαρτάται [14]:
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α) από την συγκέντρωση
Σε μη πολικά συστήματα η εξάρτηση του συντελεστή διαχυσης με την συγκέντρωση,
είναι περίπου εκθετικής μορφής
β) από τη θερμοκρασία
Η παρατηρούμενη αύξηση του συντελεστή διάχυσης D με την αύξηση της
θερμοκρασίας, περιγράφεται συνήθως με μια σχέση Arrhenius : D = Doexp(-Ed/RT) όπου
Εd η ενέργεια ενεργοποίησης της διάχυσης
γ) από τη φύση του διαχύτη και του πολυμερούς
Γενικά ο D αυξάνει (η Εd μειώνεται ) με την μείωση του μοριακού μεγέθους του
διαχύτη. Η εξάρτηση από το μέγεθος του διαχεόμενου μορίου είναι μεγαλύτερη για
άκαμπτα πολυμερή από ότι για ελαστομερή. Για σχετικά μεγάλα μόρια, είναι σημαντικό
και το σχήμα του μορίου. Όσο αναφορά τη φύση του πολυμερούς, ο D εξαρτάται κυρίως
από την πυκνότητα της διάταξης των αλυσίδων και από την ευκαμψία τους.
Συνεπώς το ποσοστό της ύλης που μεταφέρεται εξαρτάται από την στερεοχημική δομή,
το μέγεθος των μορίων του διαχύτη και το είδος του πολυμερούς ως προς τη δομή και τον
προσανατολισμό των μακρομοριακών αλυσίδων. Ο τελευταίος παράγοντας σχετίζεται με
την κρυσταλλική ή άμορφη δομή του πολυμερούς. Τέλος, παράμετροι όπως η πολικότητα
και η διαλυτότητα επηρεάζουν το ποσοστό της ροφούμενης ποσότητας.
Αλληλεπιδράσεις με το υπόστρωμα
Έχει παρατηρηθεί ότι οι συντελεστές διάχυσης είναι σημαντικά μικρότεροι για υμένια
πάχους κάτω από 150nm σε σχέση με αυτά με μεγαλύτερα πάχη. Αυτό οφείλεται στον
περιορισμό της κίνησης που προκαλείται από την προσκόλληση του πολυμερούς στο
υπόστρωμα [12].
Η χημική συγγένεια πολυμερούς-υποστρώματος καθορίζει την κινητικότητα των
μακρομορίων του πολυμερούς στα λεπτά φιλμ. Εάν το πολυμερές έχει ισχυρές
αλληλεπιδράσεις με το υπόστρωμα π.χ είναι και οι δύο πολικές ενώσεις, τότε αναμένεται
το υπόστρωμα να συγκρατεί τις πολυμερικές αλυσίδες σχεδόν «κολλημένες» σε αυτό.
Επομένως η κινητικότητα των αλυσίδων κοντά στην διεπιφάνεια πολυμερούς –
υποστρώματος μειώνεται σημαντικά συγκριτικά με το υπόλοιπο υμένιο. Όσο μικραίνει το
πάχος του υμενίου τόσο το φαινόμενο γίνεται εντονότερο. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν
η αλληλεπίδραση υποστρώματος–πολυμερούς είναι μικρή, η διεπιφάνειά τους δεν θα έχει
δεσμευτικό χαρακτήρα και συνεπώς το υμένιο επηρεάζεται περισσότερο από την
ελεύθερη επιφάνειά του (πολυμερές –αέριο) [18-20].
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Μια άλλη παράμετρος που χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη κατά την επεξεργασία των
αποτελεσμάτων της διόγκωσης είναι η αλληλεπίδραση υποστρώματος και διαχύτη. Το
υπόστρωμα λόγω μεγαλύτερης χημικής ομοιογένειας με την πτητική ουσία σε σύγκριση
με το πολυμερές είναι δυνατόν να προσροφά στην επιφάνεια του μόρια διαχύτη,
σχηματίζοντας ένα μικρό στρώμα στη διεπιφάνεια. Σε μεγάλα πάχη αυτή η συσσώρευση
ουσίας στην διεπιφάνεια μπορεί να μην αλλάζει το ποσοστό διόγκωσης του πολυμερούς, η
συνεισφορά του όμως είναι έντονη σε λεπτά υμένια [11,19].
1.4.4 Φυσικοί μετατροπείς σε χημικούς αισθητήρες
Ο φυσικός μετατροπέας είναι συνήθως το κριτήριο κατηγοριοποίησης [21] των
χημικών αισθητήρων αφού στην ουσία καθορίζει την αρχή λειτουργίας των διατάξεων
αυτών. Παρακάτω περιγράφονται τα πιο συνηθισμένα είδη χημικών αισθητήρων αν και ο
διαχωρισμός τους δεν είναι πάντα σαφής.
Οπτικοί αισθητήρες
Οι οπτικές τεχνικές γενικά απαιτούν πολύπλοκα και ακριβά συνήθως όργανα,
προσφέρουν όμως τη δυνατότητα για μια μεγάλη ποικιλία μετρήσεων. Οι μέθοδοι αυτοί
εκμεταλλεύονται μεταβολές στην απορρόφηση, το φθορισμό, το δείκτη διάθλασης, το
πάχος του οπτικού στρώματος και την πόλωση. Η πιο συνηθισμένη και με μεγαλύτερη
ευαισθησία οπτική τεχνική είναι αυτή του φθορισμού όπου χρησιμοποιούνται οπτικές ίνες
και βαφές πολυμερών και ανιχνεύεται η εκπομπή φωτός σε χαμηλότερο μήκος κύματος.
Άλλες,

πιο

άμεσες,

τεχνικές

περιλαμβάνουν

δείκτες

μεταβλητού

χρώματος

(χρωματομετρικές τεχνικές) ή μετρούν οπτικά τη μεταβολή του πάχους ενός χημικά
ευαίσθητου στρώματος.
Ηλεκτροχημικοί αισθητήρες
Αυτού του είδους οι αισθητήρες μετρούν μεταβολές στην αγωγιμότητα-αντίσταση, τη
χωρητικότητα ή τη λειτουργία δομών τύπου τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (Field Effect
Transistor, FET). Αισθητήρες αγωγιμότητας μπορούν να είναι αγώγιμα πολυμερή των
οποίων η αγωγιμότητα μεταβάλλεται όταν εκτίθενται σε αέρια που μπορούν να
οξειδωθούν ή να αναχθούν. Αλλιώς οι αισθητήρες αυτοί μπορούν να βασίζονται σε
πολυμερή με αγώγιμα σωματίδια έτσι ώστε όταν τα πολυμερή απορροφήσουν μια ουσία
και φουσκώσουν, η μετακίνηση των σωματιδίων να προκαλεί μεταβολή στην αντίστασή
τους.
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Υπάρχουν επίσης οι αισθητήρες μετάλλου οξειδίου ημιαγωγού (metal oxide
semiconductor, MOS) οι οποίοι χρησιμοποιούν ημιαγώγιμα (n-τύπου) οξείδια μετάλλων
όπως κασσίτερου, ψευδάργυρου, σίδηρου και βολφράμιου, στα οποία προσροφούνται τα
άτομα

οξυγόνου

της

ατμόσφαιρας

και

παγιδεύουν

τα

ελεύθερα

ηλεκτρόνια

δημιουργώντας φραγμό δυναμικού. Σε θερμοκρασίες 200°C-500°C τα προσροφημένα
άτομα οξυγόνου αντιδρούν με αναγωγικά αέρια όπως υδρογόνο, διοξείδιο του άνθρακα,
μεθάνιο κ.α. με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αγωγιμότητα των ημιαγώγιμων οξειδίων
αφού απελευθερώνονται περισσότερα ηλεκτρόνια. Ο μηχανισμός είναι παρόμοιος και για
ημιαγωγούς p-τύπου δηλαδή οξείδια μετάλλων όπως χαλκού, νικελίου και κοβαλτίου
αλλά το σήμα είναι αντίθετο και αποκρίνονται σε οξειδωτικά αέρια όπως οξυγόνο,
διοξείδιο του αζώτου και χλώριο.
Τέλος, στους χημικούς αισθητήρες τύπου τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (CHEMFET)
χρησιμοποιείται στην πύλη της διάταξης ένα χημικά ευαίσθητο στρώμα (μέταλλο [21] ή
κατάλληλο πολυμερές [22]) του οποίου η αλληλεπίδραση με κάποιο αέριο δημιουργεί
μεταβολές στις ηλεκτρικές ιδιότητες της διάταξης.
Ακουστικοί αισθητήρες (μάζας)
Οι ακουστικοί μετατροπείς βασίζονται στο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο κατά το οποίο
όταν ανισοτροπικοί κρύσταλλοι πιέζονται σε καθορισμένες διευθύνσεις παράγεται
διαφορά δυναμικού ανάμεσα στις παραμορφωμένες επιφάνειες. Η διαφορά δυναμικού
είναι ανάλογη της δύναμης που εφαρμόζεται ενώ το φαινόμενο ισχύει και αντίστροφα.
Έτσι, η εφαρμογή ηλεκτρικής τάσης σε έναν ανισοτροπικό κρύσταλλο, όπως ο χαλαζίας
(quartz), θα προκαλέσει ένα ακουστικό κύμα που θα αναγκάσει σε κίνηση το κρυσταλλικό
πλέγμα. Αυτό το ακουστικό κύμα θα εναρμονιστεί με αυτό της θεμελιώδους συχνότητας ή
των αρμονικών του κρυστάλλου και παρουσιάζει ισχυρή εξάρτηση από τη μάζα του
κρυστάλλου. Αν, λοιπόν, ένα ομοιογενές στρώμα εναποτεθεί πάνω σε κρύσταλλο χαλαζία,
αλλάζει η θεμελιώδης συχνότητα του κρυστάλλου ανάλογα με τη μάζα του στρώματος.
Αντίστοιχα, η απορρόφηση κάποιων ουσιών από το στρώμα αυτό (συνήθως πολυμερές ή
καταλυτικά μέταλλα) οδηγεί σε μεταβολές της θεμελιώδους συχνότητας του συστήματος
ανάλογα με τη μάζα του αναλύτη που αλληλεπιδρά.
Οι αισθητήρες που βασίζονται σε αυτό το φαινόμενο ονομάζονται ακουστικοί ή
αισθητήρες μάζας. Όταν το ακουστικό κύμα ταξιδεύει διαμέσου του κρυστάλλου, ο
αισθητήρας λέγεται μαζικού ακουστικού κύματος (bulk acoustic wave, BAW ή Quartz
Crystal Micro Balance, QCM ή QMB) και όταν το κύμα οδεύει κατά μήκος της
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επιφάνειας του κρυστάλλου ονομάζεται επιφανειακού ακουστικού κύματος (surface
acoustic wave, SAW).
Αισθητήρες επιφανειακής τάσης - Μικροδοκοί - μεμβράνες
Οι τυπικοί αισθητήρες επιφανειακής τάσης είναι οι μικροδοκοί των οποίων οι
εφαρμογές ως φυσικοί, χημικοί ή βιολογικοί αισθητήρες διευρύνονται συνεχώς από τότε
που άρχισαν να χρησιμοποιούνται στη μικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM) [23,24]. Οι
μικροδοκοί είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στοιχεία σε μεταβολές της μάζας τους ή της
επιφανειακής τους τάσης, έτσι χρησιμοποιούνται ευρέως ως χημικοί αισθητήρες όπου
επικαλύπτονται με το κατάλληλο στρώμα ανάλογα με την εφαρμογή (π.χ. πολυμερές ή
μέταλλο). Η κάμψη τους μπορεί να μετρηθεί με μεθόδους οπτικές, πιεζοηλεκτρικές,
πιεζοαντίστασης ή χωρητικότητας ενώ ο τρόπος λειτουργίας τους μπορεί να είναι
στατικός, όταν βασίζεται στις μεταβολές της επιφανειακής τάσης, ή δυναμικός, όταν
βασίζεται σε μεταβολές της μάζας, μετρώντας τη συχνότητα συντονισμού τους.
Αντίστοιχοι αισθητήρες έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιώντας μεμβράνες αντί για
μικροδοκούς, οι οποίες αν και λιγότερο ευαίσθητες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιο
ιδιαίτερες εφαρμογές όπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικροδοκοί. Η βιβλιογραφία
για αυτού του είδους τους αισθητήρες θα αναφερθεί πιο λεπτομερώς στο επόμενο
κεφάλαιο.
1.5 Βιολογικοί αισθητήρες
1.5.1 Μικροσυστοιχίες
Οι μικροσυστοιχίες είναι πλέον ένα πολύτιμο εργαλείο στη βιοϊατρική τόσο για την
κατανόηση βιολογικών μηχανισμών όσο και για την έρευνα γενετικών αιτιών σε
ασθένειες καθώς μπορούν να συμπεριλάβουν μεγάλο αριθμό γονιδίων ενώ έχουν μικρό
μέγεθος. Με τις παραδοσιακές μεθόδους ανάλυσης των γονιδίων μπορούσε να αναλυθεί
ένας σχετικά μικρός αριθμός γονιδίων τη φορά. Οι σύγχρονες μικροσυστοιχίες επιτρέπουν
την ανάλυση πολλών γονιδίων σε ένα μόνο πείραμα με απλό και αποδοτικό τρόπο.
Υψηλής πυκνότητας μικροσυστοιχίες επιτρέπουν έως και την ανάλυση ενός γονιδιώματος
(genome), δηλαδή του συνόλου των γονιδίων ενός οργανισμού, καθώς φθάνουν τις
πυκνότητες εκατομμυρίων θέσεων ανά τετραγωνικό εκατοστό [25]. Αυτή η δυνατότητα
ανοίγει τις προοπτικές για τον προσδιορισμό βιολογικών λειτουργιών.
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Η αρχή λειτουργίας των μικροσυστοιχιών βασίζεται στην υβριδοποίηση ή πρόσδεση
των μορίων-στόχων με γνωστά ακινητοποιημένα μόρια που βρίσκονται σε συγκεκριμένες
θέσεις στη μικροσυστοιχία. Η μικροσυστοιχία αποτελείται από μια μικρή μεμβράνη ή
κομμάτι γυαλιού που περιλαμβάνει δείγματα από πολλά γονίδια ή πρωτεΐνες
κατανεμημένα σε κουκίδες διαμέτρου μερικών μικρομέτρων (Σχήμα 3α). Η συνήθης
τεχνική περιλαμβάνει αρχικά την επισήμανση των μορίων-στόχων (συμπληρωματικοί
κλώνοι DNA ή άλλα βιομόρια) με φθορίζοντα μόρια (δείκτες) [26]. Τα φθορίζοντα μόρια
έχουν την ιδιότητα να διεγείρονται από μία μονοχρωματική πηγή, όπως laser ή LED, ή
από λευκό φως και η εκπομπή τους μπορεί να συλλέγετε από έναν ειδικό ανιχνευτή. Μετά
την αλληλεπίδραση των μορίων-στόχων με τα ακινητοποιημένα στην επιφάνεια μόρια, οι
μικροσυστοιχίες ξεβγάζονται και τα προσδεμένα μόρια παραμένουν στις αντίστοιχες
κουκίδες. Τελικά οι θέσεις όπου έγινε η πρόσδεση ανιχνεύονται με μικροσκοπία
φθορισμού ή οπτικό σαρωτή. Με αυτή τη διαδικασία δημιουργείται σε γρήγορο χρόνο
ένας μεγάλος όγκος δεδομένων.
Ένα από τα μειονεκτήματα των συστοιχιών αυτών είναι ότι, η επεξεργασία των
δεδομένων που προκύπτουν είναι αρκετά πολύπλοκη ώστε να περιορίζει την
πρακτικότητα τους. Επίσης, αυτές οι μικροσυστοιχίες δεν έχουν προοπτική εξέλιξης σε
φορητές συσκευές καθώς βασίζονται σε οπτικό τρόπο ανίχνευσης. Για τον ίδιο λόγο και
το κόστος τους είναι υψηλό (ένας οπτικός σαρωτής κοστίζει περίπου 200.000$). Ένα
ακόμη μειονέκτημα που παρουσιάζει η τεχνική αυτή είναι η χρήση δεικτών που αυξάνει
το κόστος των δειγμάτων και εξαιτίας της τροποποίησης των μορίων στόχων, μπορεί να
επηρεάσει τη βιομοριακή αλληλεπίδραση.
Για

να

αντισταθμιστούν

τα

μειονεκτήματα

που

παρουσιάζουν

οι

τυπικές

μικροσυστοιχίες γίνονται προσπάθειες ηλεκτρονικής ανίχνευσης των αλληλεπιδράσεων
προσβλέποντας σε μείωση του κόστους και του όγκου καθώς και την καλύτερη
ολοκλήρωση του συστήματος [27]. Έτσι, έχουν αναπτυχθεί ηλεκτρονικές μικροσυστοιχίες
συμβατές με την τεχνολογία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Οι τελευταίες βασίζονται στις
ίδιες αρχές λειτουργίας με τις οπτικές μικροσυστοιχίες, έχουν τη δυνατότητα να
χρησιμοποιούν και μη επισημασμένα δείγματα ενώ μπορούν να επεξεργάζονται αρκετά
μεγάλο αριθμό δεδομένων και να παράγουν ψηφιακά σήματα εξόδου σε καθορισμένη
μορφή. Αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να αποδώσει απλά, φορητά και οικονομικά
συστήματα, ωστόσο η ανάπτυξή της βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Στο Σχήμα 3β
παρουσιάζεται μια μικροσυστοιχία αυτού του τύπου με διαστάσεις 4.15mm × 5.65mm
που περιλαμβάνει 16 × 8 αισθητήρες.
26

Κεφάλαιο 1

Βασικές έννοιες για χημικούς και βιολογικούς αισθητήρες

(α)
(β)
Σχήμα 3. Συστοιχίες βιοαισθητήρων (α) τυπική συστοιχία με εκατοντάδες κουκκίδες
μορίων όπου οι αναλύτες είναι επισημασμένοι με φθορίζοντα μόρια και (β) ηλεκτρονική
μικροσυστοιχία με 128 αισθητήρες.
1.5.2 Υλικά για την ανίχνευση βιολογικών ενώσεων
1.5.2.1 Οι πρωτεΐνες και οι ιδιότητες τους [28,29]
Οι πρωτεΐνες παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλες ουσιαστικά τις βιολογικές διεργασίες.
Σχεδόν όλοι οι καταλύτες στα βιολογικά συστήματα είναι πρωτεΐνες που λέγονται ένζυμα.
Οι πρωτεΐνες επιτελούν και άλλες λειτουργίες όπως μεταφορά και αποθήκευση ουσιών,
κατεύθυνση της κίνησης, μηχανική υποστήριξη, ανοσολογική προστασία, διεγερσιμότητα
των κυττάρων, ολοκλήρωση του μεταβολισμού και ελέγχου της ανάπτυξης και της
διαφοροποίησης.
Οι βασικές δομικές μονάδες των πρωτεϊνών είναι τα αμινοξέα. Τα αμινοξέα σε διάλυμα
με ουδέτερο pH είναι κυρίως διπολικά ιόντα (zwitterions) με μία πρωτονιωμένη
αμινομάδα (-ΝΗ3+) και μια διϊσταμένη καρβοξυλική ομάδα (-COO-). Ο βαθμός ιοντισμού
ενός αμινοξέος ποικίλει με το pH και κατ’ επέκταση ποικίλει και το pK του κάθε
αμινοξέος (στο Παράρτημα Α οι ορισμοί). Σε όξινα διαλύματα (π.χ. pH=1), η
καρβοξυλική ομάδα δεν είναι ιοντισμένη (-COOH) ενώ είναι ιοντισμένη η αμινομάδα (NH3+). Αντιστρόφως σε αλκαλικά διαλύματα (π.χ. pH=11), η καρβοξυλική ομάδα είναι
ιοντισμένη (-COO-) και η αμινομάδα δεν είναι ιοντισμένη (-ΝΗ2). Όλες οι πρωτεΐνες
όλων των ειδών δομούνται από το ίδιο σύνολο των είκοσι αμινοξέων. Οι πλευρικές
αλυσίδες των αμινοξέων διαφέρουν σε μέγεθος, σχήμα, φορτίο, δυνατότητα σχηματισμού
δεσμού υδρογόνου και χημική αντιδραστικότητα.

27

Κεφάλαιο 1

Βασικές έννοιες για χημικούς και βιολογικούς αισθητήρες

Πολλά αμινοξέα μαζί, συνήθως περισσότερα από 100 ενώνονται με πεπτιδικούς (ή
αμιδικούς) δεσμούς για να φτιάξουν μια πολυπεπτιδική αλυσίδα. Στην πολυπεπτιδική
αλυσίδα ενώνεται η α-καρβοξυλομάδα ενός αμινοξέος με την α-αμινομάδα του επόμενου,
με απώλεια ενός μορίου νερού για κάθε πεπτιδικό δεσμό. Πολλές πρωτεΐνες
τροποποιούνται ομοιοπολικά και διασπώνται μετά τη σύνθεσή τους.
Οι πρωτεΐνες έχουν μοναδική αλληλουχία αμινοξέων που καθορίζεται γενετικά. Η
αλληλουχία των νουκλεοτιδίων στο DNA, το μόριο της κληρονομικότητας, προσδιορίζει
τη συμπληρωματική αλληλουχία των νουκλεοτιδίων στο RNA, που με τη σειρά του
προσδιορίζει την αλληλουχία των αμινοξέων σε μια πρωτεΐνη. Για την ακρίβεια, το κάθε
ένα από τα είκοσι αμινοξέα κωδικοποιείται από μία ή περισσότερες ειδικές αλληλουχίες
τριών νουκλεοτιδίων, κάθε μια από τις οποίες αποτελεί ένα κωδικόνιο ή κωδίκιο (codon).
Η σύνθεση πρωτεϊνών από τα αμινοξέα που τις αποτελούν στηρίζεται σε έναν κοινό
μηχανισμό για όλους τους οργανισμούς.
Ουσιαστική για τη βιολογική λειτουργία μιας πρωτεΐνης είναι η στερεοδιάταξή της,
δηλαδή η τριδιάστατη διάταξη των ατόμων του μορίου. Είναι γνωστές τρεις
επαναλαμβανόμενες διαμορφώσεις πολυπεπτιδικών αλυσίδων: η α-έλικα, η β-πτυχωτή
επιφάνεια και η έλικα κολλαγόνου. Η αλληλουχία των αμινοξέων μιας πρωτεΐνης
καθορίζει και την τριδιάστατη δομή της. Οι πρωτεΐνες αναδιπλώνονται με τη συνένωση
μικρών πολυπεπτιδικών τμημάτων που μεταβατικά εμφανίζονται με μορφές α-έλικας ή βπτυχωτής επιφάνειας. Η τάση των υδρόφοβων τμημάτων να απομακρυνθούν από το νερό
κατευθύνει την αναδίπλωση των διαλυτών πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες σταθεροποιούνται
από πολλούς δεσμούς υδρογόνου και δεσμούς van der Waals, καθώς και από υδρόφοβες
αλληλεπιδράσεις.
Οι πρωτεΐνες είναι μια μοναδική τάξη μακρομορίων που μπορεί να αναγνωρίζει και να
αντιδρά ειδικά με μια μεγάλη ποικιλία μορίων. Το σύνολο των είκοσι πλευρικών
αλυσίδων (αμινοξέων) επιτρέπει στις πρωτεΐνες να αναδιπλώνονται σε συγκεκριμένες
δομές και να σχηματίζουν συμπληρωματικές επιφάνειες και κοιλότητες. Επίσης, οι
αλληλουχίες αμινοξέων είναι πλούσιες σε πληροφορίες που σχετίζονται με τη συγγένεια
των πρωτεϊνών, την εξελικτική τους σχέση και τις ασθένειες που προκύπτουν από τις
μεταλλάξεις. Έτσι, η χρήση των πρωτεϊνών σε μικροσυστοιχίες είναι αρκετά κοινή γιατί
μπορεί να δώσει κάποιες επιπλέον πληροφορίες από αυτές που δίνει η αλληλουχία των
μορίων DNA.
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1.5.2.2 Το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA) και οι ιδιότητές του
Το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA) είναι το μόριο της κληρονομικότητας σε όλους
τους οργανισμούς. Τόσο το DNA όσο και το ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA) είναι πολυμερή
που παρασκευάζονται από διαφορετικές βάσεις οι οποίες προσδένονται σε έναν κορμό
σακχάρων-φωσφορικών. Το DNA αποτελείται από μονάδες δεοξυριβονουκλεοτιδίων.
Ένα νουκλεοτίδιο αποτελείται από μία αζωτούχα βάση, ένα σάκχαρο και μία ή
περισσότερες φωσφορικές ομάδες. Το σάκχαρο στο δεοξυριβονουκλεοτίδιο είναι η
δεοξυριβόζη. Το συνθετικό δέοξυ προσδιορίζει ότι αυτό το σάκχαρο έχει ένα άτομο
οξυγόνου λιγότερο από ότι έχει η ριβόζη, το πατρικό μόριο που είναι και το σάκχαρο στο
RNA. Η αζωτούχα βάση είναι παράγωγο πυριμιδίνης ή πουρίνης. Οι πουρίνες του DNA
είναι η αδενίνη (Α) και η γουανίνη (G) και οι πυριμιδίνες είναι η θυμίνη (Τ) και η
κυτοσίνη (C). Η δομή τους φαίνεται στο Σχήμα 4.

(α)

(β)
Σχήμα 4. Οι αζωτούχες βάσεις του DNA. (α) Οι πουρίνες (purine) στη γενική τους
μορφή, η αδενίνη (Adenine) και η γουανίνη (Guanine) και (β) οι πυριμιδίνες (pyrimidine)
στη γενική τους μορφή, η θυμίνη (Thymine) και η κυτοσίνη (Cytosine).
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Σε ένα δεοξυριβονουκλεοτίδιο το άτομο C-1 της δεοξυριβόζης δεσμεύεται στο Ν-1
μιας πυριμιδίνης ή στο Ν-9 μιας πουρίνης. Μια βάση πουρίνης ή πυριμιδίνης δεσμευμένη
με ένα σάκχαρο αποτελεί έναν νουκλεοζίτη. Οι τέσσερις νουκλεοζιτικές μονάδες του
DNA λέγονται δεοξυαδενοσίνη, δεοξυγουανοσίνη, δεοξυθυμιδίνη και δεοξυκυτιδίνη. Ο
φωσφορικός εστέρας ενός νουκλεοζίτη ονομάζεται νουκλεοτίδιο. Η πιο συχνή θέση
εστεροποίησης στα φυσικά νουκλεοτίδια είναι στο υδροξύλιο που είναι συνδεδεμένο στον
C-5 του σακχάρου. Μια τέτοια ένωση λέγεται 5-φωσφορικός νουκλεοζίτης ή 5΄νουκλεοτίδιο ( ο τονούμενος αριθμός δηλώνει κάποιο άτομο του σακχάρου ενώ ο μη
τονούμενος δηλώνει άτομο στον δακτύλιο της πουρίνης ή της πυριμιδίνης) [28].
Ο κορμός του DNA ο οποίος δεν αλλάζει κατά μήκος του μορίου, αποτελείται από
δεοξυριβόζες συνδεδεμένες με φωσφορικές ομάδες. Ειδικότερα το 3΄-υδροξύλιο του
σακχάρου ενός δεοξυριβονουκλεοτιδίου ενώνεται με το 5΄-υδροξύλιο του επόμενου
σακχάρου με φωσφοδιεστερική γέφυρα. Το μεταβλητό τμήμα του DNA είναι μια
αλληλουχία των τεσσάρων ειδών βάσεων (A,G,T,C). Εξαιτίας στερεοχημικών
παραγόντων και της ικανότητας σχηματισμού δεσμών υδρογόνου, η αδενίνη ζευγαρώνει
με τη θυμίνη και η γουανίνη με την κυτοσίνη. Για τους ίδιους λόγους η ισχύς των δεσμών
μεταξύ των βάσεων κατά φθίνουσα σειρά έχει ως εξής [30-33]:
GC > AT > GG > GT = GA > TT = AA > TC > AC > CC
Λόγω της εξειδίκευσης των ζευγών βάσεων στην αντιγραφή του DNA οι
συμπληρωματικές αλυσίδες λειτουργούν ως εκμαγεία η μια για την άλλη. Η κάθε αλυσίδα
του DNA έχει πολικότητα. Το ένα άκρο της αλυσίδας έχει μια ομάδα 5΄-ΟΗ και το άλλο
μια ομάδα 3΄-ΟΗ που δεν είναι συνδεδεμένη σε άλλο νουκλεοτίδιο. Κατά σύμβαση η
αλληλουχία των βάσεων γράφεται προς την κατεύθυνση 5΄→3΄.
Το μοντέλο για τη δομή του μορίου του DNA είναι γνωστό από το 1953 και βασίστηκε
σε φωτογραφίες ινών DNA με περίθλαση ακτίνων Χ. Τα κύρια σημεία του μοντέλου
είναι:
1. Δύο ελικοειδείς πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες με αντίθετες κατευθύνσεις
περιστρέφονται γύρω από έναν κοινό άξονα.
2. Οι βάσεις βρίσκονται στο εσωτερικό ενώ τα φωσφορικά και οι μονάδες
δεοξυριβόζης βρίσκονται στο εξωτερικό μέρος της έλικας. Το επίπεδο των βάσεων είναι
κάθετο προς τον άξονα της έλικας. Το επίπεδο των σακχάρων είναι σχεδόν κάθετο σε
αυτό των βάσεων.
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3. Η διάμετρος της έλικας είναι 20Å. Διαδοχικές βάσεις απέχουν η μια από την άλλη
3.4 Å και η μεταξύ τους γωνία στροφής είναι 36°. Επομένως η ελικοειδής μορφή
επαναλαμβάνεται κάθε δέκα ζεύγη βάσεων σε κάθε αλυσίδα, δηλαδή σε διαστήματα 34 Å.
4. Οι δύο αλυσίδες συνδέονται με δεσμούς υδρογόνου μεταξύ ζευγών βάσεων
(αδενίνη-θυμίνη, γουανίνη-κυτοσίνη).
5. Η αλληλουχία των βάσεων κατά μήκος της πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας δεν έχει
κανένα περιορισμό. Η ακριβής αλληλουχία των βάσεων μεταφέρει τις γενετικές
πληροφορίες.
Οι δύο έλικες του DNA μπορούν να διαχωριστούν όταν διασπαστούν οι δεσμοί
υδρογόνου μεταξύ των ζευγαρωμένων βάσεών του. Αυτό επιτυγχάνεται με θέρμανση
διαλύματος DNA ή με την προσθήκη οξέος ή βάσης για τον ιοντισμό των βάσεων ή in
vivo με τη δράση ειδικών πρωτεϊνών. Το ξετύλιγμα της διπλής έλικας ονομάζεται τήξη
(melting) γιατί εμφανίζεται ξαφνικά σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία
τήξης (Τm), που ορίζεται ως η θερμοκρασία όπου χάνεται η μισή ελικοειδής δομή,
εξαρτάται κυρίως από την αλληλουχία των βάσεων του DNA. Τα μόρια που είναι πλούσια
σε ζεύγη βάσεων GC έχουν μεγαλύτερη Τm από αυτά που αποτελούνται κυρίως από ζεύγη
AT γιατί τα πρώτα ζεύγη είναι πιο σταθερά από τα δεύτερα. Ο λόγος είναι ότι οι βάσεις
GC συγκρατούνται με τρεις δεσμούς υδρογόνου αντί για δύο όπως συμβαίνει στο ζεύγος
ΑΤ. Επίσης γειτονικά ζεύγη GC αλληλεπιδρούν πιο έντονα μεταξύ τους από ότι γειτονικά
ζεύγη ΑΤ. Στην πραγματικότητα η Τm του DNA πολλών ειδών εξαρτάται γραμμικά από
το περιεχόμενό τους σε ζεύγη GC και αυξάνεται από 77°C σε 100°C όταν το ποσοστό των
ζευγών GC αυξάνεται από 20% σε 78%. Οι διαχωρισμένες συμπληρωματικές αλυσίδες
του DNA ξανασυνδέονται αυτομάτως σχηματίζοντας διπλή έλικα όταν η θερμοκρασία
είναι χαμηλότερη από Τm. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται μερικές φορές επαναδιάταξη
(annealing). Η ευκολία με την οποία μπορούν οι διπλές έλικες να τηχθούν και να
επαναδιαταχθούν είναι ουσιαστική για τη βιολογική λειτουργία του DNA [28].
Στις

μικροσυστοιχίες

χρησιμοποιούνται

συχνά

τμήματα

μορίων

DNA

(ολιγονουκλεοτίδια) επειδή οι τροποποιήσεις στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων
(μεταλλάξεις) μπορούν να δώσουν πληροφορίες για ασθένειες που σχετίζονται με
μεταλλάξεις.
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1.5.3 Οι αλληλεπιδράσεις των βιομορίων
Οι βασικές δυνάμεις που απαντώνται στη μελέτη των βιολογικών μορίων και των
διαλυμάτων τους είναι οι ομοιοπολικοί δεσμοί και οι αντιστρεπτές-μη ομοιοπολικές
αλληλεπιδράσεις

μεταξύ

των

βιομορίων.

Οι

τελευταίες

περιλαμβάνουν

τους

ηλεκτροστατικούς δεσμούς, τους δεσμούς υδρογόνου, τις αλληλεπιδράσεις van der Waals
και τις υδροφοβικές αλληλεπιδράσεις. Όλες οι βιολογικές δομές και λειτουργίες
εξαρτώνται τόσο από τις ομοιοπολικές όσο και από τις μη ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις.
Στους ομοιοπολικούς δεσμούς τα άτομα μοιράζονται ένα κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων. Οι
δεσμοί αυτοί είναι οι πιο σταθεροί στα βιολογικά συστήματα γιατί η ενέργεια που
απαιτείται για να σπάσουν (50-200 kcal/mol) είναι αρκετά υψηλότερη από τη θερμική
κινητική ενέργεια στη θερμοκρασία δωματίου (25°C, 0.6 kcal/mol) ή του σώματος
(37°C). Όταν ενώνονται άτομα με διαφορετική ηλεκτραρνητικότητα, οι ομοιοπολικοί
δεσμοί είναι πολικοί και το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων κατανέμεται ανομοιόμορφα
δημιουργώντας μερικώς θετικά και μερικώς αρνητικά φορτισμένα άτομα.
Οι μη ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων είναι σημαντικά
ασθενέστερες, με ενέργειες δεσμών που κυμαίνονται από 1 έως 5 kcal/mol. Ωστόσο
παίζουν σημαντικούς ρόλους σε διαδικασίες όπως η πιστή αντιγραφή του DNA, η
αναδίπλωση των πρωτεϊνών σε περίπλοκα τριδιάστατα σχήματα, η εξειδικευμένη
αναγνώριση υποστρωμάτων από ένζυμα και η ανίχνευση μηνυματοφόρων μορίων. Όπως
ήδη αναφέρθηκε, οι τέσσερεις βασικοί τύποι των μη ομοιοπολικών αλληλεπιδράσεων
είναι οι ηλεκτροστατικοί δεσμοί, οι δεσμοί υδρογόνου, οι αλληλεπιδράσεις van der Waals
και οι υδροφοβικές αλληλεπιδράσεις. Διαφέρουν μεταξύ τους στη διαμόρφωση, την
ένταση, την εξειδίκευση και την επίδραση που έχει σε αυτές η ύπαρξη νερού.
Χαρακτηριστικά, για το νερό αξίζει να αναφερθούν αρχικά οι δύο βασικές του
ιδιότητες που επηρεάζουν όλες τις μοριακές αντιδράσεις των βιολογικών συστημάτων. Η
μια ιδιότητα είναι ότι το νερό είναι πολικό μόριο. Έχει τριγωνικό και όχι ευθύγραμμο
σχήμα και, εξ αιτίας αυτού, υπάρχει ασύμμετρη κατανομή φορτίων. Η άλλη ιδιότητα είναι
ότι τα μόρια του νερού έχουν υψηλή συγγένεια μεταξύ τους. Μία θετικά φορτισμένη
περιοχή ενός μορίου νερού έχει την τάση να τοποθετείται προς την αρνητικά φορτισμένη
περιοχή των γειτόνων του. Ο πάγος είναι μια πολύ κανονική κρυσταλλική δομή όπου
δημιουργούνται όλοι οι πιθανοί δεσμοί υδρογόνου και κάθε μόριο δεσμεύεται με 4
γειτονικά του. Στην υγρή φάση το νερό έχει μια μερικά οργανωμένη δομή όπου συνέχεια
δημιουργούνται και διασπώνται συσσωρεύσεις μορίων με δεσμούς υδρογόνου και κάθε
μόριο συνδέεται κατά μέσο όρο με 3.4 γειτονικά μόρια. Η πολικότητα και η ικανότητα
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του νερού να κάνει δεσμούς υδρογόνου επιτρέπουν στο μόριό του να αλληλεπιδρά πολύ
εύκολα με άλλα μόρια. Έτσι, είναι ένας εκπληκτικός διαλύτης για πολικά μόρια αφού
αποδυναμώνει τις ηλεκτροστατικές δυνάμεις και τους δεσμούς υδρογόνου μεταξύ
πολικών μορίων με το να συναγωνίζεται τις θέσεις της μεταξύ τους έλξης.
Οι ηλεκτροστατικοί δεσμοί οφείλονται στην ηλεκτροστατική έλξη μεταξύ θετικών
και αρνητικών ιόντων. Στα βιολογικά συστήματα, μια φορτισμένη ομάδα υποστρώματος
μπορεί να έλκει μια αντίθετα φορτισμένη ομάδα ενός ενζύμου. Η δύναμη της
ηλεκτροστατικής έλξης δίνεται από το νόμο του Coulomb:
F=q1q2/r2D
Όπου

q1, q2 είναι τα φορτία των ομάδων, r η απόσταση μεταξύ τους και D η

διηλεκτρική σταθερά του μέσου.
Η έλξη, επομένως, είναι ισχυρότερη σε κενό, όπου D=1, και ασθενέστερη σε υλικά
όπως το νερό, όπου D=80. Με άλλα λόγια, το νερό ελαττώνει την ισχύ των
ηλεκτροστατικών δυνάμεων, συγκριτικά με τις αντίστοιχες έλξεις υπό κενό, κατά έναν
παράγοντα 80, όση και η διηλεκτρική του σταθερά. Το νερό έχει αυτή την ασυνήθιστα
υψηλή διηλεκτρική σταθερά εξ αιτίας της πολικότητάς του και της ικανότητάς του να
σχηματίζει προσανατολισμένα περιβλήματα διαλύτη γύρω από τα ιόντα. Αυτά τα
περιβλήματα δημιουργούν δικά τους ηλεκτρικά πεδία που αντιστέκονται στα πεδία που
δημιουργούνται από τα ιόντα. Καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση των αλάτων σε ένα
διάλυμα εξασθενούν έως και σπάνε οι ηλεκτροστατικό δεσμοί των βιομορίων.
Η ηλεκτροστατική έλξη ονομάζεται και ιοντικός δεσμός, δεσμός άλατος, γέφυρα
άλατος ή ζεύγος ιόντων. Η απόσταση μεταξύ αντίθετα φορτισμένων ομάδων στην ιδανική
ηλεκτροστατική έλξη είναι 2.8Å.
Οι δεσμοί υδρογόνου μπορούν να σχηματιστούν μεταξύ μη φορτισμένων αλλά και
μεταξύ φορτισμένων μορίων. Σε έναν δεσμό υδρογόνου ένα άτομο υδρογόνου μοιράζεται
μεταξύ δύο άλλων ατόμων. Το άτομο με το οποίο το υδρογόνο δεσμεύεται περισσότερο
(συνδέεται ομοιοπολικά) λέγεται δότης υδρογόνου ενώ το άλλο άτομο είναι ο δέκτης
υδρογόνου. Ο δέκτης έχει ένα ελαφρά αρνητικό φορτίο που έλκει το άτομο υδρογόνου.
Τόσο ο δέκτης όσο και ο δότης είναι ηλεκτραρνητικά άτομα, συνήθως οξυγόνο ή άζωτο.
Στην πραγματικότητα, ο δεσμός υδρογόνου μπορεί να θεωρηθεί μια ενδιάμεση
κατάσταση στη μεταφορά ενός πρωτονίου από ένα οξύ σε μια βάση. Η ενέργεια των
δεσμών κυμαίνεται από 3 ως 7 Kcal/mol και το μήκος τους κυμαίνεται μεταξύ αυτό του
ομοιοπολικού δεσμού και του δεσμού van der Waals (2.6 έως 3.1 Å)

33

Κεφάλαιο 1

Βασικές έννοιες για χημικούς και βιολογικούς αισθητήρες

Το κύριο χαρακτηριστικό των δεσμών υδρογόνου είναι ότι έχουν κατεύθυνση. Οι πιο
ισχυροί είναι αυτοί που τα άτομα του δότη και του δέκτη υδρογόνου βρίσκονται σε
ευθεία. Παραδείγματα της σημασίας του δεσμού υδρογόνου βρίσκουμε στη διπλή έλικα
του DNA, η οποία συγκρατείται με δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των βάσεων των δύο
ελίκων, καθώς και στην α-έλικα, ένα δομικό μοτίβο που εμφανίζεται πολύ συχνά στις
πρωτεΐνες, η οποία σταθεροποιείται με δεσμούς υδρογόνου μεταξύ της αμιδικής (-ΝΗ) και
της καρβονυλικής (-CO) ομάδας.
Ασθενείς και σχετικά ανεξάρτητες από το είδος των ατόμων που συμμετέχουν είναι οι
αλληλεπιδράσεις van der Waals. Εμφανίζονται όποτε δύο οποιαδήποτε άτομα
πλησιάσουν σε κοντινή απόσταση (3 έως 4 Å) μεταξύ τους και οφείλονται στην έλξη
μεταξύ μεταβατικών διπόλων στο ηλεκτρονικό νέφος των ατόμων. Αναλυτικότερα, η
κατανομή του ηλεκτρονικού φορτίου γύρω από τα άτομα αλλάζει με το χρόνο. Σε μια
δεδομένη στιγμή, η κατανομή του φορτίου δεν είναι απολύτως συμμετρική. Αυτή η
ασύμμετρη κατανομή φορτίων γύρω από ένα άτομο ενθαρρύνει μια παρόμοια ασυμμετρία
στην κατανομή ηλεκτρονίων γύρω από τα γειτονικά του άτομα. Η συνεπαγόμενη έλξη
μεταξύ ενός ζεύγους ατόμων αυξάνει καθώς αυτά πλησιάζουν, μέχρι να φτάσουν στην
απόσταση επαφής van der Waals. Σε αποστάσεις μικρότερες από την απόσταση επαφής
αναπτύσσονται πολύ ισχυρές απωστικές δυνάμεις, επειδή τα εξωτερικά νέφη των
ηλεκτρονίων αλληλοεπικαλύπτονται. Για παράδειγμα, η απόσταση επαφής μεταξύ ατόμων
οξυγόνου και άνθρακα είναι 3.4 Å και αυτό γιατί αποτελεί το άθροισμα 1.4 και 2 Å των
ακτίνων επαφής των ατόμων O και C.
Η ενέργεια του δεσμού van der Waals για ένα ζεύγος ατόμων είναι περίπου 1 kcal/mol,
δηλαδή είναι σημαντικά ασθενέστερη από αυτήν ενός δεσμού υδρογόνου ή ενός
ηλεκτροστατικού δεσμού. Ένας μόνο δεσμός van der Waals έχει πολύ μικρή σημασία,
γιατί είναι ελάχιστα ισχυρότερος από ότι η μέση θερμική ενέργεια των μορίων σε
θερμοκρασία δωματίου (0.6 kcal/mol). Ακόμη, η δύναμη van der Waals γρήγορα
εξασθενεί όταν η απόσταση μεταξύ ενός ζεύγους ατόμων γίνεται έστω κατά 1 Å
μεγαλύτερη από την απόσταση επαφής τους. Ωστόσο, οι δυνάμεις αυτές γίνονται
σημαντικές όταν μεγάλος αριθμός ατόμων ενός μορίου μπορεί να πλησιάσει ταυτόχρονα
πολλά άτομα ενός άλλου μορίου. Αυτό είναι δυνατόν να συμβεί μόνο όταν το σχήμα των
μορίων ταιριάζει. Με άλλα λόγια, η αποτελεσματικότητα των δεσμών van der Waals
εξαρτάται από τη συμπληρωματικότητα των μορίων στο χώρο. Έτσι, παρόλο που δεν
υπάρχει καθόλου εξειδίκευση σε έναν μόνο δεσμό van der Waals, η εξειδίκευση
προκύπτει από την ευκαιρία να δημιουργηθούν πολλοί δεσμοί van der Waals συγχρόνως.
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Οι απώσεις μεταξύ των ατόμων που βρίσκονται σε πιο κοντινές αποστάσεις από την
απόσταση επαφής van der Waals είναι εξίσου ουσιαστικές με τις έλξεις στην εξασφάλιση
της εξειδίκευσης.
Τέλος, οι υδροφοβικές αλληλεπιδράσεις μπορούν να γίνουν καλύτερα κατανοητές
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες του νερού που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η ύπαρξη ζωής
στη γη εξαρτάται από την ικανότητα του νερού να διαλύει ένα σύνολο μορίων που
χρησιμεύουν ως καύσιμα, δομικά μόρια, καταλύτες και φορείς πληροφοριών. Στο νερό,
μπορούν να συνυπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις αυτών των μορίων, τα οποία είναι
ελεύθερα να διαχέονται και να συναντώνται. Παρόλα αυτά η εξαιρετική διαλυτότητα στο
νερό δημιουργεί και προβλήματα, γιατί εξασθενίζει αλληλεπιδράσεις πολικών μορίων. Τα
βιολογικά συστήματα έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα με το να δημιουργούν
μικροπεριβάλλοντα ελεύθερα νερού, όπου οι πολικές αλληλεπιδράσεις εμφανίζουν τη
μέγιστη τιμή. Δηλαδή, σε υδατικά διαλύματα τα μη πολικά μόρια ή τα μη πολικά μέρη
των μεγάλων μορίων τείνουν να ενώνονται μεταξύ τους. Η τάση αυτή μοιάζει με την
εικόνα πολλών σταγονιδίων λαδιού που στο νερό ενώνονται για να φτιάξουν μια μεγάλη
σταγόνα. Αυτές οι δυνάμεις λέγονται υδροφοβικές έλξεις.
Τα μόρια νερού οργανώνονται περιβάλλοντας τα μη πολικά μόρια. Η συσσώρευση των
μη πολικών μορίων σε μεγαλύτερα συσσωματώματα μειώνει το συνολικό αριθμό των
μορίων νερού που τα περιβάλλουν αυξάνοντας έτσι την εντροπία του συστήματος.
Επομένως, η συσσώρευση των μη πολικών μορίων σε συσσωματώματα ευνοείται
ενεργειακά. Ουσιαστικά, τα μόρια μη πολικών ουσιών ενώνονται στο νερό, όχι γιατί
έχουν υψηλή συγγένεια μεταξύ τους, αλλά γιατί το νερό έχει μεγάλη συγγένεια για τον
εαυτό του. Οι υδροφοβικές αλληλεπιδράσεις είναι η κύρια δύναμη σε διαδικασίες όπως η
αναδίπλωση των μακρομορίων και ο σχηματισμός μεμβρανών.
1.5.4 Φυσικοί μετατροπείς σε βιοαισθητήρες
Ακουστικοί ή βιοαισθητήρες μάζας
Στους αισθητήρες αυτούς ανήκουν οι βιοαισθητήρες μαζικού και επιφανειακού
ακουστικού κύματος, όπως έχουν περιγραφεί στην ενότητα 1.4.4. Ένα είδος βιομορίων
είναι προσδεδεμένα στο μετατροπέα και η μεταβολή της μάζας κατά την πρόσδεσή τους
με τα μόρια στόχους υπολογίζεται από τη μεταβολή της συχνότητας συντονισμού.
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Οπτικοί βιοαισθητήρες
Το μετρούμενο μέγεθος του μετατροπέα σε αυτούς τους αισθητήρες είναι το φως είτε
μέσω περίθλασή του είτε χρησιμοποιώντας δείκτες φθορισμού. Στην πρώτη περίπτωση σε
ένα δισκίο πυριτίου ακινητοποιούνται πρωτεΐνες μέσω ομοιοπολικών δεσμών, στη
συνέχεια το δείγμα εκτίθεται σε υπεριώδη ακτινοβολία χρησιμοποιώντας οπτική μάσκα
ώστε οι περιοχές που εκτέθηκαν στην ακτινοβολία γίνονται ανενεργές. Όταν τα κομμάτια
του δισκίου εκτεθούν στον αναλύτη και πραγματοποιηθεί η αλληλεπίδραση στις ενεργές
μόνο περιοχές θα δημιουργηθεί ένα πλέγμα περίθλασης (οπτικό φράγμα). Το τελευταίο
δημιουργεί ένα σήμα περίθλασης όταν φωτίζεται από πηγή φωτός όπως π.χ. λέιζερ. Το
σήμα αυτό μπορεί να μετρηθεί ή να ενισχυθεί για αύξηση της ευαισθησίας.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται δείκτες φθορισμού, τα μόρια που
ακινητοποιούνται στο υπόστρωμα εκτίθονται στους αντίστοιχους αναλύτες στους οποίους
είτε έχουν προσδεθεί απευθείας φθορίζοντα μόρια είτε έχουν προσδεθεί υποδοχείς που
προσδένονται στη συνέχεια με άλλα φθορίζοντα μόρια. Η μέθοδος του φθορισμού είναι
ευρέως διαδεδομένη λόγω της αυξημένης ευαισθησίας και σταθερότητας που παρουσιάζει
καθώς και της διαθεσιμότητας σαρωτών φθορισμού για μικροσυστοιχίες [34]. Ωστόσο ως
τεχνική παρουσιάζει και σημαντικά μειονεκτήματα όπως την ευαισθησία των
φθοριζόντων μορίων στο φως και τις συνθήκες του περιβάλλοντός τους (π.χ. το pH του
διαλύματος), το γεγονός ότι η διαδικασία που ακολουθείται είναι πολύπλοκη και
χρονοβόρα καθώς και το ότι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται μπορεί να επηρεάσουν την
αλληλεπίδραση των μορίων. Εκτός από τα τυπικά φθορίζοντα μόρια, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και κβαντικές τελείες, οι οποίες απορροφούν ακτινοβολία και την
επανεκπέμπουν σε διαφορετικό μήκος κύματος ή ραδιοϊσότοπα.
Βιοαισθητήρες θερμικής ανίχνευσης
Σε αυτή την περίπτωση αξιοποιείται μια βασική ιδιότητα των βιολογικών
αλληλεπιδράσεων, η έκλυση ή απορρόφηση θερμότητας, η οποία αλλάζει τη θερμοκρασία
του

μέσου

στο

οποίο

πραγματοποιείται

η

αλληλεπίδραση.

Κατασκευάζονται

συνδυάζοντας ακινητοποιημένα ένζυμα σε αισθητήρες θερμοκρασίας. Η θερμότητα που
εκλύεται ή απορροφάται κατά την αλληλεπίδραση με τον αναλύτη είναι ανάλογη της
θερμοκρασίας και του συνολικού αριθμού των μορίων που συμμετέχουν στην αντίδραση.
Οι αισθητήρες θερμοκρασίας είναι συνήθως θερμίστορς και, εκτός της υψηλής
ευαισθησίας τους, έχουν και το πλεονέκτημα του να μην επηρεάζονται από τις οπτικές ή
ηλεκτροχημικές ιδιότητες του δείγματος. Χρησιμοποιούνται συνήθως για την ανίχνευση
μικροβιοκτόνων και παθογόνων βακτηρίων.
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Ηλεκτροχημικοί βιοαισθητήρες
Οι ηλεκτροχημικοί βιοαισθητήρες χρησιμοποιούνται κυρίως για την υβριδοποίησης
DNA, πρόσδεσης DNA-φαρμάκων, συγκέντρωσης γλυκόζης κ.α. Η βασική αρχή σε αυτή
την κατηγορία των αισθητήρων είναι ότι πολλές αντιδράσεις παράγουν ή καταναλώνουν
ιόντα ή ηλεκτρόνια με αποτέλεσμα να αλλάζουν κάποιες ηλεκτρικές ιδιότητες του
διαλύματος που μπορούν να γίνουν αισθητές μέσω της μέτρησης μιας παραμέτρου όπως,
αγωγιμότητα, ηλεκτρικό ρεύμα ή ηλεκτρικό δυναμικό. Οι μετρήσεις αγωγιμότητας ή
αντίστασης έχουν σχετικά χαμηλή ευαισθησία. Οι αισθητήρες που μετρούν ηλεκτρικό
ρεύμα (αμπερομετρικοί) έχουν υψηλή ευαισθησία και μπορούν να ανιχνεύσουν
ηλεκτροενεργά είδη που υπάρχουν στα βιολογικά δείγματα. Οι αισθητήρες μέτρησης
τάσης χρησιμοποιούνται στις ηλεκτροχημικές αντιδράσεις οξείδωσης ή αναγωγής.
Στην κατηγορία των ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων ανήκουν και οι επιλεκτικοί σε
ιόντα αισθητήρες. Πρόκειται για ημιαγώγιμα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FETs) που
έχουν μια επιφάνεια επιλεκτική σε ιόντα. Το επιφανειακό ηλεκτρικό δυναμικό αλλάζει
όταν τα ιόντα αλληλεπιδράσουν με τον ημιαγωγό. Τα επιλεκτικά σε ιόντα FETs (Ion
Selective Field Effect Transistors, ISFETs) μπορούν να κατασκευαστούν επικαλύπτοντας
την επιφάνεια του αισθητήρα με ένα στρώμα πολυμερούς. Το στρώμα αυτό είναι
επιλεκτικά διαπερατό στα ιόντα του αναλύτη, τα οποία αφού διαχυθούν στο πολυμερές
αλλάζουν το δυναμικό στην επιφάνεια του FET. Αυτού του είδος ο αισθητήρας καλείται
επίσης και ENFET (Enzyme Field Effect Transistor, ENFET) και χρησιμοποιείται κυρίως
για τη μέτρηση του pH αλλά και για άλλες βιολογικές αλληλεπιδράσεις όπου
εμφανίζονται ηλεκτροχημικές μεταβολές, όπως π.χ. στην υβριδοποίηση μορίων DNA
[35].
Βιοαισθητήρες επιφανειακής τάσης - Μικροδοκοί - Μεμβράνες
Οι βιοαισθητήρες μικροδοκών ή μεμβρανών είναι συνήθως αισθητήρες επιφανειακής
τάσης αντίστοιχοι με αυτούς για την ανίχνευση χημικών ενώσεων. Οι μικροδοκοί έχουν
συνήθως ένα λεπτό στρώμα χρυσού στο οποίο προσδένονται βιομόρια τροποποιημένα με
θειόλες ώστε η ακινητοποίηση να γίνει με ομοιοπολικούς δεσμούς. Η αλληλεπίδραση με
τα μόρια-στόχους αυξάνει τη συνολική μάζα της μικροδοκού και μεταβάλλει την
ιδιοσυχνότητά της ή αλλάζει την κάμψη της μικροδοκού λόγω της επιφανειακής τάσης
που ασκείται κατά την αλληλεπίδραση. Ωστόσο, οι βιοαισθητήρες μικροδοκών δεν
μπορούν να είναι τύπου χωρητικότητας λόγω της αγωγιμότητας των ηλεκτρολυτικών
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διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται για βιολογικές εφαρμογές. Συνήθως χρησιμοποιούνται
οπτικοί μέθοδοι μέτρησης της κάμψης της μικροδοκού ή μικροδοκοί πιεζοαντίστασης.
Αρκετά πρόσφατα εμφανίστηκαν κάποιες προσπάθειες να αναπτυχθούν μικρομεμβράνες
τύπου χωρητικότητας που βασίζονται στις μεταβολές της επιφανειακής τάσης. Τόσο οι
επιφανειακές τάσεις που δημιουργούνται κατά τις βιολογικές αλληλεπιδράσεις όσο και οι
αισθητήρες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία αναπτύσσονται στο επόμενο κεφάλαιο.
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Κεφάλαιο 2
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση – Αισθητήρες τύπου
χωρητικότητας και επιφανειακής τάσης

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η τεχνολογία αιχμής (state of the art) που αφορά χημικούς και
βιολογικούς αισθητήρες των οποίων η αρχή λειτουργίας σχετίζεται με αυτή των αισθητήρων που
κατασκευάστηκαν. Οι αισθητήρες αυτοί περιλαμβάνουν τους αισθητήρες τύπου μεταβολής
χωρητικότητας και επιφανειακής τάσης. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση δίνει μια γενική εικόνα των
δυνατοτήτων των σύγχρονων αισθητήρων και βοηθά στην κατανόηση μηχανισμών που σχετίζονται
με το σήμα που λαμβάνει κανείς από τους αισθητήρες αυτούς.

Κεφάλαιο 2

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

44

Κεφάλαιο 2

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

2.1 Αισθητήρες χωρητικότητας
Ένας αισθητήρας τύπου χωρητικότητας αποτελείται στην απλούστερη περίπτωση από δύο
παράλληλους οπλισμούς και η χωρητικότητά του δίνεται από τη σχέση:
C = ε rε o

A
d

(1)

όπου εr, εο είναι η σχετική διηλεκτρική σταθερά του μέσου μεταξύ των οπλισμών και η
διηλεκτρική σταθερά του κενού αντίστοιχα, A είναι η επιφάνεια των οπλισμών και d η
μεταξύ τους απόσταση. Είναι προφανές ότι μόνο με τρεις τρόπους, μπορεί να αλλάξει η
χωρητικότητα μιας τέτοιας διάταξης: α) αλλάζοντας το εμβαδόν Α της επιφάνειας των
οπλισμών, β) αλλάζοντας την απόσταση d μεταξύ των οπλισμών, και γ) μεταβάλλοντας τη
διηλεκτρική σταθερά εr του υλικού μεταξύ των οπλισμών.
Ως τώρα, οι χημικοί και οι βιολογικοί αισθητήρες τύπου χωρητικότητας βασίζονται σε
μεταβολές είτε της απόστασης των οπλισμών είτε της διηλεκτρικής σταθεράς του υλικού.
Στην πρώτη περίπτωση ανήκουν δομές όπου ένας από τους δύο οπλισμούς έχει τη
δυνατότητα να κινείται, είναι δηλαδή εύκαμπτος. Συνήθως ο οπλισμός αυτός είναι κάποια
μικροδοκός ή μεμβράνη επικαλυμμένη με το χημικά ευαίσθητο στρώμα και λειτουργεί σε
δυναμική ή σε στατική παραμόρφωση. Αυτοί οι αισθητήρες, γνωστοί και ως διστρωματικοί,
είτε συντονίζονται στην ιδιοσυχνότητά τους και, επειδή μεταβάλλεται η μάζα τους, όταν
αντιδράσουν με τον αναλύτη αλλάζει η ιδιοσυχνότητά τους είτε αλλάζει η χωρητικότητά
τους λόγω της στατικής παραμόρφωσης του εύκαμπτου οπλισμού που οφείλεται σε αλλαγές
στην επιφανειακή τους τάση. Η αιτία των μεταβολών της επιφανειακής τάσης για τους
χημικούς αισθητήρες είναι συνήθως η διόγκωση του πολυμερούς όταν απορροφά έναν
αναλύτη ενώ για τους βιοαισθητήρες η κατάσταση είναι αρκετά πιο πολύπλοκη και
σχετίζεται με τις δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των βιομορίων.
Σε κάθε περίπτωση, οι μεταβολές των αποστάσεων μεταξύ των οπλισμών μπορούν να
μετρηθούν μέσω της μεταξύ τους χωρητικότητας με βάση τη σχέση:

⎛
⎞
1
⎟⎟
C = ε r ε 0 ∫∫ ⎜⎜
−
d
w
(
x
,
y
)
⎠
A ⎝

(2)

όπου w(x,y) είναι η μετατόπιση του εύκαμπτου οπλισμού.
Στη δεύτερη περίπτωση αισθητήρων τύπου χωρητικότητας ανήκουν οι ηλεκτροχημικοί
αισθητήρες. Η αρχή λειτουργίας των χημικών αισθητήρων βασίζεται στο γεγονός ότι όταν το
υλικό ανάμεσα στους οπλισμούς, συνήθως πολυμερές, απορροφήσει μια χημική ένωση,
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αλλάζει η διηλεκτρική του σταθερά αφού επηρεάζεται από αυτήν του αναλύτη. Όσο
περισσότερο διαφέρουν οι διηλεκτρικές σταθερές πολυμερούς-αναλύτη τόσο ισχυρότερο
είναι το σήμα που λαμβάνεται. Αντίστοιχο είναι το φαινόμενο και στους βιολογικούς
αισθητήρες όπου μετά την χημική αντίδραση αλλάζουν οι ηλεκτρικές ιδιότητες του
ευαίσθητου στρώματος ή και το πάχος του με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται και η
χωρητικότητα μεταξύ των οπλισμών. Σε αυτή την κατηγορία αισθητήρων ανήκουν τα
ενδοπλεκόμενα ηλεκτρόδια και οι αισθητήρες παραλλήλων πλακών.
2.1.1 Διστρωματικοί Αισθητήρες Χωρητικότητας
Η αρχή λειτουργίας των διστρωματικών αισθητήρων χωρητικότητας βασίζεται στην
ανίχνευση μεταβολών των μηχανικών ιδιοτήτων μιας δομής που αποτελείται από μια
μικροδοκό ή μεμβράνη επικαλυμμένη με ένα χημικά επιλεκτικό στρώμα. Η απορρόφηση ή
προσρόφηση της υπό μελέτη χημικής ουσίας (αναλύτη) από το επιλεκτικό στρώμα προκαλεί
μεταβολές στη μάζα και την επιφανειακή τάση της δομής. Η ανίχνευση των μεταβολών
μπορεί να γίνει με στατικό (επιφανειακή τάση) ή δυναμικό (συχνότητα) τρόπο.
Στις μετρήσεις χωρητικότητας, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, οι οπλισμοί του πυκνωτή
είναι μια αγώγιμη επιφάνεια στη μεμβράνη ή τη μικροδοκό (εύκαμπτος οπλισμός) και μια
αγώγιμη επιφάνεια στο υπόστρωμα (σταθερός οπλισμός). Ανάμεσα στους οπλισμούς υπάρχει
ένα μικρό κενό (κοιλότητα) που σχηματίζεται συνήθως μορφοποιώντας ένα διηλεκτρικό
στρώμα, όπως το διοξείδιο του πυριτίου.

Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου

χωρητικότητας είναι η υψηλή ευαισθησία σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του
αισθητήρα χρησιμοποιώντας απλά ηλεκτρονικά [1,2]. Μειονεκτήματα, που σχετίζονται
κυρίως με τη χρήση μικροδοκών, είναι η πιθανότητα να κολλήσουν οι μικροδοκοί στο
υπόστρωμα όταν πλησιάσουν πολύ κοντά σε αυτό και η επίδραση που έχουν οι αναλύτες
στην μέτρηση της χωρητικότητας [3]. Συγκεκριμένα, οι αναλύτες μπορεί να αλλάξουν τη
διηλεκτρική

σταθερά

μεταξύ

των

οπλισμών

άλλα

αυτό

το

πρόβλημα

λύνεται

χρησιμοποιώντας μικροδοκούς αναφοράς. Η χρήση μικροδοκών έχει μελετηθεί εκτεταμένα
για εφαρμογές σε χημικούς και βιολογικούς αισθητήρες [4-7].
Γενικά, μια διστρωματική μικροδοκός είναι πιο ευαίσθητη από ότι μια μεμβράνη
παρόμοιου μεγέθους και ίδιου υλικού. Ο λόγος για αυτό είναι ότι

η μεμβράνη είναι

πακτωμένη περιμετρικά ενώ η μικροδοκός πακτώνεται μόνο σε μία από τις τέσσερις πλευρές
της. Ωστόσο, αυτός ο περιορισμός των μεμβρανών γίνεται πλεονέκτημά τους σε βιολογικές
εφαρμογές, όπου χρησιμοποιούνται ηλεκτρολυτικά διαλύματα, και γενικά σε περιπτώσεις
που χρησιμοποιούνται αγώγιμα μέσα. Η χρήση μεμβρανών καθιστά εφικτή τη μέθοδο
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χωρητικότητας σε τέτοιες εφαρμογές καθώς το κενό μεταξύ των πλακών του πυκνωτή είναι
μονωμένο από το εξωτερικό περιβάλλον και έτσι δεν δημιουργούνται αγώγιμα ρεύματα
μεταξύ των οπλισμών.
Παρακάτω αναφέρονται οι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την
βελτιστοποίηση των διστρωματικών αισθητήρων χωρητικότητας καθώς και παραδείγματα
τέτοιων αισθητήρων από τη βιβλιογραφία.

Σχήμα 1. Σχηματικό διάγραμμα διστρωματικών αισθητήρων χωρητικότητας (α) μικροδοκού και
(β) μεμβράνης.
2.1.1.1 Παράμετροι που επηρεάζουν την ευαισθησία των αισθητήρων
Για μια ορθογώνια μικροδοκό πάχους t, πλάτους w και μήκους l, με μέτρο ελαστικότητας
(μέτρο του Young) E και λόγο Poisson ν, η μεταβολή της κάμψης του ελεύθερου άκρου της
Δz, όταν Δσ είναι η διαφορά της επιφανειακής τάσης μεταξύ πάνω και κάτω επιφάνειας,
δίνεται από τον τροποποιημένο τύπο του Stoney [4,8]:
Δz ≅ 3

(1 −ν ) l 2
Et 2

Δσ

(3)

Για την ίδια μικροδοκό, η σταθερά του ελατηρίου k δίνεται από τη σχέση:
k=

Ewt 3
4l 3

(4)

Και η συχνότητα συντονισμού του f0 προσεγγίζεται από τον τύπο:
f0 =

1
2π

k
m0
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όπου m0 αναφέρεται στην ισοδύναμη μάζα του ελατηρίου [4]. Αυτές είναι οι βασικές
εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για χημική ανίχνευση με διστρωματικές ορθογώνιες
μικροδοκούς. Οι αντίστοιχες εξισώσεις για μεμβράνες εξαρτώνται από το σχήμα τους, δεν
είναι τόσο απλές [9] ή συχνά δεν υπάρχουν, οδηγώντας συνήθως σε προβλέψεις της
συμπεριφοράς των αισθητήρων με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης με πεπερασμένα
στοιχεία.
Το κενό μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή είναι μια από τις βασικές παραμέτρους που
επηρεάζουν την ευαισθησία του αισθητήρα. Με βάση τον τύπο της χωρητικότητας (Σχέση
(1)), μειώνοντας την απόσταση και αυξάνοντας το εμβαδόν των οπλισμών, αυξάνεται η
χωρητικότητα και κατά συνέπεια και η ευαισθησία του αισθητήρα. Προς αυτή την
κατεύθυνση έχουν κατασκευαστεί αισθητήρες μικροδοκών με σχήματα που αύξαναν το
εμβαδόν των οπλισμών ή μείωναν το κενό μεταξύ τους [1,3] ενώ έχουν μελετηθεί και
γεωμετρίες μικροδοκών που κάμπτονται ευκολότερα [10-11]. Αυτές οι εφαρμογές
περιγράφονται λεπτομερώς στη συνέχεια.
Άλλες παράμετροι που επηρεάζουν την ευαισθησία των αισθητήρων είναι το υλικό
κατασκευής αφού με πιο εύκαμπτα υλικά κατασκευάζονται πιο ευαίσθητες μικροδοκοί ή
μεμβράνες [7, 12-14]. Συχνά χρησιμοποιούνται πολυμερή για την κατασκευή εύκαμπτων
δομών, όμως για μετρήσεις χωρητικότητας τα πολυμερή πρέπει να επικαλύπτονται με ένα
αγώγιμο στρώμα του οποίου οι ιδιότητες επηρεάζουν την απόκριση του αισθητήρα. Οι
μηχανικές ιδιότητες, και οι διαστάσεις του χημικά ευαίσθητου στρώματος που επιλέγεται για
την επικάλυψη του αισθητήρα επίσης επηρεάζουν την απόκρισή του [1,15]. Για παράδειγμα
όπως θα φανεί και σε επόμενο κεφάλαιο, η παραμόρφωση μιας διστρωματικής μεμβράνης
λόγω μεταβολής στην επιφανειακή της τάση μπορεί να αυξηθεί σημαντικά όταν το
επιλεκτικό στρώμα καλύπτει μερικώς και όχι πλήρως την επιφάνειά της [13,16-17]. Επίσης,
στην περίπτωση αισθητήρων συντονισμού, ο χαμηλός παράγοντας ποιότητας (quality factor)
Q που παρουσιάζουν οι μικροδοκοί μπορεί να βελτιωθεί με βελτιώσεις στη δομή τους [18] ή
με τη χρήση μεμβρανών συντονισμού, στις οποίες το ότι η μία μόνο επιφάνεια τους εκτίθεται
στο περιβάλλον βελτιώνει την απόδοσή τους [19].
Επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι οι τροποποιήσεις στην επιφάνεια των μικροδοκών, όπως για
παράδειγμα αύξηση της τραχύτητάς τους, αυξάνουν σημαντικά την μεταφορά της
επιφανειακής τάσης από το επιλεκτικό στρώμα στη μικροδοκό ενώ μειώνουν και την
πιθανότητα να γλιστρήσει το πολυμερές πάνω στη διεπιφάνεια [20,21]. Αντιστρόφως,
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ασυνέχειες στο επιλεκτικό στρώμα, ή το στρώμα χρυσού για τις βιολογικές εφαρμογές,
αποτρέπουν την αποδοτική μεταφορά των επιφανειακών τάσεων [22]. Αν η δομή είναι
παραμορφωμένη πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο το υπόστρωμα, η χωρητικότητα και
επομένως και η απόκριση του αισθητήρα επίσης αυξάνεται. Τέτοια παραδείγματα έχουν
αναφερθεί για διστρωματικές μεμβράνες [23,24].
Η επιλεκτικότητα των αισθητήρων εξαρτάται από την επιλογή του χημικά ευαίσθητου
στρώματος. Το τελευταίο επηρεάζει την απόκριση του αισθητήρα ως προς το χρόνο και ως
προς το μέγεθος του σήματος. Η επίδραση αυτή δεν οφείλεται μόνο στις φυσικές και χημικές
ιδιότητες των στρωμάτων αυτών αλλά και στο πάχος τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για
πολυμερή [1,15-16]. Η γενική τάση είναι ότι παχύτερα υμένια αυξάνουν το σήμα της
απόκρισης αλλά ταυτόχρονα μειώνουν το χρόνο απόκρισης συγκριτικά με πιο λεπτά
επιλεκτικά στρώματα. Οι συστοιχίες μικροδοκών και μεμβρανών προσφέρουν τη δυνατότητα
επιλογής διάφορων χημικά ευαίσθητων στρωμάτων για την καλύτερη διάκριση μεταξύ των
διάφορων αναλυτών και γενικά την καλύτερη απόδοση του αισθητήρα. Παρακάτω
αναφέρεται η βιβλιογραφία σχετικά με τις εφαρμογές και τα είδη αυτών των αισθητήρων.
Σημειώνεται ότι λόγω της αγωγιμότητας των ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων δεν είναι εφικτή η
χρήση μικροδοκών τύπου χωρητικότητας για βιολογικές εφαρμογές για αυτό και δεν
υπάρχουν σχετικές αναφορές. Για τη χρήση μεμβρανών τύπου χωρητικότητας, όπως είναι
και οι αισθητήρες που κατασκευάστηκαν, υπάρχουν επίσης ελάχιστες αναφορές οι οποίες
είναι από τις πλέον πρόσφατες.
2.1.1.2 Στατικές μικροδοκοί
Οι Brittol et al. στην αναφορά [1] παρουσιάζουν έναν ολοκληρωμένο χημικό αισθητήρα
αποτελούμενο από μικροδοκούς και σύστημα ανίχνευσης με χωρητικότητα που λειτουργεί με
μπαταρίες. Οι μικροδοκοί είναι κατασκευασμένοι από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο (p-Si) και
έχουν σχήμα Π με σκέλη μήκους 150µm, πλάτους 100µm και πάχους 2µm. Τα σκέλη
καλύπτονται με Au ή Pd για την ανίχνευση ατμών υδραργύρου και υδρογόνου, αντίστοιχα.
Μια πλάκα από p-Si στο υπόστρωμα, σε απόσταση 2µm από τις μικροδοκούς, λειτουργεί ως
το σταθερό ηλεκτρόδιο. Η ένδειξη για τη μεταβολή της απόστασης μικροδοκούυποστρώματος προκύπτει, με τη βοήθεια ενισχυτών, από το ρεύμα μετατόπισης που
απαιτείται για να φορτιστεί ο πυκνωτής. Τα χαμηλότερα επίπεδα ανίχνευσης σε υδρογόνο
έφταναν περίπου τα 100ppm ενώ για τους ατμούς υδραργύρου αναφέρεται ότι και
συγκεντρώσεις μερικών ppb μπορούν να ανιχνευτούν.
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Αισθητήρας χωρητικότητας για τη μέτρηση υγρασίας έχει κατασκευαστεί από
μικροδοκούς πυριτίου με διάφορα μήκη (100–2500 µm) και 2.4 µm πάχος, επικαλυμμένους
με στρώμα από πολυϊμίδιο [3]. Η διαδικασία κατασκευής των μικροδοκών, όπως στις
περισσότερες περιπτώσεις που η μέτρηση γίνεται με τη μέθοδο της χωρητικότητας,
περιλαμβάνει τη συγκόλληση δύο δισκίων Si. Το τελικό πάχος του πολυμερούς μετά την
απομάκρυνση του διαλύτη του μέσω ανόπτησης είναι 2.5 µm και προκαλεί κάμψη των
μικροδοκών προς τα πάνω λόγω της συρρίκνωσης του. Κατά τη λειτουργία του αισθητήρα
στον αέρα ο οποίος περιέχει και υδρατμούς, το στρώμα του πολυϊμιδίου φουσκώνει
προκαλώντας συμπιεστική τάση και ωθώντας τη μικροδοκό προς τα κάτω, με αποτέλεσμα να
αυξηθεί η χωρητικότητα. Οι διατάξεις αυτές έδωσαν μέση ευαισθησία ίση με 1 fF/% σχετική
υγρασία (RH) για τιμές σχετικής υγρασίας μέχρι 65% RH. Η ευαισθησία τους αυξάνεται
απότομα για υψηλότερα επίπεδα υγρασίας φτάνοντας την τιμή των 6 fF/% RH σε 95% RH.
Από συγκρίσεις της απόκρισης με τις μικροδοκούς αναφοράς, συμπεραίνεται ότι σε χαμηλά
επίπεδα υγρασίας ο κύριος μηχανισμός για την απόκριση του αισθητήρα είναι η επιφανειακή
τάση που δημιουργείται από το πολυμερές αλλά σε υψηλότερα επίπεδα υγρασίας επικρατεί η
επίδραση της διηλεκτρικής σταθεράς του αέρα που αυξάνεται σημαντικά υπό αυτές τις
συνθήκες.
Όταν η επιφάνεια των μικροδοκών καλύπτεται με διάφορα πολυμερή, οι αισθητήρες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση διαφορετικών αναλυτών όπως πτητικές
οργανικές ενώσεις. Τέτοια εφαρμογή αναφέρεται από τους Amírola et al. [25] για την
ανίχνευση τολουένιου και οκτανίου από μικροδοκούς πυριτίου πάχους 4µm που έχουν
επικαλυφθεί

με

πολυδιμεθυλοσιλοξάνη

(Polydimethylsiloxane,

PDMS)

και

πολυεπιχλωρυδρίνη (Polyepichlorohydrin, PECH).
Οι αισθητήρες αυτοί κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας δισκίο BESOI (βλέπε Κεφάλαιο
3) από όπου προέκυψαν οι μικροδοκοί και ένα δισκίο από Pyrex που χρησιμοποιήθηκε ως
υπόστρωμα. Το εμβαδόν των διατάξεων κυμαίνεται από 0.2 ως 4mm2, το μήκος από 0.5 ως 2
mm ενώ το κενό μεταξύ των οπλισμών είναι ίσο με 15 µm. Μετά την εναπόθεση του PDMS
και του PECH, οι αισθητήρες δοκιμάστηκαν σε ατμούς τολουένιου, οκτανίου και
προπανάλης σε συγκεντρώσεις από 10 ως 400 ppm. Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά
για τα δύο πρώτα αέρια με μεταβολές της χωρητικότητας της τάξεως μερικών fF, με τις
επικαλυμμένες με PDMS μικροδοκούς να δίνουν τη βέλτιστη απόκριση σε αυτούς τους
αναλύτες. Τα όρια ανίχνευσης που αναφέρονται είναι κάτω από 50 ppm για το τολουένιο και
10 ppm για το οκτάνιο.
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2.1.1.3 Μικροδοκοί συντονισμού
Όταν οι παραπάνω αισθητήρες τοποθετηθούν πάνω σε πιεζοηλεκτρικά κεραμικά μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ως αισθητήρες συντονισμού. Οι οπλισμοί του αισθητήρα (μικροδοκός
και υπόστρωμα) συνδέονται με έναν μετατροπέα ρεύματος - τάσης και με έναν ενισχυτή ενώ
η μικροδοκός διεγείρεται με ένα εναλλασσόμενο σήμα μεταβλητής συχνότητας μέσω
επαφών στο πιεζοηλεκτρικό κεραμικό(Σχήμα 2α). Χρησιμοποιώντας στρώμα PDMS οι
αισθητήρες αυτοί έδειξαν ευαισθησίες σε συγκεντρώσεις τολουένιου έως 25 ppm [26].
Ανίχνευση ουσιών με μεταβολές της χωρητικότητας μικροδοκών συντονισμού μπορεί
επίσης να επιτευχθεί όπως περιγράφεται στην αναφορά [27]. Το ρεύμα χωρητικότητας της
μικροδοκού αλλάζει με τις μεταβολές της απόστασης από το αντίθετο ηλεκτρόδιο (Σχήμα
2β). Στο ηλεκτρόδιο αυτό εφαρμόζεται ένας συνδιασμός συνεχούς και εναλλασσόμενης
τάσης ώστε να έλκεται η μικροδοκός και να ταλαντώνεται. Μια τέτοια διάταξη αν και δεν
έχει εφαρμοστεί ως χημικός αισθητήρας μπορεί να δώσει ευαισθησία σε μεταβολές μάζας ως
και 2-4 ag/Hz, ανάλογα και με το υλικό της μικροδοκού [12,28]. Συστοιχίες τέτοιων
μικροδοκών έχουν επίσης αναφερθεί [29].

(α)

(β)

Σχήμα 2. Σχηματική αναπαράσταση του αισθητήρα μικροδοκού συντονισμού της αναφοράς (α)
[26] και (β) [27].
2.1.1.4 Στατικές μεμβράνες
Η αρχή λειτουργίας των στατικών μεμβρανών είναι όμοια με αυτή των μικροδοκών: η
επιφανειακή τάση αλλάζει την κάμψη της μεμβράνης και επομένως τη χωρητικότητα μεταξύ
μεμβράνης και υποστρώματος.
Στην

αναφορά

υδροξυαιθυλεστέρας

[23]

πέντε

διαφορετικά

πολυμερή,

(poly-hydroxy-ethyl-methacrylate,

τα

πολυμεθακρυλικός

PHEMA),

πολυμεθακρυλικός

μεθυλεστέρας (poly-methyl-methacrylate PMMA), πολυοξικός βινυλεστέρας (poly-vinyl51
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epoxydized

novolac

(EPN)

και

πολυδιμεθυλοσιλοξάνη

(poly-

dimethylsiloxane, PDMS) χρησιμοποιούνται για να επικαλύψουν λεπτές μεμβράνες πυριτίου.
Η έκθεσή τους σε ατμούς νερού, μεθανόλης και αιθανόλης χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο
της απόκρισής τους.
Από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, το PHEMA παρουσιάζει τη μέγιστη απόκριση
στους ατμούς νερού. Αυτό εξηγείται με το σχηματισμό δεσμών υδρογόνου μεταξύ των
ομάδων υδροξυλίου (-OH) του PHEMA και των μορίων του νερού. Αντιθέτως, το PMMA
και το PVAc, που δεν έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς υδρογόνου,
έδειξαν σημαντικά χαμηλότερη ευαισθησία. Τέλος, τα EPN και PDMS, που είναι πιο
υδρόφοβα, παρουσιάζουν τη χαμηλότερη απόκριση στην υγρασία. Οι ευαισθησίες
κυμαίνονταν από 4.5 fF/%RH για το PDMS σε 29 fF/%RH για διατάξεις επικαλυμμένες με
PHEMA. Επίσης, οι μεμβράνες που επικαλύφθηκαν με PHEMA, PVAc και PMMA επίσης
έδειξαν ισχυρή απόκριση κατά την έκθεσή τους σε ατμούς μεθανόλης και αιθανόλης. Σε όλες
τις περιπτώσεις η απόκριση στη μεθανόλη είναι ισχυρότερη από αυτή στην αιθανόλη. Το
γεγονός αυτό αποδίδεται στο μεγαλύτερο μήκος των μορίων της αιθανόλης. Τα μόρια της
μεθανόλης επειδή έχουν μικρό μέγεθος συγκριτικά με της αιθανόλης ή με άλλα μόρια,
μπορούν ευκολότερα να διαχυθούν μέσα στο στρώμα του πολυμερούς. Οι μεμβράνες αυτές
είχαν αυξημένη ευαισθησία επειδή ήταν σχεδόν πατημένες στο υπόστρωμα λόγω τάσεων εκ
κατασκευής και διαφοράς πίεσης μεταξύ κοιλότητας και περιβάλλοντος.
Η επίτευξη μεγαλύτερης ευαισθησίας στην ανίχνευση χημικών ενώσεων με μεμβράνες
που είναι πιο κοντά στο υπόστρωμά τους έχει συζητηθεί περεταίρω από τους
Sivaramakrishnan et al. [24] χρησιμοποιώντας μεμβράνες electret. Οι μεμβράνες αυτές
κατασκευάζονται από πολυμερή υλικά που μπορούν να παγιδεύουν και να αποθηκεύουν
φορτία. Αυτά τα φορτία ενσωματώνονται μέσα στη μεμβράνη κατά την κατασκευή της και
την ωθούν κοντά στο μεταλλικό υπόστρωμα χωρίς την ανάγκη εφαρμογής εξωτερικής τάσης.
Για την αποτίμηση της διάταξης ως χημικό αισθητήρα, μεμβράνες electret επικαλύφθηκαν
με υμένιο νανοσωλήνων. Καθώς το υμένιο προσροφά μόρια διοξειδίου του άνθρακα
μεταφέρεται η μεταβολή της επιφανειακής τάσης στη μεμβράνη και αλλάζει η χωρητικότητά
της. Με τον τρόπο αυτό ανιχνεύτηκαν συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα από 3.2 ως
10.4%.
Μεμβράνες πολυμερών έχουν κατασκευαστεί και από παρυλένιο (parylene) [13]. Στην
επάνω επιφάνεια της μεμβράνης ένα λεπτό στρώμα χρυσού χρησιμεύει ως ο αγωγός του
εύκαμπτου ηλεκτροδίου αλλά και ως το υπόστρωμα όπου ακινητοποιούνται αυτοοργανωμένες μοριακές επιφάνειες (self assembled monolayers, SAMs) για να επιτευχθεί
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χημική και βιολογική ανίχνευση ουσιών. Το υμένιο χρυσού δεν επικαλύπτει όλη την
επιφάνεια της μεμβράνης για να μεγιστοποιείται η απόκριση του αισθητήρα. Επίσης, η
επίδραση της θερμοκρασίας, λόγω των διαφορετικών συντελεστών θερμικής διαστολής των
υλικών, ελαχιστοποιείται με ένα επιπλέον στρώμα χρυσού στην άλλη πλευρά της μεμβράνης
[2].
Η απόκριση αυτών των αισθητήρων σε ατμούς νερού και ισοπροπανόλης μετρήθηκε και
έδωσε μεταβολές της χωρητικότητας της τάξεως μερικών fF. Σε αυτό το πείραμα
ακινητοποιήθηκαν πάνω στο χρυσό θειόλες (SH-) αλκανίων με διαφορετικές τερματικές
ομάδες όπως: [SH-(CH2)10-COOH και SH-(CH2)11-NH2] [2].
Η απόκριση σε οργανικούς ατμούς όπως ισοπροπανόλη και τολουένιο επίσης μετρήθηκε
σε αντίστοιχους αισθητήρες [12]. Συγκεκριμένα όταν χρησιμοποιήθηκαν θειόλες αλκανίων
που κατέληγαν σε υδροξύλιο (-OH) οι αισθητήρες έδειξαν μέγιστη σχετική μεταβολή της
χωρητικότητας στην ισοπροπανόλη (IPA) κατά 1.5% ενώ θειόλες αλκανίων που κατέληγαν
σε ομάδες καρβοξυλίου (COOH) και μεθυλίου (-CH3) έδειξαν μέγιστη σχετική μεταβολή της
χωρητικότητας, 7% μείωση, σε ατμούς τολουένιου.
Η μόνη επιτυχής βιολογική εφαρμογή διστρωματικών μεμβρανών αναφέρεται από τους
Cha et al. [14] οι οποίοι κατασκεύασαν μεμβράνες από PDMS πάχους 2μm επικαλυμμένες
με στρώμα χρυσού και ανίχνευσαν πρωτεΐνες και την υβριδοποίηση μορίων DNA. Οι
μεμβράνες έχουν σχήμα θόλου (Σχήμα 3) για να αποκρίνονται καλύτερα στις μεταβολές της
επιφανειακής τάσης και να αντιστέκονται στις μεταβολές της ροής των διαλυμάτων. Η
υβριδοποίηση 16-μερών ολιγονουκλεοτιδίων, σε συγκέντρωση 1μΜ σε 1Μ PBS ρυθμιστικό
διάλυμα, παρήγαγε μεταβολές της χωρητικότητας περίπου 6fF που αντιστοιχούν σε 20nm
κατακόρυφη μετατόπιση του κέντρου κυκλικής μεμβράνης ακτίνας 250μm. Η επιφανειακή
τάση που δημιουργείται κατά την αλληλεπίδραση είναι συμπιεστική και ανυψώνει τη
μεμβράνη, ενώ το ισοδύναμο φορτίο που οι συγγραφείς υπολόγισαν ότι ασκείται στο κέντρο
της μεμβράνης είναι 14.3pN. Θεωρώντας τα 0.5fF ελάχιστη τιμή της χωρητικότητας που
μπορεί να μετρηθεί, το εκτιμώμενο όριο ανίχνευσης των μεμβρανών αυτών στην
υβριδοποίηση των ολιγονουκλεοτιδίων είναι τα 35nM.
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Σχήμα 3. Οι μεμβράνες της αναφοράς [14]: (a) χωρίς ακινητοποιημένα μόρια (b) μετά την
ακινητοποίηση των 16-μερών ολιγονουκλεοτιδίων (c) με επιπλέον ακινητοποιημένα μόρια
MCH (6-mercapto-1-hexanol) για την ευκολότερη πρόσβαση των μορίων στόχων και την
ελαχιστοποίηση της αλληλεπιδίδρασης των ακινητοποιημένων μορίων με το υπόστρωμα, (d)
μετά την υβριδοποίηση.
2.1.1.5 Μεμβράνες συντονισμού
Οι

μικρομηχανικοί

μετατροπείς

υπερήχων

τύπου

χωρητικότητας

(capacitive

micromachined ultrasonic transducer, cMUT) είναι συστοιχίες μεμβρανών συντονισμού
συνδεδεμένες παράλληλα και με κενό στις κοιλότητες κάτω από τις μεμβράνες [30]. Για την
εφαρμογή τους ως χημικοί αισθητήρες επικαλύπτεται η επιφάνειά τους με πολυμερή ή
αυτοοργανωμένες μοριακές επιφάνειες που κατά την προσρόφηση των αναλυτών αυξάνουν
τη μάζα των στοιχείων και συνεπώς μετατοπίζουν τις συχνότητες συντονισμού τους.
Στην αναφορά [31] κάθε στοιχείο της συστοιχίας αποτελείται από 750 κυκλικές
μεμβράνες νιτριδίου του πυριτίου με ακτίνα 18 µm

και πάχος 0.85 µm. Για την

ενεργοποίηση μιας συστοιχίας cMUT επικαλύφθηκαν οι αισθητήρες με τρία πολυμερή τα:
πολύ(υδροχλωρική

αλλυλαμίνη)

(polyallylamine

hydrochloride,

PAAM),

πολυαιθυλενογλυκόλη (polyethylene glycol, PEG), και πολυβινυλική αλκοόλη (polyvinyl
alcohol, PVA), ενώ χρησιμοποιήθηκαν και αισθητήρες αναφοράς χωρίς πολυμερές. Οι
αισθητήρες εκτέθηκαν σε αναλύτες όπως ισοπροπανόλη, ακετόνη, αιθανόλη και νερό και
έδειξαν γρήγορους χρόνους απόκρισης και καλές ευαισθησίες φτάνοντας συγκεντρώσεις της
τάξεως των ppb [31].
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Όταν οι επιφάνειες των cMUTs ενεργοποιηθούν με πολυϊσοβουτυλένιο (Polyisobutylene,
PIB), εκτός από νερό και αιθανόλη, ανιχνεύτηκε επιτυχώς και DMMP (dimethyl
methylphosphonate) [19].
Συνοψίζοντας, από τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, φαίνεται ότι οι
διστρωματικοί αισθητήρες χωρητικότητας παρέχουν ευελιξία στην επιλογή των χημικά
ευαίσθητων υλικών και των πιθανών αναλυτών. Η απόκρισή τους έχει τη δυνατότητα
βελτίωσης με την επιλογή καλύτερων ευαίσθητων στρωμάτων και βελτιστοποίηση της
γεωμετρίας των δομών. Έχουν επίσης τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης του μεγέθους του
αισθητήρα και συνεπώς τη δημιουργία φορητών αισθητήρων [1,2].
2.1.2 Ηλεκτροχημικοί αισθητήρες τύπου χωρητικότητας
Οι αισθητήρες τύπου χωρητικότητας που βασίζονται σε μεταβολές της διηλεκτρικής
σταθεράς του μέσου μεταξύ των οπλισμών είναι υποκατηγορία των ηλεκτροχημικών
αισθητήρων (Κεφάλαιο 1). Συνήθως πρόκειται για ηλεκτρόδια ή παράλληλες πλάκες όπου
ανάμεσα στους οπλισμούς υπάρχει κάποιο μονωτικό υλικό, πολυμερές ή βιολογικό υλικό,
και η χωρητικότητα της διάταξης αλλάζει όταν αλλάζει η διηλεκτρική σταθερά, οι
ηλεκτρικές ιδιότητες ή το πάχος του υλικού εξαιτίας της αλληλεπίδρασης με τα μόρια του
αναλύτη. Στο παρακάτω Σχήμα απεικονίζονται τυπικές δομές ηλεκτροχημικών αισθητήρων
τύπου χωρητικότητας. Παραδείγματα των εφαρμογών τους για χημική και βιολογική
ανίχνευση αναφέρονται στη συνέχεια.

(β)
(α)
Σχήμα 4. Ηλεκτροχημικοί αισθητήρες τύπου χωρητικότητας (α) ενδοπλεκόμενων
ηλεκτροδίων με δυνατότητα δύο διαφορετικών σχηματισμών και (β) παραλλήλων πλακών.
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Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα των ηλεκτροχημικών αισθητήρων τύπου χωρητικότητας
και κυρίως των ενδοπλεκόμενων ηλεκτροδίων είναι το ότι μπορούν να κατασκευαστούν
πολύ εύκολα και ότι είναι συμβατά με την τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων
κυκλωμάτων (CMOS processing).
2.1.2.1 Χημικοί αισθητήρες
Οι χημικοί αισθητήρες τύπου χωρητικότητας πρωτοεμφανίστηκαν στις αρχές της
δεκαετίας του 1980 με τη χρήση υμενίων πολυϊμιδίου για την ανίχνευση υγρασίας
βασιζόμενοι στις μεταβολές της διηλεκτρικής σταθεράς των υμενίων. Η εφαρμογή αυτή ήταν
αρκετά βολική λόγω της υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς του νερού (εr~80) [32-36]. Από
τότε, αισθητήρες που βασίζονται στην ίδια αρχή έχουν κατασκευαστεί για την ανίχνευση
πολλών χημικών ενώσεων [37] ενώ συχνά αποτελούν μέρος αισθητήρων που περιλαμβάνουν
διάφορους φυσικούς μετατροπείς. Σε αυτούς τους πολύ-αισθητήρες υπάρχει το πλεονέκτημα
ότι ο συνδυασμός των αποκρίσεων των διαφορετικών φυσικών μετατροπέων δίνει
περισσότερες πληροφορίες για την υπό ανίχνευση ουσία [38-39].
Εναλλακτικά, έχουν κατασκευαστεί και αισθητήρες ενδοπλεκόμενων ηλεκτροδίων με
δομές που, με ένα κατάλληλο σύστημα διακοπτών, μπορούν να έχουν διαφορετικούς
σχηματισμούς και συνεπώς διαφορετικές περιοδικότητες ηλεκτροδίων, όπως στο Σχήμα 4(α)
[40]. Με τον τρόπο αυτό το μετρούμενο διαφορικό σήμα είναι πολύ καλής ποιότητας αφού
τα παρασιτικά φαινόμενα είναι ίδια και για τους δύο σχηματισμούς, ενώ ταυτόχρονα
μειώνεται το μέγεθος και το κόστος των αισθητήρων καθώς μειώνεται ο αριθμός των
απαιτούμενων φυσικών μετατροπέων για αποτελεσματική ανίχνευση και δεν χρειάζονται
πλέον τα ηλεκτρόδια αναφοράς.
2.1.2.2 Βιολογικοί αισθητήρες
Οι βιοαισθητήρες τύπου χωρητικότητας αποτελούνται συνήθως από δύο ηλεκτρόδια
μεταξύ των οποίων έχουν ακινητοποιηθεί τα βιομόρια. Ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς μέσα στο
ηλεκτρολυτικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρίτο ηλεκτρόδιο ή να αποτελεί το ένα
από τα δύο ηλεκτρόδια του αισθητήρα. Συχνά, με αυτές τις διατάξεις, δεν μετράει κανείς
άμεσα την χωρητικότητα της διάταξης αλλά έμμεσα, μέσω της σύνθετης αντίστασης
(impedance) ή μετρώντας το ηλεκτρικό ρεύμα συναρτήσει του χρόνου μετά από έναν παλμό
τάσης (εκφόρτιση του πυκνωτή) [41]. Οι μετρήσεις γίνονται με αυτούς τους τρόπους γιατί
στις βιολογικές αλληλεπιδράσεις αλλάζουν και οι ηλεκτρικές ιδιότητες των μορίων –
ευαίσθητων στρωμάτων.
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Η αρχή λειτουργίας των βιολογικών αισθητήρων αυτού του τύπου σχετίζεται με ότι
σύμφωνα με το ηλεκτροστατικό μοντέλο [42] η διεπιφάνεια μεταξύ μιας φορτισμένης
επιφάνειας και ενός ηλεκτρολυτικού διαλύματος μπορεί να μοντελοποιηθεί με πυκνωτές σε
σειρά (Σχήμα 5) [43]. Τo επιφανειακό φορτίο εξισορροπείται από μια περιοχή με αντίθετα
φορτισμένα ιόντα (counterions). Η περιοχή αυτή χωρίζεται σε δύο στρώματα: Το στρώμα
που είναι πιο κοντά στην επιφάνεια και αποτελείται από δεσμευμένα ιόντα και δίπολα νερού
ονομάζεται στρώμα Stern ή Helmholtz. Το δεύτερο στρώμα ονομάζεται στρώμα GouyChapman και αποτελείται από διαχεόμενα ένυδρα ιόντα.

Σχήμα 5. Σχηματική αναπαράσταση του διπλού στρώματος στη διεπιφάνεια μεταξύ
ενεργοποιημένου ηλεκτροδίου και ηλεκτρολυτικού διαλύματος.
Στην περίπτωση που μια μεταλλική επιφάνεια (ηλεκτρόδιο) ενεργοποιηθεί, κάθε
φορτισμένο μόριο που προσδένεται στη διεπιφάνεια με τον ηλεκτρολύτη προκαλεί αλλαγές
στη χωρητικότητα και στις ηλεκτρικές ιδιότητες της δομής. Επίσης, η πρόσδεση μορίων στη
διεπιφάνεια κατά την πραγματοποίηση της βιολογικής αλληλεπίδρασης (π.χ. υβριδοποίηση
DNA) έχει ως αποτέλεσμα την μετατόπιση των μορίων νερού και των ιόντων που είναι
κοντά στη διεπιφάνεια και συνεπώς τη μεταβολή της χωρητικότητας [44]. Έτσι, η παρουσία
μορίων προσδεμένων στην επιφάνεια μετατρέπεται σε μεταβολή της χωρητικότητας και
λόγω της πολυπλοκότητας και της ποικιλίας των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα [45]
μπορεί να μετρηθεί με ποικίλους τρόπους και για πολλές εφαρμογές [41,46].
2.2 Αισθητήρες τύπου επιφανειακής τάσης (εκτός χωρητικότητας)
Οι αισθητήρες που βασίζονται στις μεταβολές της επιφανειακής τάσης είναι συνήθως
μικροδοκοί επικαλυμμένες με κατάλληλα ευαίσθητα στρώματα που κατά την αλληλεπίδρασή
τους με τους επιθυμητούς αναλύτες αλλάζουν μηχανικές ιδιότητες ή διαστάσεις με
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αποτέλεσμα να ασκούνται δυνάμεις στην επιφάνεια που κάμπτουν τη μικροδοκό. Ως
αισθητήρες είναι ευρέως διαδεδομένοι και χρησιμοποιούνται σε ποικίλες εφαρμογές
ανίχνευσης χημικών και βιολογικών ενώσεων [4,6,47]. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την
απόκριση των διστρωματικών αισθητήρων επιφανειακής τάσης έχουν αναφερθεί στην
ενότητα 2.1.1.1. Οι πιο συνηθισμένες τεχνικές μέτρησης της απόκρισης των αισθητήρων
επιφανειακής τάσης είναι οπτικές, όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται στη μικροσκοπία
ατομική δύναμης AFM (Σχήμα 6) και πιεζοαντίστασης.

Σχήμα 6. Σχηματική απεικόνιση μικροδοκού με οπτικό τρόπο μέτρησης της
κάμψης της.
2.2.1 Χημικοί αισθητήρες επιφανειακής τάσης
Έχουν αναπτυχθεί διάφοροι χημικοί αισθητήρες μικροδοκών που βασίζονται σε
μεταβολές της επιφανειακής τάσης αφού είναι εύκολο να κατασκευαστούν συστοιχίες
μικροδοκών επικαλυμμένων με διάφορα πολυμερή και με μεθόδους ανάλυσης προτύπων να
διακριθούν οι υπό μελέτη αναλύτες. Παράλληλα με τις μεταβολές της επιφανειακής τάσης
μπορούν να μετρηθούν και οι μεταβολές της συχνότητας συντονισμού των μικροδοκών που
οφείλονται στις μεταβολές της μάζας τους [48].
Οι Lang et al. [49] χρησιμοποίησαν συστοιχίες μικροδοκών πυριτίου επικαλυμμένες με
πλατίνα για την ανίχνευση υδρογόνου και με PMMA για την ανίχνευση αλκοολών. Σε όμοιες
συστοιχίες, οι Baller et al. [50] εναπόθεσαν ποικιλία πολυμερών (PVP, PU, PS, PMMA) και
ανίχνευσαν διάφορες αλκοόλες και γνωστούς διαλύτες, τους οποίους κατηγοριοποίησαν με
χρήση μεθόδων ανάλυσης προτύπων. Ωστόσο από τέτοια πειραματικά δεδομένα δεν
μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τις ποσοτικές μεταβολές της επιφανειακής τάσης
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εξαιτίας της πολυπλοκότητας της δομής μικροδοκού/πολυμερούς και της άγνωστης
μεταβολής του πάχους του πολυμερούς κατά την απορρόφηση των αναλυτών.
Μια ακόμα κατηγορία αισθητήρων επιφανειακής τάσης είναι και οι τύπου
πιεζοαντίστασης στους οποίους αναφέρονται και αισθητήρες μεμβρανών [16,51] με
πειράματα που αναφέρονται κυρίως στην απόκριση σε υδρατμούς. Επίσης, από
προσομοιώσεις για την απόκριση των αισθητήρων αυτών συμπεραίνεται ότι το σχήμα των
μεμβρανών δεν επηρεάζει σημαντικά την ευαισθησία, όμως είναι ισχυρή η επίδραση του
πάχους της μεμβράνης και του λόγου επικάλυψης του πολυμερούς στην επιφάνειά της [16].
2.2.2 Βιολογικοί αισθητήρες επιφανειακής τάσης
Οι βιοαισθητήρες επιφανειακής τάσης είναι συνήθως μικροδοκοί πυριτίου επικαλυμμένοι
με ένα στρώμα χρυσού πάνω στο οποίο έχουν ακινητοποιηθεί τα βιολογικά μόρια [52]. Η
αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στο γεγονός ότι αλλάζουν οι δυνάμεις που ασκούνται
μεταξύ των μορίων στην επιφάνεια μιας μικροδοκού όταν πραγματοποιηθεί μια βιολογική
αντίδραση. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το σήμα στην περίπτωση των βιοαισθητήρων
δεν μπορεί να είναι μεταβολή της χωρητικότητας μεταξύ μικροδοκού και υποστρώματος
αφού τα ηλεκτρολυτικά διαλύματα που χρησιμοποιούνται δημιουργούν ηλεκτρικά ρεύματα
μεταξύ των οπλισμών. Έτσι, η μέτρηση της κάμψης μιας μικροδοκού για αυτές τις
εφαρμογές γίνεται είτε με οπτικές μεθόδους (Σχήμα 6) είτε με μικροδοκούς πιεζοαντίστασης.
Με τις συγκεκριμένες μεθόδους μέτρησης της κάμψης μιας μικροδοκού, και κυρίως με τις
οπτικές μετρήσεις, μπορούν σχετικά εύκολα να εξαχθούν ποσοτικά συμπεράσματα για τις
επιφανειακές τάσεις που ασκούνται στη μικροδοκό για κάθε εφαρμογή. Για το σκοπό αυτό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τύπος του Stoney (εξίσωση 3) δεδομένου ότι το βιολογικό υλικό
στην επιφάνεια έχει πολύ μικρό πάχος σε σύγκριση με τη μικροδοκό. Η βιβλιογραφία που
υπάρχει σε αυτή την κατεύθυνση δίνει κάποιες ενδείξεις για τις δυνάμεις που συνεισφέρουν,
ή υπερισχύουν κατά περίπτωση, και οδηγούν τελικά στην κάμψη των μικροδοκών.
Αναφέρονται στη συνέχεια ξεχωριστά οι περιπτώσεις υβριδοποίησης DNA και
αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών.

2.2.2.1 Προέλευση της επιφανειακής τάσης που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της
υβριδοποίησης μορίων DNA
Η επιφανειακή τάση που αναπτύσσεται κατά την υβριδοποίηση του DNA φαίνεται να
προέρχεται

από

έναν

πολύπλοκο

συνδυασμό
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στερεοχημικών (steric), υδροφοβικών (hydrophobic) ή αλληλεπιδράσεων των υδρόφιλων
ομάδων με το νερό (hydration forces), καθώς και Van der Waals αλληλεπιδράσεων στις
οποίες συμμετέχουν οι βάσεις, τα μόρια του διαλύτη και τα ιόντα που υπάρχουν στο
ρυθμιστικό διάλυμα. Εν τούτοις, υπάρχει ελλιπής κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασης
των μορίων μονόκλωνου DNA (ssDNA) μεταξύ τους και με το νερό. Χρησιμοποιώντας
αλληλουχίες από διαφορετικά μήκη και σε διαφορετικές συνθήκες έχουν αναφερθεί
διαφορετικές τιμές για τη μεταβολή της επιφανειακής τάσης σε πειράματα με μικροδοκούς.
Αναφορικά, οι Fritz et al. [53] χρησιμοποιώντας 12μερή ολιγονουκλεοτίδια (12-mer
oligonucleotides) σε συγκέντρωση 400nΜ και αλατούχο διάλυμα κιτρικού νατρίου (saline
sodium citrate, SSC) ως ρυθμιστικό διάλυμα για την υβριδοποίηση, αναφέρουν τη
δημιουργία συμπιεστικής επιφανειακής τάσης 5mN/m. Η επιφανειακή πυκνότητα των
ακινητοποιημένων μορίων ssDNA ήταν 2*1013μόρια/cm2. Οι McKendry et al. [54]
παρατήρησαν συμπιεστική επιφανειακή τάση 2.7mN/m κατά την υβριδοποίηση 12μερών
ολιγονουκλεοτιδίων σε συγκέντρωση 500nM πάλι σε SSC ρυθμιστικό διάλυμα στους 22ºC
και για πυκνότητα ακινητοποιημένων μορίων στην επιφάνεια ίση με 1.3*1013 μόρια/cm2.
Οι McKendry et al. [54] μελέτησαν την απόκριση μικροδοκών για διάφορες
συγκεντρώσεις διαλύματος χλωριούχου νατρίου. Οι μικροδοκοί αναφοράς για όλα τα
πειράματα υβριδοποίησης ήταν επικαλυμμένοι με μη συμπληρωματικά μόρια DNA, αφού τα
δεδομένα τους έδειξαν ότι η επίδραση του αλατιού είναι ανεξάρτητη από την αλληλουχία
βάσεων στα μόρια που ακινητοποιούνται στην επιφάνεια. Σε χαμηλές συγκεντρώσεις
ssDNA-στόχου (75nM), το διαφορικό σήμα αυξάνεται αργά δείχνοντας ότι η προσέγγιση
των μορίων προς τα ακινητοποιημένα μόρια της επιφάνειας καθορίζεται από τη διάχυση. Σε
αυτή την περίπτωση η ισορροπία επιτεύχθηκε μετά από 12 λεπτά ενώ για συγκεντρώσεις
πάνω από 250nM το σήμα ισορροπούσε μέσα σε 5 λεπτά χωρίς αύξηση του διαφορικού
σήματος. Το νάνο-μηχανικό σήμα κορεσμού ήταν σχετικά ανεξάρτητο από τη συγκέντρωση
του NaCl στο διάλυμα, έτσι υποθέτουν ότι οι ηλεκτροστατικές απωστικές αλληλεπιδράσεις
μετά την υβριδοποίηση είναι μικρές. Την αύξηση της συμπιεστικής τάσης κατά τη διάρκεια
της υβριδοποίησης την αποδίδουν σε φυσική άπωση των μορίων λόγω έλλειψης χώρου
μεταξύ τους (στερεοχημική παρεμπόδιση).
Οι Zhang et al. [55] επίσης θεωρούν τη στερεοχημική παρεμπόδιση αιτία της αύξησης της
συμπιεστικής τάσης κατά την υβριδοποίηση συμπληρωματικών μορίων BioB2C ssDNA.
Κατά την έγχυση 100pM 12μερούς BioB2C διαλύματος, παρατήρησαν αλλαγή της
επιφανειακής τάσης περίπου 2mN/m η οποία αυξάνεται όταν η συγκέντρωση αυξάνεται,
αναφέροντας κατώτερο όριο ανίχνευσης τα 10pM. Η επιφανειακή πυκνότητα των
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ακινητοποιημένων μορίων ήταν περίπου 2*1012 μόρια/cm2. Ωστόσο, οι Zhang et al. δεν
έλαβαν κάποιο σήμα όταν χρησιμοποίησαν μακριά διαχωριστικά μόρια (spacer molecules)
όπως συνηθίζεται στη συμβατική τεχνολογία μικροσυστοιχιών γονιδίων. Αντίστοιχα, οι
Alvarez et al. [56] αναφέρουν μη ανιχνεύσιμη μεταβολή της επιφανειακής τάσης της τάξεως
του 1mN/m προκαλείται κατά την υβριδοποίηση 12μερών ολιγονουκλεοτιδίων. Αυτή η
αναφορά, σε συσχετισμό με τα παραπάνω [55], μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι για την
ακινητοποίηση των μικροδοκών τους οι Alvarez et al. χρησιμοποίησαν μια ακολουθία 15-T
στο ακινητοποιημένο ssDNA ως αλυσίδα διαχωριστικών μορίων για να γίνει ευκολότερη η
προσέγγιση του 12μερούς ssDNA-στόχου.
Η παραπάνω παρατήρηση συμφωνεί και με την αναφορά [57] όπου οι Mukhopadhyay et
αl. εισηγούνται ότι οι αισθητήρες μικροδοκών ανταποκρίνονται ισχυρότερα όταν η
διαδικασία αναγνώρισης λαμβάνει χώρα κοντά στην επιφάνεια της μικροδοκού. Αναφέρουν
επίσης ότι το σήμα της μικροδοκού πιεζοαντίστασης μπορεί ακόμα και να αντιστραφεί όταν
η συγκέντρωση άλατος στο ρυθμιστικό διάλυμα αλλάξει από 50mM NaCl σε pH 7.0 στο 1M.
Όσον αφορά στην προέλευση του σήματος της μικροδοκού καταλήγουν ότι οι
ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις και οι στερεοχημικές απαιτήσεις μέσα στο μοριακό
στρώμα φαίνεται να έχουν σημαντικές συνεισφορές στη δημιουργία διαφορικής τάσης. Ένας
προσεκτικός χειρισμός των δυνάμεων που σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις των
υδρόφιλων ομάδων με το νερό (hydration forces), δηλαδή των δυνάμεων που προκαλούνται
από διαταραχή του δικτύου δεσμών υδρογόνου στο νερό γύρω από τα μόρια του DNA, θα
πρέπει επίσης να μελετηθεί.
Οι Lang et al. [58] μελέτησαν την επίδραση της συγκέντρωσης του μορίου-στόχου στην
κάμψη των μικροδοκών και την ικανότητα να ανιχνευθεί μια συγκεκριμένη αλληλουχία μέσα
σε μεγαλύτερα τμήματα μονόκλωνου DNA. Παρόλο που τόσο ο τέλεια συμπληρωματικός
στόχος όσο και ο στόχος με μια επιπλέον μη ειδική αλληλουχία παρήγαγαν συμπιεστική
επιφανειακή τάση κατά την υβριδοποίηση, το διαφορικό σήμα ήταν μικρότερο για το
συμπλήρωμα με την προεξέχουσα επέκταση για διάφορες συγκεντρώσεις στόχων. Οι
συγγραφείς εισηγούνται ότι τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι η στερεοχημική
παρεμπόδιση εξαιτίας των επεκτάσεων του DNA-στόχου δυσχεραίνει την αποδοτική
μεταφορά της επιφανειακής τάσης που προέρχεται από την υβριδοποίηση. Ωστόσο,
παρόμοια πειράματα από τους McKendry et al. [54] και Mukhopadhyay et al. [57] έδειξαν
ότι η υβριδοποίηση του μορίου στόχου με προεξέχουσα επέκταση μπορεί επίσης να
προκαλέσει αύξηση του σήματος ανάλογα με το αν η επέκταση είναι κοντά ή μακριά από την
ενεργοποιημένη επιφάνεια.
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Οι Stachowiak et al. [59] δείχνουν ότι οι επιφανειακές τάσεις που παράγονται από την
υβριδοποίηση του DNA εξαρτώνται από το μήκος του μορίου DNA, την επιφανειακή
πυκνότητα των ακινητοποιημένων μορίων ssDNA και κυρίως από την αποδοτικότητα
(efficiency) της υβριδοποίησης. Για δεδομένη συγκέντρωση ιόντων (ionic strength) κατά την
ακινητοποίηση, η απόκριση των μικροδοκών μειώνεται καθώς αυξάνεται το μήκος των
μορίων (ακινητοποιημένων / στόχων). Για δεδομένο μήκος μορίων (ακινητοποιημένων /
/στόχων) η απόκριση των μικροδοκών αυξάνεται καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση ιόντων
κατά την ακινητοποίηση. Επίσης, η επιφανειακή τάση έχει εκθετική εξάρτηση από την
πυκνότητα των γεγονότων υβριδοποίησης ανεξάρτητα από το μήκος των μορίων και την
συγκέντρωση ιόντων. Καταλήγουν ότι η επιφανειακή συγκέντρωση των ακινητοποιημένων
μορίων ssDNA και κατά συνέπεια και η επιφανειακή τάση που δημιουργείται κατά την
υβριδοποίηση μπορούν να ελεγχθούν αλλάζοντας την συγκέντρωση των ιόντων του
διαλύματος (0.05 to 1M). Οι χαμηλότερες συγκεντρώσεις ιόντων παράγουν την μικρότερη
επιφανειακή συγκέντρωση [59]. Η επιφανειακή συγκέντρωση των ακινητοποιημένων μορίων
μπορεί να επηρεάζεται από τη συγκέντρωση του διαλύματος DNA, από το μήκος των μορίων
και το χρόνο εναπόθεσης [60].
Όσον αφορά στην ακινητοποίηση των ssDNA μορίων σε επιφάνεια χρυσού, τόσο τα μη
τροποποιημένα όσο και τα τροποποιημένα με θειόλη μόρια DNA προσδένονται στο χρυσό με
παρόμοια επιφανειακή πυκνότητα. Ωστόσο, η απόκριση των μικροδοκών καθορίζεται από τη
φύση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ χρυσού και DNA. Η αλληλεπίδραση της αλυσίδας του
DNA με τον χρυσό προκαλεί μικρότερη επιφανειακή τάση συγκριτικά με τον ομοιοπολικό
δεσμό μεταξύ του θείου και του χρυσού [56]. Για την αποφυγή αυτής της αλληλεπίδρασης
χρησιμοποιούνται αλκανιοθειόλες μικρού μήκους (MCH treatment) καθώς έχουν την
ιδιότητα να απομακρύνουν τα μη-ειδικά προσροφημένα μόρια DNA από την επιφάνεια του
χρυσού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της απόδοσης της υβριδοποίησης
από λιγότερο από 10% σε σχεδόν 100% για επιφανειακή συγκέντρωση ακινητοποιημένων
μορίων περίπου 5.7*1012 μόρια/cm2 [61]. Ωστόσο, αυξάνοντας περεταίρω την επιφανειακή
συγκέντρωση, όταν οι αποστάσεις μεταξύ των ακινητοποιημένων μορίων είναι πολύ μικρές,
η υβριδοποίηση εμποδίζεται από στερεοχημικούς και ηλεκτροστατικούς παράγοντες [61].
Συμπιεστική μεταβολή της επιφανειακής τάσης (32mN/m) μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη
από αυτήν των τυπικών πειραμάτων υβριδοποίησης αναφέρεται από τους Shu et al. [62] για
τη διαμόρφωση του DNA στην μη-κλασική δομή μοτίβου-Ι (i-motif). Σημαντική μείωση του
σήματος παρατηρείται όταν αυξάνεται η συγκέντρωση του άλατος (NaCl) στο ρυθμιστικό
διάλυμα φωσφορικού νατρίου (sodium phosphate buffer), αντανακλώντας τη μειωμένη
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ηλεκτροστατική άπωση λόγω θωράκισης φορτίου. Εν τούτοις, υποδηλώνεται ότι όχι μόνο οι
ενδομοριακές (ανάμεσα στα φορτισμένα υπολείμματα ενός μοτίβου-ι) αλλά και οι
διαμοριακές (μεταξύ των γειτονικών δομών) ηλεκτροστατικές απώσεις και άλλοι επιπλέον
παράγοντες συνεισφέρουν στην επιφανειακή τάση. Τέτοιοι παράγοντες περιλαμβάνουν
αλληλεπιδράσεις υδρόφιλων ομάδων με το νερό και τα σύμπλοκα ιόντα καθώς και
εντροπικές και υδροφοβικές δυνάμεις στην επιφάνεια. Τέλος, θεωρούν ότι η χαμηλή
επιφανειακή πυκνότητα στα πειράματά τους (5.7 x1012 X/cm2), συγκριτικά με άλλες
μικροδοκούς επικαλυμμένες με DNA, αποκλείει τη συνεισφορά της στερεοχημικής
παρεμπόδισης.
Οι Wu et al. στην αναφορά [63] παρατήρησαν ότι η ακινητοποίηση πάνω σε επιφάνεια
χρυσού μονόκλωνων μορίων DNA με θειόλες στο άκρο τους δημιουργεί πάντα συμπιεστική
επιφανειακή τάση και η τελική κάμψη αυξάνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των
νουκλεοτιδίων του ακινητοποιημένου DNA. Ωστόσο, τα πειραματικά τους αποτελέσματα
είναι ασύμφωνα με τα περισσότερα αποτελέσματα που έχουν αναφερθεί καθώς σύμφωνα με
τους Wu et al. οι συμπιεστικές τάσεις εκτονώνονται κατά την υβριδοποίηση. Επιπλέον, και
σε αντίθεση με τους Stachowiak et al. [59], η συμπιεστική τάση μειώνεται όταν αυξάνεται το
μήκος του συμπληρωματικού μονόκλωνου DNA. Με άλλα λόγια, το σήμα μειώνεται όσο
αυξάνεται το μήκος του ssDNA-στόχου. Τα ακινητοποιημένα μόρια DNA που
χρησιμοποίησαν οι Wu et al. είχαν μήκος 20 ως 50 νουκλεοτίδια, ενώ τα μήκη των μορίων
ssDNA-στόχου επιλέχθηκαν να είναι συμπληρωματικά στις απομακρυσμένες από την
επιφάνεια θέσεις. Οι Wu et al. [63] θεωρούν ότι η εντροπία διαμόρφωσης και οι
ηλεκτροστατικές απωστικές δυνάμεις γειτονικών μορίων DNA πρέπει να παίζουν ρόλο στην
κίνηση της μικροδοκού. Ωστόσο, καθώς στα πειράματά τους η υβριδοποίηση πάντα
εκτονώνει τις συμπιεστικές τάσεις, μόνο οι ηλεκτροστατικές και οι στερεοχημικές απώσεις
δεν αρκούν για να ερμηνευτεί η απόκριση των μικροδοκών.
Όμοια με την [63], οι Hansen et al. στην [64] καταγράφουν μείωση των συμπιεστικών
τάσεων κατά την υβριδοποίηση πλήρως συμπληρωματικών 10μερών DNA-στόχων σε
20μερή ακινητοποιημένα μόρια DNA. Η πυκνότητα των ακινητοποιημένων μορίων στην
επιφάνεια του χρυσού εκτιμάται σε περίπου 1013 μόρια/cm2. Για 10μερή ολιγονουκλεοτίδια
με ένα ακριανό ζεύγος βάσεων αταίριαστο, το σήμα είναι παρόμοιο με αυτό των πλήρως
συμπληρωματικών 9μερών ssDNA-στόχων. Ωστόσο, το σήμα αλλάζει σημαντικά
καταλήγοντας ακόμα και σε κάμψη αντίθετης κατεύθυνσης για 10μερή μόρια ssDNAστόχους με μία ή δύο εσωτερικές μη συμπληρωματικές βάσεις. Παρόλο που γενικά
θεωρείται ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί σταθερή υβριδοποίηση για λιγότερα από έξι
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συμπληρωματικά ζεύγη βάσεων, οι Hansen et al. [64] μέτρησαν σταθερή υβριδοποίηση
μεταξύ αλληλουχιών με τέσσερα συμπληρωματικά ζεύγη βάσεων. Ο χρόνος υβριδοποίησης
είναι μικρότερος όταν η συμπληρωματική αλληλουχία βρίσκεται μακριά από την επιφάνεια
του χρυσού.
Οι Liu et al. [65] προτείνουν ότι ηλεκτρικές επιδράσεις προκαλούν κάμψη των
μικροδοκών η οποία συσχετίζεται με τη δομή του βιοπολυμερούς και τη συγκέντρωση των
αλάτων. Το μοντέλο που παρουσιάζουν συμφωνεί με τα πειραματικά αποτελέσματα των Wu
et al. [63]. Αντίστοιχα οι Hagan et al. [66] παρουσιάζουν ένα μοντέλο που προβλέπει την
κάμψη των μικροδοκών σε συμφωνία τόσο με τους Wu et al. [63] όσο και με τους Fritz et al.
[53] οι οποίοι εκ πρώτης όψεως δίνουν αντίθετα αποτελέσματα. Οι Hagan et al. [66]
εισηγούνται ότι η κύρια συνεισφορά για αυτές τις καμπυλώσεις προέρχεται από
ηλεκτροστατικές δυνάμεις ή αλληλεπιδράσεις των υδρόφιλων ομάδων με το νερό.
Συγκεκριμένα, με το μοντέλο που ανέπτυξαν, προβλέπεται ότι οι εκτροπές των μικροδοκών
για την προσρόφηση του μονόκλωνου DNA είναι μικρότερες από ότι εκείνες για το δίκλωνο
DNA, συμφωνώντας με τα αποτελέσματα των Fritz et al [53]. Αυτό ισχύει υποθέτοντας ότι οι
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων είναι ισχυρότερες για το δίκλωνο παρά για το
μονόκλωνο DNA. Οι αλληλεπιδράσεις είναι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την κάμψη
των μικροδοκών στην περίπτωση των πειραμάτων των Fritz et al [53]. Ωστόσο, στις
περιπτώσεις των αρκετά εύκαμπτων μικροδοκών, όπως αυτές των Wu et al. [63], μπορούν να
επιτευχθούν εκτροπές των μικροδοκών και για συνθήκες που η εντροπία διαμόρφωσης είναι
ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει την κάμψη τους. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι κάμψεις
μπορούν να είναι μικρότερες κατά την υβριδοποίηση.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις τονίζουν τη σημασία μελέτης της συνεισφοράς τόσο των
ιδιοτήτων των υλικών όσο και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ακινητοποιημένων μορίων
και των μορίων-στόχων κατά το σχεδιασμό των μικροδιατάξεων. Η αλλαγή στις μηχανικές
ιδιότητες της μικροδοκού μπορεί να οδηγήσει σε αξιοσημείωτες κάμψεις σε πολύ
χαμηλότερες πυκνότητες προσροφούμενου υλικού και συνεπαγόμενη αλλαγή ακόμα και
στην κατεύθυνση της εκτροπής κατά τη δέσμευση των μορίων (ακινητοποιημένων-στόχων).
Μια πρόσφατη προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός ποσοτικού μοντέλου που περιγράφει
την μετατροπή των ειδικών βιολογικών αλληλεπιδράσεων σε εκτροπή των μικροδοκών έγινε
από τους Sushko et al. [67]. Στο μοντέλο τους δείχνουν ότι η κατεύθυνση και το μέγεθος του
διαφορικού σήματος για την κάμψη μιας μικροδοκού καθορίζεται από τις ανταγωνιστικές
επιδράσεις των χημικών, των ελαστικών (μηχανικών) και των εντροπικών ιδιοτήτων του
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ευαίσθητου στρώματος πάνω στη μικροδοκό. Ωστόσο, αυτές οι ιδιότητες δεν είναι καθόλου
εύκολο να προσδιοριστούν.
Πίνακας 1. Σύνοψη επιφανειακών τάσεων κατά την υβριδοποίηση DNA από πειράματα σε
μικροδοκούς
Αναφορά

Συνθήκες

J. Fritz et al. Science 288,

5mN/m συμπιεστική

12-μερή
ολιγονουκλεοτίδια σε

2000, pp. 316-318, [53]

Αποτέλεσμα
επιφανειακή τάση

συγκέντρωση 0.4μM και
ρυθμιστικό δ/μα SSC
McKendry et al. Proc.

12- μερή

2.7 mN/m συμπιεστική

Nat. Acad. Sci. 99 (2002)

ολιγονουκλεοτίδια σε

9783-9788 [54]

συγκέντρωση 500nM και

επιφανειακή τάση

ρυθμιστικό δ/μα SSC στους
22ºC
J. Zhang et al. Nature
nanotechnology

1 (2006)

100pM 12-μερή BioB2C
(όριο ανίχνευσης 10pM)

2mN/m συμπιεστική
επιφανειακή τάση που
αυξάνεται με τη συγκέντρωση.

214 [55]

Αμελητέα η τάση για μακριά
διαχωριστικά μόρια
W. Shu et al. J. Am.
Chem. Soc. 127,

Μοτίβο-I

συμπιεστική επιφανειακή
τάση 32mN/m

2005,

17054 [62]

Στον Πίνακα 1 συνοψίστηκαν πειραματικά αποτελέσματα που δίνουν μια εκτίμηση της
επιφανειακής τάσης που δημιουργείται κατά την υβριδοποίηση μορίων DNA για διάφορες
πειραματικές συνθήκες.
Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόκριση
Οι Hagan et al. [66] αποδεικνύουν ότι οι προβλεπόμενες εκτροπές πριν και μετά την
υβριδοποίηση εξαρτώνται έντονα από την κάλυψη της επιφάνειας (surface coverage), καθώς
και από το βαθμό αταξίας στην επιφάνειας. Μικρά ποσά αταξίας στο προσροφούμενο
στρώμα μπορούν να επηρεάσουν δραματικά την εκτροπή της μικροδοκού. Επαναλήψιμα και
αξιόπιστα αποτελέσματα μπορούν να προκύψουν όταν τα μόρια που προσδένονται στην
επιφάνεια βρίσκονται σε ισορροπία μεταξύ τους. Μη ειδική (nonspecific) πρόσδεση μορίων
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στην επιφάνεια μπορεί να καταλήξει στο σχηματισμό επιφανειών που δεν βρίσκονται σε
ισορροπία. Οι προσπάθειες για την αποφυγή επιφανειών που δεν είναι σε ισορροπία
χρειάζονται περαιτέρω μελέτη και συνήθως περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό (blocking) της
μη ειδικής αλληλεπίδρασης τμημάτων του DNA με την επιφάνεια εισάγοντας μικρά μόρια με
θειόλες.
Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά της μορφολογίας της επιφάνειας του αισθητήρα, οι
Tabard-Cossa et al. [22] προτείνουν ότι οι ασυνέχειες στην επιφάνεια του χρυσού
αποτρέπουν την αποτελεσματική μεταφορά των επιφανειακών τάσεων στη μικροδοκό.
Παρόλο που η απόκριση στην επιφανειακή τάση δεν επηρεάζεται σημαντικά από την
κατανομή του μεγέθους των κόκκων (grains), οι ασυνέχειες μεταξύ των τελευταίων φαίνεται
πως εμποδίζουν τη διάδοσή της κατά μήκος όλης της επιφάνειας, με αποτέλεσμα μέρος της
τάσης να χάνεται στα σύνορα μεταξύ των διακεκομμένων νησίδων.
Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή των μικροδοκών
που θα χρησιμοποιηθούν στα πειράματα είναι η ολίσθηση σήματος (drift). Η ολίσθηση
σήματος μπορεί να οφείλεται στην πειραματική διάταξη (readout setup) ή στις διακυμάνσεις
της θερμοκρασίας μέσα στο υγρό [68]. Σε μερικές περιπτώσεις η αιτία της ολίσθηση σήματος
δεν είναι πλήρως κατανοητή αλλά η επίδρασή της οφείλει να λαμβάνεται υπόψη. Η πιο
αληθοφανής εξήγηση για την ολίσθηση σήματος στους βιοαισθητήρες μικροδοκών είναι ότι
τα προσροφούμενα μόρια ανακατατάσσονται στην επιφάνεια της μικροδοκού όταν έρχονται
σε επαφή με υγρά [68]. Για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί σε μικροδοκούς ολίσθηση
σήματος ίση με 100nm στα 12min [69]. Για την αποτελεσματική εξουδετέρωση της
ολίσθησης του σήματος μέσω της διαφοράς του σήματος δύο μικροδοκών, πρέπει πρώτα να
έχει επιβεβαιωθεί ότι οι δύο αυτοί μικροδοκοί δεν έχουν απλώς όμοιες μηχανικές ιδιότητες
αλλά και όμοια συμπεριφορά ολίσθησης σήματος. Έχει αναφερθεί ότι η εμβάπτιση
δειγμάτων σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικού άλατος για τουλάχιστον μια μέρα πριν το
πείραμα με το DNA, βοηθούσε στη μείωση της ολίσθησης σήματος [69].
Σύνοψη - Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας τα παραπάνω σε θεωρητικό επίπεδο, οι παράγοντες που έχουν αναφερθεί
ως σημαντικοί στη μεταβολή των επιφανειακών τάσεων και συνεπώς στην κάμψη των
μικροδοκών κατά την υβριδοποίηση συμπληρωματικών μορίων DNA φαίνεται να είναι:
(α) στερεοχημικές δυνάμεις, είτε με βάση την υπόθεση ότι τα μονόκλωνα
ακινητοποιημένα ολιγονουκλεοτίδια αλλάζουν τη δομή τους σε μια πιο άκαμπτη δομή διπλής
έλικας κατά την υβριδοποίηση (επαγωγή εφελκυστικής επιφανειακής τάσης) είτε λόγω της
66

Κεφάλαιο 2

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

υπόθεσης ότι μια διπλή έλικα δυνητικά καταλαμβάνει περισσότερο χώρο από ότι ένα
μονόκλωνο μόριο DNA (επαγωγή συμπιεστικής επιφανειακής τάσης),
(β) ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις, βάσει του ότι η αυξημένη πυκνότητα του αρνητικά
φορτισμένου φωσφορικού κορμού του μορίου του DNA μπορεί να προκαλέσει απωστικές
δυνάμεις (επαγωγή συμπιεστικής επιφανειακής τάσης) ή εξαιτίας της ηλεκτρικής θωράκισης
(electrical shielding) των αρνητικών φορτίων του DNA από τα θετικά ιόντα νατρίου του
ηλεκτρολυτικού διαλύματος,
(γ) δυνάμεις που προκαλούνται από τη διαταραχή του δικτύου δεσμών υδρογόνου στο
νερό γύρω από τα μόρια του DNA,
(δ) άλλοι παράγοντες όπως η αποδοτικότητα της υβριδοποίησης που μπορεί να
επηρεάζεται από τη συγκέντρωση των αλάτων, την επιφανειακή πυκνότητα του
ακινητοποιημένου DNA και τις συνθήκες ακινητοποίησης και σε μικρότερο βαθμό οι
αλληλεπιδράσεις Van der Waals και αλλαγές της υδροφοβικότητας στην επιφάνεια των
μικροδοκών.
Τα πιο σημαντικά πειραματικά συμπεράσματα από την παραπάνω βιβλιογραφία είναι:
(α) η ακινητοποίηση σε επιφάνειες χρυσού μονόκλωνων μορίων DNA με θειόλες στα
άκρα τους δημιουργεί πάντα συμπιεστική επιφανειακή τάση
(β) δεν παρατηρείται μηχανικό σήμα κατά την υβριδοποίηση όταν οι μικροδοκοί
ενεργοποιούνται με μόρια DNA στα οποία έχουν προστεθεί μακριά διαχωριστικά μόρια
(γ) προεξοχές στα μονόκλωνα μόρια DNA-στόχους επηρεάζουν την απόκριση των
μικροδοκών ανάλογα με τη θέση των νουκλεοτιδίων που προεξέχουν
(δ) η κάμψη των μικροδοκών επηρεάζεται και από παράγοντες όπως η συγκέντρωση των
αλάτων
(ε) διαφοροποιήσεις της δομής, όπως για παράδειγμα της μορφολογίας της επιφάνειας, και
των μηχανικών ιδιοτήτων των μικροδοκών επίσης επηρεάζουν την απόκρισή τους, με
αποτέλεσμα την αναφορά αντιφατικών εκ πρώτης όψεως αποτελεσμάτων.
Γενικά με βάση τα παραπάνω φαίνεται ότι δεν είναι εύκολη η κατανόηση των
μηχανισμών για την ανίχνευση της υβριδοποίησης μορίων DNA μέσω μεταβολών της
επιφανειακής τάσης. Επιπλέον στις βιομοριακές αλληλεπιδράσεις δεν μπορεί να θεωρήσει
κανείς αυθαίρετα το ευαίσθητο στρώμα ως ένα ενιαίο ομογενές στρώμα ή, αν το κάνει, δεν
μπορεί να γνωρίζει ακριβώς τις ιδιότητες αυτού του στρώματος. Συνεπώς αυτές οι εφαρμογές
χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στον χειρισμό των πειραμάτων όσο και στην ανάπτυξη
θεωριών ερμηνείας ή πρόβλεψής τους.
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2.2.2.2 Προέλευση της επιφανειακής τάσης που δημιουργείται κατά τη διάρκεια
αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών
Στην περίπτωση των πρωτεϊνών, έχουν αναφερθεί αρκετά σύνθετα φαινόμενα. Ανάλογα
με τις πρωτεΐνες που συμμετέχουν, έχουν αναφερθεί τόσο συμπιεστικές όσο και
εφελκυστικές επιφανειακές τάσεις [70-71]. Για παράδειγμα, κατά την αλληλεπίδραση
βιοτίνης-στρεπταβιδίνης, όπως μελετήθηκε από τους Shu et αl. [70], η μεταβολή της
επιφανειακής τάσης μπορεί να είναι συμπιεστική, εφελκυστική ή μηδενική (αμελητέα)
ανάλογα με την τροποποιημένη βιοτίνη που ακινητοποιήθηκε στην επιφάνεια των
μικροδοκών. Συγκεκριμένα, οι μικροδοκοί με ακινητοποιημένη Biotin-SS-NHS έδειξαν
αύξηση στην εφελκυστική τάση ίση με 17.8 mN/m. Η μεγαλύτερη μεταβολή της
επιφανειακής τάσης αντιστοιχούσε στις μικρότερες επιφανειακές συγκεντρώσεις μορίων
στρεπταβιδίνης, επομένως ήταν η φύση της επιφάνειας των μικροδοκών που επηρέασαν την
απόκριση των αισθητήρων. Λόγω αυτής της παρατήρησης θεωρήθηκε ότι δυνάμεις μικρής
εμβέλειας μεταξύ των πρωτεϊνών, όπως στερεοχημική παρεμπόδιση, δεν είναι πιθανό να
επηρεάζουν

σημαντικά

την

απόκριση.

Από

την

άλλη

μεριά,

ηλεκτροστατικές

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δεσμευμένων πρωτεϊνών και της τροποποιημένης με βιοτίνη
επιφάνειας θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν τις μεταβολές της επιφανειακής τάσης και την
εξάρτησή τους από τη φύση της επιφάνειας.
Οι Moulin et al. [71] μελέτησαν την πρόσδεση πρωτεϊνών σε μια επιφάνεια χρυσού.
Παρατήρησαν συμπιεστική τάση κατά την πρόσδεση IgG και εφελκυστική τάση κατά την
πρόσδεση BSA. Η μεταβολή της επιφανειακής τάσης αποδίδεται σε μεταβολές της
διαμόρφωσης των πρωτεϊνικών μορίων πάνω στην επιφάνεια του χρυσού επειδή η
επιφανειακή τάση δεν αλλάζει αμέσως μετά την πρόσδεση αλλά σε μεγάλες χρονικές
κλίμακες. Παρατήρησαν επίσης ποσοτικές διαφορές στην περίπτωση πρωτεϊνών που
διέφεραν στον τρόπο απόσπασης τους από τα κύτταρα καλλιέργειας ή την αποθήκευσή τους.
Επιπλέον, ανάλογα με το αν οι ακινητοποιημένες πρωτεΐνες είναι σχετικά ευκίνητες ή
ακίνητες πάνω στην επιφάνεια, οι ανακατατάξεις τους οδηγούν σε συμπιεστική ή
εφελκυστική τάση.
Οι Yue et al. στην [72] εξέτασαν διαφορετικές χημικές διαδικασίες ενεργοποίησης και
αδρανοποίησης για αλληλεπιδράσεις αντιγόνου-αντισώματος. Η ενεργοποίηση είναι
σημαντική για την ευαισθησία του αισθητήρα επειδή καθορίζει την επιφανειακή πυκνότητα
των υποδοχέων (receptor molecules) και συνεπώς το σύνολο των συμβάντων πρόσδεσης
στην ενεργό επιφάνεια. Επίσης αναφέρουν ότι η αποδοτικότητα της πρόσδεσης του
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αντισώματος στην επιφάνεια αυξάνεται όταν η ακινητοποίηση γίνεται με άμεση ομοιοπολική
ένωση μεταξύ του αντισώματος και της επιφάνειας του χρυσού. Επιπρόσθετα, μια αποδοτική
αδρανοποίηση μπορεί να μειώσει σημαντικά τη μη ειδική πρόσδεση έτσι ώστε να
ελαχιστοποιηθεί το σήμα του υποβάθρου. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι η
αδρανοποίηση (passivation) με bovine serum albumin (BSA) δεν είναι αρκετή για να
αποτραπεί η μη ειδική πρόσδεση. Το 2-[Methoxypoly(ethyleneoxy)propyl]thimethoxysilane,
ένα σιλάνιο συζευγμένο με αλυσίδα PEG-silane, θεωρήθηκε πιο αποδοτικό. Επίσης,
παρατήρησαν ότι καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση των αντιγόνων (αύξηση της επιφανειακής
πυκνότητας) αυξάνεται και η μεταβολή της επιφανειακής τάσης.
Οι Arntz et al. στην [73] μελέτησαν την ανίχνευση δύο καρδιακών δεικτών (cardiac
biomarker proteins), της κρεατίνης (creatin kinase) και της μυοσφαιρίνης (myoglobin),
χρησιμοποιώντας μικροδοκούς με ομοιοπολικά προσδεμένα αντισώματα αντι-κρεατίνης και
αντι-μυοσφαιρίνης. Επιτεύχθηκε ευαισθησία κάτω των 20μg/ml για την ανίχνευση της
μυοσφαιρίνης, σε χρόνο λιγότερο από 10 λεπτά. Στα πειράματά τους, οι Arntz et al. δείχνουν
τη σημασία του να χρησιμοποιούνται μικροδοκοί με σχεδόν πανομοιότυπες μηχανικές
ιδιότητες. Δείχνουν, επίσης, τη σημασία του να μετριέται ταυτόχρονα ο αισθητήρας και η
μικροδοκός αναφοράς (reference) καθώς και του να λαμβάνονται υπόψη οι μη ειδικές
αλληλεπιδράσεις των πρωτεϊνών με τις επιφάνειες των αισθητήρων. Σημειώνουν, τέλος, τη
σημασία που έχει η ενεργοποίηση των μικροδοκών, και συγκεκριμένα ότι ο
προσανατολισμός των αντισωμάτων που προσδένονται στην επιφάνεια θα πρέπει να είναι
ελεγχόμενος. Η ευκαμψία του σημείου σύνδεσης του αντισώματος στην επιφάνεια θα
μπορούσε επίσης να μειώσει την επιφανειακή τάση που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της
βιομοριακής αλληλεπίδρασης.
Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι και στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων των πρωτεϊνών
είναι πολύ λεπτές οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται. Για αξιόπιστα αποτελέσματα
χρειάζονται προσεκτικοί χειρισμοί και επιλογές, ξεκινώντας από το δείγμα που θα εξαχθεί,
την τροποποίησή του, τις συνθήκες ακινητοποίησής του στην επιφάνεια του αισθητήρα και
την επιλογή των μικροδοκών αναφοράς, και τελικά την ανίχνευση της αλληλεπίδρασης.
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Κεφάλαιο 3
Μικρομηχανικές διαδικασίες

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι τυπικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή
μικρομηχανικών αισθητήρων και ιδιαίτερα αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των
συγκεκριμένων αισθητήρων. Περιγράφονται ακόμη τα δισκία πυριτίου σε μονωτή (silicon on
insulator, SOI) που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της συστοιχίας των αισθητήρων και τα
πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν συγκριτικά με τα απλά δισκία πυριτίου.
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Εισαγωγή
Οι

περισσότερες

μικρομηχανικές

διαδικασίες

βασίζονται

στις

μεθόδους

που

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Οι τεχνικές
κατασκευής μικροηλεκτρομηχανικών συστημάτων μπορούν να καταταχθούν σε τρεις
βασικές κατηγορίες: τις μικρομηχανικές τεχνικές όγκου (bulk micromachining), επιφανείας
(surface micromachining) και υψηλού λόγου διαστάσεων (high aspect ratio micromachining).
Οι τελευταίες είναι οι πιο εξειδικευμένες τεχνικές για εφαρμογές όπου οι δομές πρέπει να
έχουν κάθετες διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από τις πλευρικές. Συνήθως για την κατασκευή
μικρομηχανικών συστημάτων χρησιμοποιούνται οι τεχνικές όγκου [1] στις οποίες η βασική
ιδέα είναι η επιλεκτική απομάκρυνση υλικού από το υπόστρωμα ώστε να σχηματιστούν
τελικά μικροδοκοί ή διαφράγματα που θα αποτελέσουν τον φυσικό μετατροπέα του
αισθητήρα. Αντίστοιχα στις μικρομηχανικές τεχνικές επιφανείας [2] δημιουργούνται
ευκίνητες μικροδομές με εναποθέσεις στην επιφάνεια του υποστρώματος πυριτίου και με τη
βοήθεια ενδιάμεσων στρωμάτων (sacrificial layer) που στη συνέχεια απομακρύνονται για να
ελευθερωθεί η ευκίνητη δομή.
3.1 Δημιουργία λεπτών υμενίων (εισαγωγή προσμίξεων, οξειδώσεις, εναποθέσεις)
Η εναπόθεση λεπτών υμενίων και η εισαγωγή προσμίξεων στο πυρίτιο χρησιμοποιούνται
ευρέως στη μικρομηχανική για εφαρμογές όπως τη δημιουργία μηχανικών δομών, ηλεκτρική
μόνωση, ηλεκτρικές συνδέσεις, δημιουργία μασκών για εγχάραξη ή εμφύτευση, δημιουργία
ενδιάμεσων στρωμάτων για μικρομηχανική επιφανείας ή δημιουργία στρωμάτων
παθητικοποίησης [3]. Συχνά τα υμένια αυτά μπορεί να έχουν διαφορετικές ηλεκτρικές
ιδιότητες από το ίδιο υλικό όγκου ή να ασκούν εφελκυστικές ή διατμητικές τάσεις στο
υπόστρωμα ανάλογα με τα υλικά και τις συνθήκες εναπόθεσης/εμφύτευσης. Παρακάτω
παρατίθενται οι βασικές τεχνικές για τη δημιουργία λεπτών υμενίων με έμφαση σε αυτές που
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των αισθητήρων.
3.1.1 Εισαγωγή προσμίξεων
Η εισαγωγή συγκεκριμένων προσμίξεων σε έναν ημιαγωγό μπορεί να αλλάξει τις
ηλεκτρικές, τις χημικές ακόμα και τις μηχανικές του ιδιότητες. Τυπικές προσμίξεις που
χρησιμοποιούνται για το πυρίτιο είναι το Βόριο για τη δημιουργία περιοχών p-τύπου και ο
Φώσφορος ή το Αρσενικό για τη δημιουργία περιοχών n-τύπου. Ενώ στην μικροηλεκτρονική
οι προσμίξεις χρησιμοποιούνται ευρέως για το σχηματισμό διόδων και τρανζίστορ, στη
μικρομηχανική χρησιμοποιούνται για να καταστήσουν το πυρίτιο αγώγιμο σε συγκεκριμένες
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περιοχές, για το σχηματισμό πιεζοαντιστάσεων ή τη δημιουργία περιοχών όπου σταματάει η
εγχάραξη. Η εισαγωγή προσμίξεων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: με διάχυση ή με
εμφύτευση ιόντων.
Η διάχυση πραγματοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 800°C) και σε φούρνους
όπου εισάγονται οι προσμίξεις στην αέρια μορφή από υγρές ή στερεές πηγές. Με την
εμφύτευση ιόντων επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος της δόσης, δηλαδή του αριθμού των
ατόμων της πρόσμιξης ανά μονάδα εμβαδού, και της κατανομής των προσμίξεων, δηλαδή
της συγκέντρωσης συναρτήσει του βάθους. Στην εμφύτευση ιόντων οι προσμίξεις ιονίζονται
και επιταχύνονται προς την επιφάνεια του ημιαγωγού. Το βάθος στο οποίο φθάνουν τα ιόντα
εξαρτάται από την ενέργεια της δόσης ενώ ο συνολικός αριθμός ιόντων που εμφυτεύονται
εξαρτάται από το χρόνο σάρωσης και το ρεύμα της προσπίπτουσας δέσμης ιόντων. Η
κατανομή των ιόντων μέσα στο υλικό είναι Γκαουσιανή και μεταβάλλεται μετά από
ανόπτηση. Η ανόπτηση είναι αναγκαίο στάδιο μετά την εμφύτευση για να ενεργοποιηθούν οι
προσμίξεις και να ανακτηθεί η κρυσταλλική δομή που καταστρέφεται από τις συγκρούσεις
των ιόντων.

Σχήμα 1. Κατανομή προσμίξεων στο πυρίτιο μετά από διάχυση. Οι
προσμίξεις διαχέονται και πλευρικά (κάτω από τη μάσκα οξειδίου του
πυριτίου) όσο περίπου και κατακόρυφα.
Σε μια ιοντική εμφύτευση υψηλής δόσης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε η δόση να
μην υπερβεί τα όρια διαλυτότητας του πυριτίου. Σε αυτή την περίπτωση η θερμική ανόπτηση
μπορεί να μην είναι επαρκής για την επαναφορά της κρυσταλλικότητας του υλικού και να
δημιουργηθούν συσσωματώματα των προσμίξεων [4,5]. Ως λύση προτείνεται οι εμφυτεύσεις
αυτές να γίνονται τμηματικά και με διαφορετικές ενέργειες εμφύτευσης, ώστε να
αποφεύγονται πολύ υψηλές συγκεντρώσεις σε ένα μόνο βάθος εμφύτευσης.
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3.1.2 Θερμική οξείδωση
Με την οξείδωση του πυριτίου δημιουργούνται λεπτά υμένια διοξειδίου του πυριτίου που
χαρακτηρίζονται από ομοιογένεια και πολύ χαμηλή συγκέντρωση ατελειών. Η οξείδωση
τυπικά πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες 900-1200°C υπό την παρουσία οξυγόνου (ξηρή
οξείδωση) ή υδρατμών (υγρή οξείδωση). Οι αντίστοιχες αντιδράσεις για το σχηματισμό του
οξειδίου είναι:
Si(στερεό) + O2(αέριο) → SiO2(στερεό)
και
Si(στερεό) + Η2Ο(ατμοί) → SiO2(στερεό) + 2Η2(αέριο)
Όπως φαίνεται παραπάνω, επειδή τα μόρια του πυριτίου του υποστρώματος συμμετέχουν
στις αντιδράσεις για το σχηματισμό του οξειδίου, το πάχος του υποστρώματος που
καταναλώνεται για το σχηματισμό του οξειδίου είναι περίπου ίσο με το 44% του πάχους του
οξειδίου που τελικά δημιουργείται. Στην υγρή οξείδωση ο ρυθμός οξείδωσης είναι
μεγαλύτερος από ότι στην ξηρή, η ποιότητα όμως του οξειδίου δεν είναι το ίδιο καλή αφού
είναι χαμηλότερης πυκνότητας. Για το λόγο αυτό με ξηρή οξείδωση δημιουργούνται
συνήθως τα λεπτά υμένια που οι μονωτικές τους ιδιότητες είναι κρίσιμες ενώ με υγρή
οξείδωση δημιουργούνται πιο παχιά οξείδια που φτάνουν μέχρι το πάχος των 2μm. Η
οξείδωση του πυριτίου λαμβάνει χώρα και σε θερμοκρασία δωματίου. Το στρώμα οξειδίου
πάχους περίπου 20Å που δημιουργείται σε θερμοκρασία δωματίου ονομάζεται πρωτογενές
οξείδιο (native oxide) και εμποδίζει την περαιτέρω οξείδωση του υλικού. Για το σχηματισμό
παχύτερων οξειδίων, τα δισκία εισάγονται σε φούρνο ηλεκτρικών αντιστάσεων όπως
φαίνεται στο Σχήμα 2 με τη δυνατότητα οξείδωσης δεκάδων δισκίων κάθε φορά.
Ρυθμίζοντας το χρόνο, τη θερμοκρασία και τη ροή των αερίων στο φούρνο, επιτυγχάνεται το
επιθυμητό πάχος με μεγάλη ακρίβεια.
Παρόλα τα πλεονεκτήματά της ως τεχνική, η θερμική οξείδωση χρησιμοποιείται συνήθως
στα πρώτα στάδια κατασκευής των μικρομηχανικών διατάξεων γιατί πολλά υλικά που
χρησιμοποιούνται μετέπειτα δεν είναι τόσο ανεκτικά στην υψηλή θερμοκρασία που
απαιτείται για τη θερμική οξείδωση. Ένας ακόμα λόγος αποφυγής της θερμικής οξείδωσης
είναι η μόλυνση του φούρνου οξείδωσης από μέταλλα που έχουν εναποτεθεί (π.χ. χρυσός) ή
από διαλύματα εγχάραξης που έχουν χρησιμοποιηθεί (π.χ. ΚΟΗ). Σε τέτοιες περιπτώσεις τα
επιθυμητά υμένια είτε είναι διοξείδιο του πυριτίου είτε κάποιο άλλο υλικό εναποτίθενται με
κάποια τεχνική εναπόθεσης όπως αυτές που αναφέρονται στη συνέχεια.
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Σχήμα 2. Σχηματική αναπαράσταση φούρνου για την οξείδωση δισκίων.
3.1.3 Τεχνικές εναπόθεσης
Οι τεχνικές εναπόθεσης χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τις τεχνικές φυσικής
εναπόθεσης και τις τεχνικές χημικής εναπόθεσης. Στη φυσική εναπόθεση από ατμό, το υλικό
που χρησιμοποιείται ως πηγή της εναπόθεσης είναι το ίδιο με το υλικό που τελικά
εναποτίθεται στην επιφάνεια. Στη χημική εναπόθεση από ατμό, το υλικό που χρησιμοποιείται
ως πηγή της εναπόθεσης είναι διαφορετικό από το τελικό εναποτιθέμενο υλικό στην
επιφάνεια, δηλαδή το αρχικό υλικό έχει υποστεί κάποια χημική αντίδραση. Οι δύο κύριες
κατηγορίες της φυσικής εναπόθεσης είναι η εξάχνωση και ο θρυμματισμός ενώ αντίστοιχα
στη χημική εναπόθεση διακρίνονται η χημική εναπόθεση ατμού ατμοσφαιρικής πίεσης
(Atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition, APCVD), χαμηλής πίεσης (Low
Pressure CVD, LPCVD) και με τη βοήθεια πλάσματος (Plasma-enhanced CVD, PECVD)
[6].
Από τις τεχνικές που αναφέρθηκαν, χρησιμοποιήθηκε η εξάχνωση για την εναπόθεση
υμενίου αλουμινίου και τελικά το σχηματισμό των επαφών των αισθητήρων και η χημική
εναπόθεση ατμών χαμηλής πίεσης για τη δημιουργία του στρώματος παθητικοποίησης
(SiO2). Ακολουθεί αναλυτικότερη περιγραφή των τεχνικών αυτών.
3.1.3.1 Εξάχνωση
Η τεχνική της εξάχνωσης χρησιμοποιείται κυρίως για την εναπόθεση μετάλλων ενώ
υπάρχει και η δυνατότητα εναπόθεσης διηλεκτρικών υμενίων. Η πηγή του προς εναπόθεση
υλικού τοποθετείται σε κατάλληλο δοχείο που θερμαίνεται μέχρι να πραγματοποιηθεί η
εξάχνωσή του. Οι υψηλές θερμοκρασίες που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία μπορούν να
επιτευχθούν με διάφορους τρόπους που περιλαμβάνουν την επαγωγή υψηλών ρευμάτων με
πηνία γύρω από το δοχείο και τον βομβαρδισμό της επιφάνειας του υλικού με μια δέσμη
82

Κεφάλαιο 3

Μικρομηχανικές διαδικασίες

ηλεκτρονίων (Σχήμα 3α). Τα κύρια χαρακτηριστικά της τεχνικής της εξάχνωσης είναι το
φτωχό βήμα επικάλυψης και τα φαινόμενα σκίασης (Σχήμα 3β). Ένας τρόπος για την
αποφυγή των φαινομένων αυτών είναι η περιστροφή ή/και η θέρμανση των δισκίων κατά τη
διάρκεια της εναπόθεσης [3].

(β)

(α)

Σχήμα 3. (α) Σχηματική αναπαράσταση συστήματος εναπόθεσης με εξάχνωση όπου
χρησιμοποιείται δέσμη ηλεκτρονίων. (β) Τα φαινόμενα σκίασης που παρατηρούνται στην εξάχνωση.
Τα βέλη δείχνουν την τροχιά των ατόμων που εναποτίθενται.
3.1.3.2 Χημική εναπόθεση ατμών χαμηλής πίεσης
Με τη μέθοδο της χημικής εναπόθεσης ατμών κατασκευάζονται λεπτά υμένια μετάλλων,
νιτριδίων του πυριτίου, πολυκρυσταλλικού πυριτίου και οξειδίου του πυριτίου. Για το
τελευταίο χρησιμοποιούνται ως πρόδρομα υλικά το Τ.Ε.Ο.S. (τετρααιθυλορθοσιλάνη) ή η
σιλάνη (SiH4).
Στην χημική εναπόθεση ατμού χαμηλής πίεσης χρησιμοποιούνται φούρνοι όμοιοι με
αυτούς της θερμικής οξείδωσης και επιπλέον εξοπλισμένοι με αντλίες ώστε να επιτυγχάνεται
χαμηλή πίεση (0.1-1 Torr). Η θερμοκρασία εναπόθεσης εξαρτάται από το υλικό που
πρόκειται να εναποτεθεί και κυμαίνεται μεταξύ 450°C και 900°C. Οι μηχανικές ιδιότητες του
υλικού που εναποτίθεται εξαρτώνται από τις συνθήκες εναπόθεσης και την μετέπειτα
θερμική επεξεργασία του δείγματος. Συνήθως στο διοξείδιο του πυριτίου ασκούνται
συμπιεστικές τάσεις μεταξύ 100 και 300 MPa [3].
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3.2 Λιθογραφία
Η λιθογραφία είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ενός προτύπου
πάνω στο υπόστρωμα. Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται στη συνέχεια για εγχάραξη του
υλικού του υποστρώματος ή άλλες εφαρμογές όπως π.χ. εμφύτευση ιόντων. Τυπική τεχνική
λιθογραφίας είναι η οπτική λιθογραφία όπου χρησιμοποιείται μια πηγή υπεριώδους φωτός.
Όταν η πηγή είναι μια δέσμη ηλεκτρονίων ή ακτίνων Χ η λιθογραφία ονομάζεται
ηλεκτρονικής δέσμης (e-beam lithography) ή ακτίνων Χ (X-ray lithography) αντίστοιχα. Οι
λιθογραφίες ακτίνων Χ και δέσμης ηλεκτρονίων χρησιμοποιούνται κυρίως για νανοδομές.
Στην οπτική λιθογραφία, για δομές μεγαλύτερες των 0.25μm χρησιμοποιείται ως πηγή λάμπα
υδραργύρου υψηλής πίεσης (436nm ή 365nm) ενώ για δομές μεταξύ 0.25nm και 0.13nm
απαιτούνται πηγές λέιζερ σε μικρότερα μήκη κύματος.
Για τη μεταφορά του προτύπου στην επιφάνεια γίνεται χρήση μιας μάσκας λιθογραφίας.
Η μάσκα είναι συνήθως μια πλάκα από γυαλί ή χαλαζία πάνω στην οποία έχουν σχηματιστεί
οι επιθυμητές δομές με ένα στρώμα χρωμίου πάχους περίπου 100nm. Στο πρώτο στάδιο της
λιθογραφίας, αφού έχει αναπτυχθεί στο υπόστρωμα το υμένιο που θέλουμε να
σχηματοποιηθεί, εναποτίθεται με περιστροφή ένα φωτοευαίσθητο υλικό (ρητίνη). Το υλικό
αυτό είναι πολυμερές του οποίου το ιξώδες και η ταχύτητα περιστροφής καθορίζουν τελικά
το πάχος της ρητίνης (συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 0.5 και 2.5 μm). Υπάρχουν δύο τύποι
φωτοευαίσθητου υλικού: θετικού και αρνητικού τόνου. Στα υλικά θετικού τόνου, οι περιοχές
που εκτίθενται στο φως διαλύονται σε επόμενο στάδιο, έτσι μένουν επικαλυμμένες με ρητίνη
μόνο οι περιοχές που βρίσκονταν κάτω από το στρώμα χρωμίου. Αντίθετα, στην ρητίνη
αρνητικού τόνου μένουν επικαλυμμένες μόνο οι περιοχές που εκτέθηκαν στο φως. Υπάρχουν
φωτοευαίσθητα υλικά που με κατάλληλη επεξεργασία κατά τη λιθογραφία μπορούν να είναι
είτε θετικού είτε αρνητικού τόνου (ρητίνη ΑΖ).
Αφού εναποτεθεί η ρητίνη, το δείγμα θερμαίνεται προκειμένου να εξατμιστεί ο διαλύτης
της και να επιτευχθεί καλύτερη πρόσφυση στο υπόστρωμα. Στη συνέχεια η μάσκα
ευθυγραμμίζεται στο δισκίο και το φωτοευαίσθητο υλικό εκτίθεται στην πηγή υπεριώδους
ακτινοβολίας. Ο χρόνος έκθεσης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η ένταση της
πηγής, το υλικό της μάσκας, το πάχος και το είδος της ρητίνης. Μετά την έκθεση το δείγμα
τοποθετείται για εμφάνιση σε κατάλληλο υγρό και θερμαίνεται περαιτέρω. Στο στάδιο αυτό
το δείγμα είναι έτοιμο για το επόμενο βήμα π.χ. της εμφύτευσης ή εγχάραξης ώστε να
σχηματοποιηθούν τελικά οι επιθυμητές δομές. Τέλος, η ρητίνη απομακρύνεται με τη χρήση
κάποιου οργανικού διαλύτη, συνήθως ακετόνης. Τα βασικά βήματα της οπτικής λιθογραφίας
απεικονίζονται στο Σχήμα 4.
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Σχήμα 4. Τα βασικά βήματα της οπτικής λιθογραφίας θετικού και αρνητικού τόνου.
3.3 Εγχαράξεις
Η διαδικασία της εγχάραξης αναφέρεται στην αφαίρεση ενός στρώματος υλικού και
συνήθως γίνεται επιλεκτικά σε κάποιες περιοχές που έχουν σχηματοποιηθεί με λιθογραφία.
Συνήθως οι τεχνικές εγχάραξης (etching) κατηγοριοποιούνται σε δύο βασικές κατηγορίες:
την υγρή και την ξηρή εγχάραξη. Παρακάτω, εκτός από αυτές τις δύο κατηγορίες αναφέρεται
και η μηχανική εγχάραξη ή μηχανική λέπτυνση η οποία ανήκει στις μικρομηχανικές τεχνικές
όγκου και χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των αισθητήρων.
3.3.1 Μηχανική εγχάραξη
Η μηχανική εγχάραξη είναι ένας γρήγορος τρόπος απομάκρυνσης υλικού μεγάλου πάχους.
Χρησιμοποιείται για τη γρήγορη αφαίρεση του μεγαλύτερου μέρους του δισκίου πυριτίου και
πραγματοποιείται με μια διάταξη όπως αυτή του Σχήματος 5. Η διάταξη αποτελείται από ένα
δίσκο υψηλής σκληρότητας (χυτοσίδηρος) στον οποίο ενσταλάζεται υγρό που περιέχει
κόκκους καθορισμένων διαστάσεων (12μm για τη συγκεκριμένη εφαρμογή) από υλικό πιο
σκληρό από ότι το πυρίτιο (αλουμίνα Al2O3). Το δισκίο πυριτίου τοποθετείται σε ειδική
βάση (Σχήμα 5β) με δυνατότητα ένδειξης του πάχους του υλικού που έχει αφαιρεθεί. Η
επιφάνεια που πρόκειται να εγχαραχθεί περιστρέφεται υπό πίεση πάνω στους κόκκους
αλουμίνας και το σκληρό δίσκο χυτοσίδηρου. Ο ρυθμός λέπτυνσης εξαρτάται από την πίεση
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που ασκείται και τις διαστάσεις των κόκκων αλουμίνας. Ωστόσο, όσο αυξάνονται οι
διαστάσεις των κόκκων αυξάνεται και η τραχύτητα της επιφάνειας που εγχαράσσεται. Για το
λόγο αυτό η μηχανική λέπτυνση είτε σταματάει σε μερικές δεκάδες μικρόμετρα πριν από το
τελικό πάχος του υμενίου και ακολουθεί υγρή εγχάραξη, όπως έγινε κατά την κατασκευή των
αισθητήρων, είτε ακολουθείται από μηχανική λείανση με διαφορετικό δίσκο και υλικό που
ενσταλάζεται [7].

(α)

(β)

Σχήμα 5. Το σύστημα μηχανικής λέπτυνσης δισκίων Si. (α) Ο δίσκος από χυτοσίδηρο
και το δοχείο που περιέχει το υγρό με τους κόκκους αλουμίνας και (β) η βάση όπου
τοποθετείται το δισκίο Si και τρίβεται πάνω στο δίσκο.
3.3.2 Υγρή και ξηρή εγχάραξη
Η εγχάραξη ενός λεπτού υμενίου συνήθως γίνεται σε καθορισμένες περιοχές του δισκίου
οι οποίες δεν καλύπτονται από ρητίνη ή κάποιο άλλο στρώμα που προστατεύει το
υπόστρωμα ως μάσκα (π.χ οξείδιο ή νιτρίδιο του πυριτίου). Επίσης η εγχάραξη οφείλει να
σταματήσει σε κάποιο καθορισμένο βάθος είτε εξαιτίας διαφορετικών ιδιοτήτων των υλικών
(ενδογενείς τεχνικές φραγμού εγχάραξης) είτε ως αποτέλεσμα παροδικά εφαρμοσμένων
εξωτερικών συνθηκών (εξωγενείς τεχνικές φραγμού εγχάραξης), εφαρμόζοντας π.χ.
ηλεκτρική τάση (ηλεκτροχημική εγχάραξη). Ενδογενής φραγμός εγχάραξης μπορεί να είναι
ένα διαφορετικό υλικό όπως αυτά που χρησιμοποιούνται ως μάσκες, για το πυρίτιο μπορεί να
είναι μια περιοχή με μεγάλη συγκέντρωση προσμίξεων, π.χ. Βορίου, ή απλά μια περιοχή
όπου έγινε εμφύτευση ιόντων χωρίς να ακολουθήσει ανόπτηση, και σε αυτή την περίπτωση η
εγχάραξη σταματάει στην περιοχή όπου έχουν δημιουργηθεί ατέλειες.
Γενικά, ως τεχνική φραγμού εγχάραξης θεωρείται οποιαδήποτε μέθοδος επιτρέπει την
επιλεκτική απομάκρυνση ενός συγκεκριμένου υλικού ή υλικών, για την παραγωγή
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προκαθορισμένων μικροδομών [8]. Δύο ιδιότητες απαιτούνται για να είναι επιτυχημένη μια
τέτοια τεχνική:
α) Επιλεκτικότητα (selectivity)
Ως επιλεκτικότητα ορίζεται ο λόγος των ρυθμών εγχάραξης μεταξύ δύο υλικών. Είναι ο
λόγος των ρυθμών εγχάραξης του γρηγορότερα εγχαρασσόμενου υλικού προς το αργότερα
εγχαρασσόμενο. Η ελάχιστη τιμή της είναι η μονάδα ενώ γίνεται άπειρη στην ιδανική
περίπτωση. Αποδεκτές τιμές της επιλεκτικότητας είναι συνήθως της τάξεως 1000 ή 100.
Επιλεκτικότητες μεγαλύτερες του 1000 χρησιμοποιούνται για μεγάλη ακρίβεια στην
παραγωγή μικροδιατάξεων.
Η επιλεκτικότητα καθορίζει τη γεωμετρία της τελικής δομής. Καθορίζει επίσης την
τραχύτητα της τελικής επιφάνειας η οποία μπορεί και να προϋπάρχει αν δεν είχε γυαλιστεί το
δισκίο ή να αναπτύχθηκε φυσικά λόγω της στατιστικής φύσης της εγχάραξης. Έτσι, η
επιλεκτικότητα μπορεί να γραφεί και ως ο λόγος της τραχύτητας (roughness) της αρχικής
επιφάνειας προς αυτήν του στρώματος φραγής εγχάραξης (etch stop): S= δ1/δ2.
Το δ1 είναι η διαφορά ελαχίστου και μεγίστου στην επιφάνεια πριν την εγχάραξη ενώ το
δ2 είναι η ίδια διαφορά μετά την εγχάραξη. Αν το πάχος του στρώματος φραγής εγχάραξης
είναι μικρότερο από δ2, ο εγχαράκτης μπορεί να διεισδύσει στο υποκείμενο υλικό, με
καταστροφικά αποτελέσματα.
β) Ανισοτροπικότητα (directionality)
Η ανισοτροπικότητα σχετίζεται με τη μορφή που θα έχει το υλικό που εγχαράχτηκε κάτω
από τη μάσκα. Σε μια ισοτροπική εγχάραξη το υλικό απομακρύνεται με τον ίδιο ρυθμό προς
όλες τις κατευθύνσεις με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια ημικυκλική κατανομή κάτω από
τη μάσκα. Αντιθέτως στην ανισοτροπική εγχάραξη υπερισχύει η εγχάραξη προς μία
κατεύθυνση (Σχήμα 6).

Σχήμα 6. Απεικόνιση (α) ανισοτροπικής και (β) ισοτροπικής εγχάραξης πυριτίου.
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Συνήθως οι τεχνικές εγχάραξης κατηγοριοποιούνται σε υγρή και ξηρή εγχάραξη. Η υγρή
εγχάραξη είναι συνήθως ανισοτροπική σε αντίθεση με την ξηρή εγχάραξη που είναι κυρίως
ισοτροπική και έτσι μπορεί να μεταφερθεί με ακρίβεια η δομή της μάσκας στο υμένιο που
εγχαράσσεται.
Υγρή εγχάραξη
Κατά την υγρή εγχάραξη χρησιμοποιούνται διαλύματα που έχουν την ικανότητα να
εγχαράσσουν επιλεκτικά το υμένιο χωρίς να επηρεάζεται η μάσκα εγχάραξης. Σε σχέση με
τους εγχαράκτες που χρησιμοποιούνται στην ξηρή εγχάραξη, οι υγροί εγχαράκτες
παρουσιάζουν καλύτερη επιλεκτικότητα.
Για την εγχάραξη του SiO2 χρησιμοποιούνται αραιά διαλύματα HF ή διάλυμα BHF
(buffered HF: HF + NH4F) που παρουσιάζει ρυθμό εγχάραξης περίπου 1000Å/λεπτό. Οι
αντίστοιχες μάσκες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι φωτοευαίσθητη ρητίνη ή νιτρίδιο
του πυριτίου. Η ρητίνη χρησιμοποιείται ως μάσκα και για την εγχάραξη μετάλλων τα οποία
εγχαράσσονται σε όξινα και αλκαλικά διαλύματα [9]. Για την εγχάραξη του αλουμινίου
χρησιμοποιήθηκε διάλυμα προπανόλη:H3PO4 → 1:3, στους 55°C. Τέλος, για την εγχάραξη
του πυριτίου χρησιμοποιούνται διάφοροι υγροί εγχαράκτες.
Από τους πιο γνωστούς ισοτροπικούς εγχαράκτες του πυριτίου είναι διάφοροι συνδυασμοί
HF/HNO3/CH3COOH ενώ ακόμα πιο διαδεδομένοι είναι οι ανισοτροπικοί εγχαράκτες του
πυριτίου όπως το ΚΟΗ, το EDP και το TMAH. Οι τελευταίοι προσβάλουν ο πυρίτιο σε
καθορισμένες κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις ενώ παρουσιάζουν και σημαντική μείωση του
ρυθμού εγχάραξης σε υψηλά εμπλουτισμένο με βόριο πυρίτιο. Η χημεία που περιγράφει τη
δράση των διαλυμάτων αυτών δεν είναι πλήρως γνωστή. Φαίνεται πως αρχικά αντιδρούν τα
άτομα πυριτίου στην επιφάνεια με ιόντα υδροξυλίου (ΟΗ-) προς το σχηματισμό μιας
διαλυτής ένωσης πυριτίου (SiO2(OH)-2). Ο ρυθμός εγχάραξης εξαρτάται από τη
συγκέντρωση των διαλυμάτων και τη θερμοκρασία και συνήθως είναι περίπου ίσος με
1μm/λεπτό για θερμοκρασίες 85-115°C. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως ως μάσκες
είναι το οξείδιο και το νιτρίδιο του πυριτίου με το δεύτερο να είναι πιο ανθεκτικό για
μεγαλύτερους χρόνους εγχάραξης. Όσον αφορά στις κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις πιο
αργά εγχαράσσεται το (111) επίπεδο ενώ το ΚΟΗ δείχνει τη μεγαλύτερη ανισοτροπικότητα
για αυτό το επίπεδο [10].
Σχετικά με τη συγκέντρωση του βορίου, η μείωση του ρυθμού εγχάραξης εμφανίζεται σε
19

3

συγκεντρώσεις βορίου μεγαλύτερες των 10 ατόμων/cm και φτάνει μέχρι και τον μηδενισμό
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της εγχάραξης [11-14]. Για το ΚΟΗ ο μηδενισμός επιτυγχάνεται για συγκεντρώσεις
μεγαλύτερες των 10

20

3

ατόμων/cm , ενώ στο EDP ο μηδενισμός επιτυγχάνεται στα 7×10

19

3

άτομα/cm . Αν και ο μηχανισμός δεν είναι απόλυτα κατανοητός, ο ρυθμός εγχάραξης
μειώνεται πιθανόν λόγω της δημιουργίας ενός στρώματος παθητικοποίησης (passivation
19

layer). Συγκεκριμένα όταν το βόριο βρίσκεται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 10
3

ατόμων/cm αντιστοιχεί ένα άτομο βορίου ανά 20 – 25 Å. Σε τόσο μεγάλες συγκεντρώσεις
ενδέχεται κατά την εγχάραξη να σχηματίζεται ένα στρώμα οξειδίου του βορίου (Β2Ο3) το
οποίο να επιβραδύνει την εγχάραξη. Το ΚΟΗ έχοντας την ικανότητα να διαλύει ευκολότερα
αυτό το στρώμα συγκριτικά με το EDP παρουσιάζει φραγή εγχάραξης σε μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις βορίου.
Το υδροξείδιο του καλίου (ΚΟΗ) λόγω της υψηλής του ανισοτροπικότητας
χρησιμοποιείται για να σχηματιστούν βαθιές δομές που μπορούν να διαπερνούν και όλο το
πάχος του δισκίου, δομές σχήματος V ή τραπεζοειδείς δομές. Ένα μειονέκτημα του ΚΟΗ
που συχνά περιορίζει τη χρήση του είναι ότι τα ιόντα καλίου δεν είναι συμβατά με την
τεχνολογία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, για αυτό και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μετά
το τέλος των θερμικών διεργασιών. Επίσης η επιλεκτικότητα του ως προς το οξείδιο του
πυριτίου δεν είναι τόσο καλή και για μεγάλους χρόνους εγχάραξης μόνο η εφαρμογή μάσκας
από νιτρίδιο του πυριτίου είναι αποτελεσματική.
Το διάλυμα EDP αποτελείται από αιθυλοδιαμίνη (H2N(CH2)NH2), νερό και
πυροκατεχόλη (C6H4(OH)2) [14], είναι αλκαλικό διάλυμα και παρουσιάζει δύο σημαντικά
πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι είναι συμβατό με την τεχνολογία κατασκευής
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, οπότε επιτρέπει την παράλληλη ακολουθία βημάτων
μικρομηχανικής και μικροηλεκτρονικής. Το δεύτερο πλεονέκτημά του είναι ότι έχει την
καλύτερη επιλεκτικότητα, συγκριτικά με όλους τους υπόλοιπους υγρούς εγχαράκτες του
πυριτίου, μεταξύ πυριτίου και υψηλά εμπλουτισμένου με βόριο πυριτίου. Αυτό το γεγονός το
καθιστά σαν το αποτελεσματικότερο διάλυμα σε τεχνικές φραγής εγχάραξης. Ωστόσο, το
EDP παρουσιάζει και ένα σημαντικό μειονέκτημα, το γεγονός ότι είναι πολύ τοξικό (λόγω
της πυροκατεχόλης), οπότε και απαιτείται ο πολύ προσεκτικός χειρισμός του.

Ξηρή εγχάραξη
Κατά την ξηρή εγχάραξη ιόντα υψηλής ενέργεια εισέρχονται στο υπόστρωμα. Από την
μεταφορά ορμής, η πρόσκρουση σταματάει καθώς αποβάλλεται ένα μόριο ή άτομο ή ιόν από
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το υπόστρωμα. Οι περισσότερες τεχνικές ξηρής εγχάραξης βασίζονται στη δημιουργία
πλάσματος, όμως αν το αέριο που χρησιμοποιείται είναι αρκετά αντιδραστικό μπορεί η
εγχάραξη να γίνει σε απλό θάλαμο με δυνατότητα παροχέτευσης και άντλησης αερίων αλλά
θα είναι ισοτροπική (vapor-phase etching, VPE). Οι τεχνικές όπου δημιουργείται πλάσμα
παρουσιάζουν ανισοτροπικότητα λόγω της βαλλιστικής φύσης των εισερχόμενων ιόντων,
όμως αυτή περιορίζεται σε βάθη μικρότερα από 20 μm. Με τις τεχνικές αυτές μπορούν να
εγχαραχτούν πολλά υλικά επιλέγοντας το κατάλληλο αέριο ανάλογα με την εφαρμογή. Ο
ρυθμός εγχάραξης, η ανισοτροπικότητα και η επιλεκτικότητα εξαρτώνται από παραμέτρους
όπως η ροή των αερίων στο θάλαμο, η πίεση και η ισχύς της πηγής ραδιοσυχνοτήτων (RF)
που εφαρμόζεται για τη δημιουργία του πλάσματος [3].
Τυπικές τεχνικές ξηρής εγχάραξης είναι οι: ion milling, εγχάραξη ενεργών ιόντων
(Reactive Ion Etching, RIE) και εγχάραξη πλάσματος υψηλής πίεσης. Η πρώτη τεχνική
χρησιμοποιεί ανενεργά ιόντα (π.χ. Ar+), τα οποία επιταχύνονται προς το υπόστρωμα και
αφαιρούν το υλικό του. Ωστόσο, παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα όπως χαμηλό ρυθμό
εγχάραξης και χαμηλή επιλεκτικότητα. Στην εγχάραξη πλάσματος υψηλής πίεσης (10-1-5
Torr) χρησιμοποιούνται αέρια με μεγάλη αντιδραστικότητα που κατά την αλληλεπίδραση με
το υπόστρωμα παράγουν πτητικά προϊόντα. Ως τεχνική μπορεί να έχει μεγάλη κάθετη
ανιτροπικότητα με τη δημιουργία στρώματος παθητικοποίησης στα κάθετα τοιχώματα του
υλικού που εγχαράσσεται. Τέλος, η εγχάραξη ενεργών ιόντων (RIE), που χρησιμοποιήθηκε
και κατά τη διάρκεια κατασκευής των αισθητήρων, συνδυάζει φυσικές και χημικές
διαδικασίες. Τα ενεργά ιόντα αντιδρούν με το υπόστρωμα μόνο όταν οι επιφάνειες
ενεργοποιηθούν από την κρούση των ιόντων του πλάσματος, π.χ. όταν σπάσουν οι δεσμοί
στην επιφάνεια (Σχήμα 7).

Σχήμα 7. Η διαδικασία της εγχάραξης με ενεργά ιόντα.
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Η ανισοτροπικότητα και σε αυτή την περίπτωση οφείλεται στο γεγονός ότι οι
συγκρούσεις - και επομένως ο ρυθμός εγχάραξης - στην οριζόντια επιφάνεια είναι πολύ
περισσότερες από ότι αυτές στα κάθετα τοιχώματα. Με την παθητικοποίηση των κάθετων
τοιχωμάτων μπορούν επίσης να επιτευχθούν πολύ μεγάλοι λόγοι διατάσεων (Deep Reactive
Ion Etching, DRIE).

3.4 Συγκόλληση Δισκίων
Ο όρος συγκόλληση δισκίων, αναφέρεται στο φαινόμενο κατά το οποίο δύο πολύ καλά
γυαλισμένα λεία και καθαρά δισκία, σχεδόν οποιουδήποτε υλικού, όταν έρθουν σε επαφή σε
θερμοκρασία δωματίου, έλκονται τοπικά από δυνάμεις Van der Waals και προσκολλώνται
(Σχήμα 8). Το φαινόμενο αυτό αξιοποιήθηκε τη δεκαετία του 1980 από τους ερευνητές της
εταιρίας Toshiba για την κατασκευή δισκίου Si μεγάλου πάχους προσκολλώντας δύο δισκία
Si και από τους ερευνητές της IBM για κατασκευή δισκίου SOI. Η διαθεσιμότητα χημικής
και μηχανικής λείανσης στην κατασκευή των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων καθώς και οι
πρωτοποριακές τεχνικές λέπτυνσης των δισκίων που επινοήθηκαν αργότερα, έκαναν ευρέως
γνωστή τη χρήση τεχνικών που βασίζονται στη συγκόλληση δισκίων. Από τα βασικότερα
πλεονεκτήματα της συγκόλλησης δισκίων είναι ότι οδηγεί σε μονοκρυσταλλικά στρώματα
πάνω σε υπόστρωματα που μπορεί να είναι άμορφα, πολυκρυσταλλικά ή μονοκρυσταλλικά
με μεγάλη διαφορά πλεγματικών σταθερών. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιτευχθεί με
επιταξία.

(α)

(β)

Σχήμα 8. Απεικόνιση συγκόλληση δισκίων. (α) Πριν τη συγκόλληση τα δύο δισκία έχουν
σχηματοποιηθεί και (β) ενώνονται δημιουργώντας ένα νέο δισκίο.
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3.4.1 Η διαδικασία της συγκόλλησης
Η μορφολογία των επιφανειών των δύο αρχικών δισκίων ρυθμίζεται χημικά πριν τη
συγκόλληση. Στην περίπτωση του πυριτίου χρησιμοποιούνται τριών ειδών συνθήκες
συγκόλλησης: (α) υδρόφιλες επιφάνειες, εφαρμόζεται κυρίως στην συγκόλληση Si με SiO2,
(β) υδρόφοβες επιφάνειες, με τη συμμετοχή μόνο υδρογόνου και (γ) καθαρές επιφάνειες Si
σε υψηλό κενό, που αποτελεί την πιο γρήγορη διαδικασία και οδηγεί σε μεγάλες δυνάμεις
που συγκρατούν μεταξύ τους τα δισκία ακόμα και σε θερμοκρασία δωματίου. Από τις τρεις
μεθόδους, θα αναλυθεί η πρώτη, η οποία λαμβάνει χώρα για την κατασκευή των αισθητήρων
αλλά και για την κατασκευή των δισκίων SOI που χρησιμοποιήθηκαν.
Τα δισκία, αφού καθαριστούν χημικά, ξεπλένονται με νερό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
επικαλυφθούν οι επιφάνειες με ομάδες υδροξυλίων (ΟΗ), οι οποίες έλκουν τα μόρια του
νερού (υδρόφιλες επιφάνειες). Η συγκόλληση των δισκίων λαμβάνει χώρα σε καθαρό χώρο,
τουλάχιστον «τάξεως δέκα», ή σε «μικρό-καθαρό χώρο». Ο μικρό-καθαρός χώρος είναι μια
διάταξη σχεδιασμένη να αποτρέπει την παραμονή σωματιδίων ανάμεσα στις επιφάνειες που
πρόκειται να ενωθούν. Η συγκόλληση γίνεται σε θερμοκρασία δωματίου και ξεκινά από μια
περιοχή η οποία πιέζεται ελαφρά. Η περιοχή συγκόλλησης εξαπλώνεται σε όλη την
επιφάνεια μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Η ταχύτητα της πλευρικής εξάπλωσης της περιοχής
συγκόλλησης είναι ανεξάρτητη από το πάχος των δισκίων και την απόσταση από την
περιφέρειά τους, αλλά αυξάνεται όταν μειώνεται η ατμοσφαιρική πίεση του χώρου. Για αυτό
και σε υψηλό κενό η συγκόλληση είναι εξαιρετικά γρήγορη.
Στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, οι δυνάμεις που συγκρατούν τα δύο δισκία οφείλονται
σε αλληλεπιδράσεις Van der Waals ή σε δεσμούς υδρογόνου, κατά συνέπεια η συγκόλληση
των δισκίων δεν είναι ισχυρή. Για να ισχυροποιηθούν οι δεσμοί που συγκρατούν τις δύο
επιφάνειες, το υλικό θερμαίνεται σε θερμοκρασία περίπου 1100ºC.
Η μελέτη φασμάτων υπέρυθρης φασματοσκοπίας συνέβαλε σημαντικά στην εξαγωγή
συμπερασμάτων για τις χημικές διαδικασίες που ισχυροποιούν τη συγκόλληση των δισκίων.
Αρχικά, στη διεπιφάνεια υπάρχουν μόρια νερού που προσροφήθηκαν από τις υδρόφιλες
επιφάνειες (3-5 ατομικά στρώματα πάχους περίπου 4 Å το καθένα). Κατά τη θέρμανση από
20 ως 300ºC, περίπου το 75% του νερού χάνεται λόγω διάχυσης του οξυγόνου, το οποίο
αντιδρά με το πυρίτιο στις διεπιφάνειες με αποτέλεσμα να αυξάνεται το πάχος του οξειδίου
κατά 4 Å περίπου. Η οξείδωση ελευθερώνει μοριακό υδρογόνο.
Si/SiO2 + H2O → SiOx /SiO2 + H2
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Όταν τα συγκολλημένα δισκία θερμανθούν επιπλέον ως τους 800ºC, το νερό που είχε
απομείνει διαχέεται μακριά από τη διεπιφάνεια, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση των
αντικριστών ομάδων υδροξυλίου σύμφωνα με την αντίδραση
Si-OH + HO-Si → Si-O-Si + H2O
Το νερό που παράγεται από την παραπάνω αντίδραση προκαλεί περαιτέρω οξείδωση του
πυριτίου και το υδρογόνο που απελευθερώνεται παγιδεύεται στο οξείδιο
Si/SiO2 + H2O → SiOx/SiO2 + 2(O3)Si-H
Το 2(O3)Si-H δηλώνει ότι μέσα στο οξείδιο, ένα άτομο Ο έχει αντικατασταθεί από Η σε
δεσμό με πυρίτιο.
Όταν τα δείγματα θερμανθούν μέχρι τους 1100ºC, η διεπιφάνεια «κλείνει» εντελώς αφού
αλληλεπιδρούν και οι υπόλοιπες αντικριστές ομάδες υδροξυλίου και το υδρογόνο διαχέεται
μέσα στο πυρίτιο:
Si-OH + HO-Si → [Si-O-Si]υπό τάση + 2H
H → H(Si)υποστρώματος
Έχει παρατηρηθεί ότι αν εκτεθούν οι επιφάνειες των δισκίων σε πλάσμα οξυγόνου,
αζώτου ή αργού, μεγαλώνει η ισχύς της συγκόλλησης σε θερμοκρασία δωματίου. Ο
μηχανισμός της ενίσχυσης σχετίζεται με την επιφανειακή καταστροφή που προκαλεί το
πλάσμα και όχι με παγιδευμένα φορτία. Η καταστροφή αυξάνει την παρουσία πόρων στις
επιφάνειες, γεγονός που επιταχύνει την απομάκρυνση του νερού από τη διεπιφάνεια [15].
Αφού ολοκληρωθεί η συγκόλληση, απομένει η διαδικασία λέπτυνσης του δισκίου, με
τελικό σκοπό το υμένιο πυριτίου να είναι ομοιόμορφο και με όσο το δυνατόν λιγότερες
ατέλειες.
3.5 Τα δισκία πυριτίου σε μονωτή (Silicon on Insulator, SOI)
Τα δισκία SOI προέκυψαν από την ανάγκη να λυθούν κάποια προβλήματα στην
τεχνολογία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Τα πρώτα ολοκληρωμένα κυκλώματα
αποτελούνταν από πολλά τρανζίστορ πάνω στο ίδιο κομμάτι πυριτίου (μονολιθική
ολοκλήρωση), ενώ οι γειτονικές διατάξεις απομονώνονταν μεταξύ τους με αντίστροφα
πολωμένες p-n επαφές. Ωστόσο, η απομόνωση των διατάξεων με επαφές p-n, είχε πολλά
μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα, οι επαφές αυξάνουν τις παρασιτικές χωρητικότητες, απαιτούν
αρκετό μη χρησιμοποιήσιμο χώρο ανάμεσα στις διατάξεις, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο
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συνολικός αριθμός των διατάξεων που υπάρχουν σε ένα δισκίο, και τέλος σε υψηλές
θερμοκρασίες ή υπό την επίδραση ακτινοβολίας το ρεύμα διαρροής μεγαλώνει και μπορεί να
προκαλέσει μη ελεγχόμενη λειτουργία των τρανζίστορ (latch up). Έτσι, τις τελευταίες
δεκαετίες η έρευνα στράφηκε στη δυνατότητα χρησιμοποίησης διηλεκτρικής απομόνωσης,
αρχικά μόνο κάθετης (μεταξύ των γειτονικών διατάξεων) και αργότερα με την ανάπτυξη της
τεχνολογίας πυριτίου σε μονωτή (Silicon on Insulator, SOI). Οι διατάξεις SOI που
προέκυψαν ήταν απαλλαγμένες από τα παραπάνω προβλήματα και χαρακτηρίζονταν από
υψηλή αξιοπιστία. Από το 1998 περίπου οι εμπορικές εφαρμογές του πυριτίου σε μονωτή
έχουν αυξηθεί εκθετικά και διείσδυσαν στη δεσπόζουσα τάση της ολοκλήρωσης
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων υπέρ μεγάλης κλίμακας ULSI (Ultra Large Scale Intergration)
[15] αλλά και στην τεχνολογία μικροηλεκτρομηχανικών συστημάτων όπου κρίνεται
απαραίτητο.
Στις διατάξεις SOI, ο «θαμμένος» μονωτής, συνήθως διοξείδιο του πυριτίου (Buried
Oxide, B.OX.) διαχωρίζει το υμενίο από το υπόστρωμα πυριτίου και επιτρέπει την
κατασκευή διατάξεων με μορφή νησίδων, μειώνοντας την αλληλεπίδραση των γειτονικών
διατάξεων. Τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα των δομών αυτών είναι [16-18]: διηλεκτρική
απομόνωση, αξιοπιστία (ακτινοβολίες, θερμοί φορείς), απλούστευση της διαδικασίας
κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, αισθητήρων και μικροηλεκτρομηχανικών
συστημάτων, αποφυγή ανεπιθύμητων φαινομένων στις μικροηλεκτρονικές διατάξεις (π.χ.
παρασιτικές χωρητικότητες, φαινόμενα short channel και latch-up).
Παρακάτω αναφέρονται οι βασικότερες τεχνολογίες SOI που έχουν αναπτυχθεί ως τώρα
ενώ δίνεται έμφαση στις δύο επικρατέστερες (SIMOX, smart-cut) με τις οποίες
κατασκευάστηκαν και τα δισκία SOI που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη διατριβή.

3.5.1 Οι βασικές τεχνικές κατασκευής SOI δισκίων
H τεχνολογία SOI μπορεί να διαχωριστεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα έτερο-επιταξιακά
υμένια Si, όπου το λεπτό υμένιο Si εναποτίθεται άμεσα σε υπόστρωμα μονωτή, και τα υμένια
Si σε SiO2, όπου ένα θαμμένο στρώμα διηλεκτρικού διαχωρίζει το ενεργό επιφανειακό
υμένιο Si από το υπόλοιπο υπόστρωμα του ημιαγωγού. Αντιπροσωπευτικές μέθοδοι της
πρώτης κατηγορίας είναι οι: πυρίτιο σε σάπφειρο (Silicon-On-Sapphire, SOS) και πυρίτιο σε
ζιρκονία (Silicon-On-Zirconia, SOZ), ενώ αντίστοιχα στη δεύτερη κατηγορία συναντά κανείς
τις μεθόδους: διαχωρισμός με εμφύτευση οξυγόνου (Separation by Implanted Oxygen,
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SIMOX), ανακρυστάλλωση τηγμένης περιοχής (Zone- Melting-Recrystallization, ZMR),
Epitaxial Lateral Overgrowth (ELO), πλήρης μόνωση με οξείδωση πορώδους πυριτίου (Full
Isolation by Porous Oxidized Silicon, FIPOS), συγκόλληση δισκίων (Wafer-Bonding, WB)
[16,19]. Η δομή SIMOX καθώς και η συγκόλληση δισκίων, και κυρίως η τεχνική Smart-Cut
(εμπορικά UNIBOND), περιγράφονται λεπτομερώς στις επόμενες ενότητες.

3.5.1.1 Διαχωρισμός με Εμφύτευση Οξυγόνου SIMOX
Η πρώτη απόπειρα δημιουργίας SiO2 εμφυτεύοντας οξυγόνο σε πυρίτιο χρονολογείται το
1966 με τη δημιουργία επιφανειακού στρώματος οξειδίου (σε συνθήκες 1.5×1018 cm-2 ιόντα
οξυγόνου ενέργειας 60 keV). Η τεχνική SIMOX εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του
1970 ενώ κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980 βελτιστοποιήθηκε σημαντικά. Ακόμη
και σήμερα, είναι από τις σπουδαιότερες και εμπορικά πιο διαδεδομένες τεχνολογίες SOI
τόσο για τις σχεδόν άριστες φυσικές και ηλεκτρικές ιδιότητες των διατάξεων που
προκύπτουν, όσο και για το χαμηλό κόστος, που δίνει τη δυνατότητα κατασκευής δισκίων
SOI για μαζική παραγωγή. Από το Σχήμα 9 είναι εμφανές ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία στις
δομές SOI που προκύπτουν με την τεχνική SIMOX. Στο Σχήμα 9(b1) απεικονίζεται η δομή
SIMOX χαμηλής δόσης (low-dose), ενώ στο Σχήμα 9(b2) η αντίστοιχη τυπική (standard)
δομή,

που περιγράφεται στη

συνέχεια. Για

εφαρμογές εσωτερικών συνδέσεων,

κυματοδήγησης, επιπλέων πυλών ή ηλεκτρικής θωράκισης, χρησιμοποιείται η μέθοδος
διπλού SIMOX (Σχήμα 9(b3)). Επίσης, ανάλογα με τις εκάστοτε εφαρμογές, υπάρχει η
δυνατότητα κατασκευής απομονωμένων νησίδων, όπως στο Σχήμα 9(b4) και διακοπτόμενου
στρώματος θαμμένου οξειδίου, Σχήμα 9(b5).

Σχήμα 9. Δομές SOI κατασκευασμένες με την τεχνική SIMOX.
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Στάδια δημιουργίας δομής SOI με την τεχνική SIMOX
Κατά τη διαδικασία παρασκευής μιας τυπικής δομής SOI με την τεχνική SIMOX,
εμφυτεύεται μεγάλη δόση ιόντων οξυγόνου υψηλής ενέργειας στο δισκίο Si. Έτσι,
δημιουργείται ένα στρώμα θαμμένου οξειδίου (SiO2) κοντά στην επιφάνεια του δισκίου. Στο
Σχήμα 10 φαίνονται τα βήματα που ακολουθούνται:

Σχήμα 10. Στάδια δημιουργίας δομής SOI με τη μέθοδο SIMOX

a) Η διαδικασία ξεκινά με ρηχή εμφύτευση ιόντων οξυγόνου (Ο+) που οδηγεί σε έγχυση
και καθίζησή (precipitation) τους στο δισκίο Si.
b) Ακολουθεί εμφύτευση ιόντων οξυγόνου υψηλής δόσης (~1018cm-2) σε θερμοκρασία
600-650ºC. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός στρώματος στην επιφάνεια του
δισκίου, όπου η στοιχειομετρική αναλογία Si:Ο είναι 1:2, δηλαδή δημιουργείται SiO2.
c) Στη συνέχεια, εμφύτευση ιόντων οξυγόνου υψηλής ενέργειας (≥150KeV), επιτρέπει τη
δημιουργία στρώματος θαμμένου οξειδίου (Buried Oxide, BOX) πάχους 0.2-0.4μm, κάτω
από την ενεργό περιοχή του Si, δηλαδή το υμένιο Si (Si film, Si-overlayer).
d) Ανόπτηση σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες (Low Temperature Annealing, LTA),
περίπου 1150-1200ºC, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανομοιογενούς υμενίου Si. Η
περιοχή πάχους 0.1μm κοντά στην άνω επιφάνεια του υμενίου Si, σε αντίθεση με την
περιοχή κοντά στη διεπιφάνειά του με το ΒΟΧ, δεν περιέχει πολλές ατέλειες. Τα
χαρακτηριστικά του υμενίου, όπως θα φανεί και παρακάτω, εξαρτώνται από τη δόση και τη
θερμοκρασία εμφύτευσης.
e) Τέλος, ανόπτηση σε υψηλές θερμοκρασίες (Ηigh Temperature Anealing, HTA),
περίπου 1250-1405ºC, βελτιώνει ουσιαστικά τη δομή SOI. Τόσο το υμένιο Si στην επιφάνεια
πάνω από το οξείδιο, όσο και το υπόστρωμα Si κάτω από αυτό, μπορούν να χαρακτηριστούν
μονοκρυσταλλικά και οι διεπιφάνειες επίπεδες [16].
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Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του θαμμένου οξειδίου λαμβάνουν χώρα τα ακόλουθα
φαινόμενα. Κατά την εμφύτευση των ιόντων οξυγόνου, δημιουργούνται μικρά ιζήματα
οξειδίου που τείνουν να ενωθούν. Η εκπομπή ενδοπλεγματικών ατόμων πυριτίου διευκολύνει
την μετατροπή του Si σε SiO2, ενώ η ενέργεια που χρειάζεται για να σπάσουν οι δεσμοί του
πυριτίου (5eV), και επομένως για να δημιουργηθούν τα ενδοπλεγματικά άτομα πυριτίου,
προσφέρεται από τη δέσμη των ιόντων οξυγόνου. Κατά τη δημιουργία του ΒΟΧ, τα
ενδοπλεγματικά άτομα Si μετακινούνται προς την επιφάνεια. Η μετακίνηση αυτή σχετίζεται
με δημιουργία ατελειών. Κατά την ανόπτηση, λαμβάνει χώρα μια θερμοδυναμική
διαδικασία: τα μικρά συμπυκνώματα οξειδίου που υπάρχουν στο υμένιο Si διαλύονται ενώ
δημιουργούνται μεγαλύτερα. Η διαδικασία οδηγεί σταδιακά στην άντληση οξυγόνου από το
υμένιο προς το θαμμένο οξείδιο, το οποίο λειτουργεί σαν ένα ίζημα άπειρης ακτίνας που
έλκει τα υπόλοιπα (Σχήμα 10(d)).

3.5.1.2 Τεχνολογίες SOI βασισμένες στη συγκόλληση δισκίων
Στην τεχνολογία SOI συνήθως συγκολλείται ένα δισκίο πυριτίου με ένα άλλο, πάνω στο
οποίο έχει αναπτυχθεί διοξείδιο του πυριτίου (Si/SiO2). Το στρώμα του οξειδίου μετά τη
συγκόλληση θα αποτελεί το θαμμένο οξείδιο, ενώ το πάχος του υμενίου πυριτίου θα
ρυθμιστεί στη συνέχεια με αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος πυριτίου. Ο τρόπος με τον
οποίο θα αφαιρεθεί το στρώμα αυτό κατηγοριοποιεί και τις διαδικασίες SOI που βασίζονται
στη συγκόλληση δισκίων. Η μηχανική λέπτυνση μπορεί να οδηγήσει σε αρκετά παχιά υμένια
πυριτίου. Η κατάσταση δυσκολεύει όσο πιο λεπτό χρειάζεται να γίνει το υμένιο, για αυτό και
έχουν προταθεί κατά καιρούς πολλές τεχνικές. Ακολουθούν οι πιο αντιπροσωπευτικές SOI
τεχνικές που ανήκουν στην κατηγορία συγκόλλησης δισκίων, από τις οποίες, θα μας
απασχολήσει κυρίως η τεχνολογία smart cut όχι μόνο ως πιο ενδιαφέρουσα και ελπιδοφόρα
αλλά και γιατί χρησιμοποιήθηκαν δισκία αυτής της τεχνολογίας για την κατασκευή των
αισθητήρων.

Συγκόλληση και εγχάραξη BESOI
Μετά από τη συγκόλληση δισκίων, μπορεί να αφαιρεθεί μηχανικά τμήμα του επάνω
δισκίου, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό πάχος του υμενίου. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή
είναι αποδεκτή μόνο για υμένια πάχους 10-100μm, αφού για μικρότερο πάχος το υμένιο δεν
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είναι αρκετά ομοιόμορφο. Μια εναλλακτική προσέγγιση της παραπάνω διαδικασίας
προσφέρει η τεχνική BESOI (Bonding and Etchback).
Για την παρασκευή ενός υμενίου με τη μέθοδο BESOI, το ένα από τα αρχικά δισκία
πυριτίου οξειδώνεται θερμικά ενώ στο άλλο δημιουργείται ένα στρώμα φραγής εγχάραξης,
συνήθως εμφυτεύοντας βόριο. Τη συγκόλληση των δισκίων ακολουθεί μηχανική λέπτυνση
του δισκίου και επιλεκτική εγχάραξη (selective etch), η οποία σταματά στην περιοχή του
βορίου. Μετά την αφαίρεση του στρώματος του βορίου, το δείγμα υπόκειται σε ανόπτηση
και λείανση [20].
Η επιλεκτική εγχάραξη προσφέρει μεγαλύτερη ομοιομορφία στο υμένιο αλλά παραμένει
κάποια μόλυνση από τα ιόντα που εμφυτεύτηκαν. Επίσης, το κόστος κατασκευής παραμένει
υψηλό αφού απαιτούνται δύο δισκία πυριτίου για την κατασκευή ενός δισκίου SOI [15].

Μετάθεση Επιταξιακού Στρώματος ELTRAN
Η τεχνολογία ELTRAN (Epitaxial Layer Transfer) αποτελεί μια ακόμη τεχνική που
εφαρμόζει τη συγκόλληση δισκίων και αναπτύχθηκε από την εταιρία Canon. Η τεχνική αυτή
αξιοποιεί τις ιδιότητες του πορώδους πυριτίου.
Πορώδες πυρίτιο δημιουργείται χρησιμοποιώντας HF. Το υλικό αυτό είναι μηχανικά
«αδύναμο» αλλά διατηρεί την κρυσταλλική ποιότητα του υμενίου από το οποίο
δημιουργήθηκε. Πάνω από το πορώδες πυρίτιο αναπτύσσεται με επιταξία στρώμα πυριτίου
και στη συνέχεια θερμικό οξείδιο. Έτσι προκύπτει το αρχικό δισκίο του Σχήματος 11 που θα
συγκολληθεί με άλλο δισκίο πυριτίου. Αφού το πορώδες πυρίτιο είναι μηχανικά ασθενές,
μπορεί να διασπαστεί ακόμα και από έναν λεπτό και ισχυρό πίδακα νερού (water jet). Η
δημιουργία ενός επιπλέον πιο ασθενούς πορώδους στρώματος οδηγεί σε ακόμα πιο λεία
επιφάνεια μετά την αποκοπή του δισκίου. Ανόπτηση στους 1100ºC σε περιβάλλον
υδρογόνου λειαίνει ακόμα περισσότερο την επιφάνεια του δισκίου ELTRAN [15].
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η δυνατότητα αναμόρφωσης και
επαναχρησιμοποίησης του δισκίου που αφαιρείται. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει και στην
τεχνολογία smart cut που παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

98

Κεφάλαιο 3

Μικρομηχανικές διαδικασίες

Σχήμα 11. Τα στάδια κατασκευής ενός δισκίου με την τεχνική ELTRAN

Η τεχνολογία Smart Cut (UNIBOND)
Το 1991 ο Μ. Bruel του LETI εφηύρε μια μέθοδο προετοιμασίας λεπτών υμενίων Si που
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το σχηματισμό δισκίων SOI. Σύμφωνα με αυτή την
τεχνική που ονομάστηκε smart cut, η συγκόλληση δισκίων ακολουθείται από την
αποκόλληση ενός λεπτού στρώματος από το ένα από τα δισκία. Η μέθοδος του Bruel
χρησιμοποιεί διάφορα ιόντα αερίου, συνήθως υδρογόνο, ως «νυστέρι» από άτομα που θα
κόψει το δισκίο. Ο μηχανισμός αυτός θα αναλυθεί παρακάτω, μετά τα στάδια κατασκευής.
Στάδια δημιουργίας δομής SOI με την τεχνική smart cut
Η διαδικασία που ακολουθείται για την παρασκευή ενός δισκίου UNIBOND φαίνεται στο
επόμενο σχήμα και αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια [21].
1. Δημιουργείται στο δισκίο Α θερμικό οξείδιο, το οποίο θα αποτελέσει το τελικό
θαμμένο οξείδιο.
2. Εμφυτεύεται υδρογόνο στο δισκίο Α για τον καθορισμό του βάθους στο οποίο θα
αποκολληθεί το πυρίτιο (βήμα 4).
3. Καθαρίζονται τα δισκία Α και Β ((100) υπόστρωμα Si). Οι επιφάνειες των δισκίων
γίνονται υδρόφιλες, και επιτυγχάνεται συγκόλληση σε θερμοκρασία δωματίου.
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4. Ακολουθεί ανόπτηση σε χαμηλή θερμοκρασία, κατά την οποία το δισκίο Α χωρίζεται
σε δύο μέρη, στο βάθος όπου είναι εμφυτευμένο το υδρογόνο. Ένα λεπτό στρώμα πυριτίου
πάνω σε οξείδιο παραμένει ενωμένο με το δισκίο Β.
5. Μια ακόμα ανόπτηση σε υψηλή θερμοκρασία σταθεροποιεί τη συγκολλημένη
διεπιφάνεια.
6. Στο τελευταίο στάδιο, το λεπτό στρώμα πυριτίου γυαλίζεται για να μειωθεί η
επιφανειακή του τραχύτητα σε ενεργό τιμή χαμηλότερη από 1.5Å. Το κομμάτι του αρχικού
δισκίου Α που έχει αποκολληθεί, μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα για τη
δημιουργία ενός νέου δισκίου UNIBOND.

Σχήμα 12 . Τα στάδια κατασκευής ενός δισκίου με την τεχνολογία smart cut.

Η εμφύτευση υδρογόνου και η αποκόλληση
Στην τεχνολογία smart-cut, η δόση των ιόντων υδρογόνου που εμφυτεύεται είναι της
τάξεως 3.5×1016 ως 1×1017cm-2. Όταν εμφυτεύεται υδρογόνο στο πυρίτιο σε υψηλές δόσεις,
δημιουργούνται κενά που τείνουν να το εγκλωβίσουν. Για δόσεις μικρότερες από 2×1016cm-2
και ενέργεια της τάξεως των 60keV, η συγκέντρωση των κενών δεν είναι συνήθως αρκετή
για να παγιδεύσει υδρογόνο σε υψηλές θερμοκρασίες και για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, κατά τη διάρκεια της ανόπτησης, τα κενά σταδιακά
διαλύονται και το υδρογόνο διαχέεται. Για μεγαλύτερες δόσεις, η συγκέντρωση των κενών
είναι αρκετά μεγάλη ώστε πολλά από αυτά επιβιώνουν και μεγαλώνουν απορροφώντας άλλα
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μικρότερα. Αυτά τα κενά θα γίνουν η αιτία αποκόλλησης του μη επιθυμητού μέρους του
δισκίου.
Το υδρογόνο συμμετέχει με πολλούς τρόπους στη διαδικασία της αποκόλλησης. Η
εμφύτευση του υδρογόνου προκαλεί τοπικά καταστροφή του πλέγματος κυρίως στην περιοχή
κοντά στο μέσο βάθος διείσδυσης των ιόντων Rp (mean projected range). Η περιοχή της
«καταστροφής» περιέχει πολλές ατέλειες, όπως κενά και μικρές κοιλότητες. Μετά την
εμφύτευση, αλλά πριν από κάθε θερμική κατεργασία, ένα μεγάλο μέρος του υδρογόνου
δεσμεύεται από ακόρεστους δεσμούς πυριτίου και επικαλύπτει το εσωτερικό των
κοιλοτήτων. Αυτή η επικάλυψη αποτρέπει την αναδόμηση του υλικού κατά την ανόπτηση.
Ταυτόχρονα, μοριακό υδρογόνο γεμίζει τα κενά των ατελειών.
Προκύπτει, λοιπόν, «καταστροφή» χαρακτηριστική των ελαφρών ιόντων, η οποία
χαρακτηρίζεται από τα εξής: δημιουργούνται μικρές κοιλότητες κοντά στο βάθος διείσδυσης
Rp, με σχήμα δίσκου ύψους περίπου 1nm και διαμέτρου μερικών νανομέτρων (Σχήμα 13). Οι
περισσότεροι «δίσκοι» έχουν επιφάνειες παράλληλες στην επιφάνεια του δισκίου. Η
διάμετρός τους αυξάνεται κατά την ανόπτηση, ενώ η πυκνότητά τους μειώνεται και ο
συνολικός τους όγκος παραμένει σχεδόν σταθερός.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το υδρογόνο στις μικρές κοιλότητες εμφανίζεται με δύο
μορφές: είτε σχηματίζοντας δεσμό με πυρίτιο στο εσωτερικό των επιφανειών των
κοιλοτήτων είτε ως αέριο μοριακό υδρογόνο στο εσωτερικό τους. Πειραματικές μελέτες με
φασματοσκοπία υπερύθρου (IR) έδειξαν ότι γύρω στους 150ºC αρχίζει να μειώνεται το
υδρογόνο που σχηματίζει δεσμό με το πυρίτιο, ενώ η συνολική ποσότητα του στοιχείου
παραμένει σταθερή τουλάχιστον μέχρι και τους 400ºC. Οι παρατηρήσεις αυτές ερμηνεύονται
ως αύξηση του μοριακού υδρογόνου μέσα στα κενά και επομένως δημιουργία μιας
εσωτερικής πίεσης. Αυτή η πίεση πιστεύεται ότι προκαλεί μικρορωγμές και εξασθένηση της
περιοχής. Τότε, εφαρμογή μηχανικής καταπόνησης ή περαιτέρω θέρμανση, οδηγούν σε
αποκόλληση του δισκίου [15].
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Σχήμα 13. Εικόνα από XTEM των μικροκοιλοτήτων που δημιουργούνται κοντά στο
βάθος διείσδυσης Rp.
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Στο κεφάλαιο αυτό μελετάται θεωρητικά η δομή των αισθητήρων που πρόκειται να
κατασκευαστούν. Αφού γίνει μια εισαγωγή στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και το
λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε, μελετώνται αρχικά οι ιδιότητες μεμβρανών πυριτίου και
προβλέπεται η απόκρισή τους σε μεταβολές πίεσης τόσο με αναλυτικές εξισώσεις όσο και με μοντέλα
προσομοίωσης με πεπερασμένα στοιχεία. Στη συνέχεια γίνεται η σύγκριση των προσομοιώσεων με
τις αναλυτικές εξισώσεις που προβλέπουν τη συμπεριφορά τέτοιων μεμβρανών καθώς και με
πειραματικές μετρήσεις σε αισθητήρες πίεσης που έχουν ήδη χαρακτηριστεί. Η μελέτη αυτή οδηγεί
στην κατανόηση της επίδρασης που έχουν στην απόκριση του αισθητήρα διάφοροι παράμετροι όπως
οι ιδιότητες της μεμβράνης, τα επιπλέον στρώματα παθητικοποίησης και η γεωμετρία της δομής.
Αφού ολοκληρωθεί η μελέτη της δομής της μεμβράνης περιγράφονται οι αναλυτικές εξισώσεις που
ισχύουν για διστρωματικές δομές μικροδοκών και μεμβρανών και στη συνέχεια δημιουργούνται τα
αντίστοιχα μοντέλα προσομοίωσης με πεπερασμένα στοιχεία. Αρχικά επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία
του μοντέλου μικροδοκών συγκρίνοντάς το με πειραματικά δεδομένα της βιβλιογραφίας και στη
συνέχεια δημιουργούνται τα μοντέλα προσομοίωσης διστρωματικών μεμβρανών (τριών και δύο
διαστάσεων). Από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων εξάγονται συμπεράσματα για τις βέλτιστες
συνθήκες απόκρισης των αισθητήρων.
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4.1 Εισαγωγή στη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων
Ιστορική αναδρομή
Η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων (ΜΠΣ) είναι μια ισχυρή υπολογιστική τεχνική για
την κατά προσέγγιση λύση ποικίλων προβλημάτων. Αναπτύχθηκε από την ανάγκη
προσεγγιστικής επίλυσης τεχνικών προβλημάτων όπου η γεωμετρία των συστημάτων
καθιστούσε ανεπαρκή ή ανέφικτη την αναλυτική λύση των εξισώσεων που τα διέπουν.
Στατικά, δυναμικά, γραμμικά και μη γραμμικά προβλήματα σχετικά με ανάλυση μηχανικών
τάσεων, μεταφορά θερμότητας, ρευστομηχανική και προβλήματα ηλεκτρομαγνητισμού
μπορούν να λυθούν με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Η θεμελιώδης αρχή της
μεθόδου βασίζεται στην αντικατάσταση του γεωμετρικά σύνθετου πεδίου του προβλήματος
με ένα σύνολο απλών υποπεδίων τα οποία ονομάζονται πεπερασμένα στοιχεία.
Επιχειρώντας μια ιστορική αναδρομή στις πρώτες εφαρμογές της ΜΠΣ βλέπουμε ότι το
1941 παρουσιάστηκε μια πρόδρομη διατύπωση της μεθόδου με την αντικατάσταση ενός
επίπεδου ελαστικού μέσου με ένα σύνολο ράβδων και δοκών [1]. Το 1943, ο Courant [2]
εισήγαγε την ιδέα της αντικατάστασης μιας συνεχούς συνάρτησης με συναρτήσεις κατά
διαστήματα συνεχείς σε ένα πρόβλημα στρέψεως. Η διατύπωση της μεθόδου των
πεπερασμένων στοιχείων έγινε ένα χρόνο αργότερα. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
πολέμου το πρόβλημα που απασχολούσε τους δομοστατικούς αεροναυπηγούς μηχανικούς
ήταν σχετικό με την κατασκευή των πρώτων αεριωθούμενων μαχητικών αεροσκαφών τα
οποία θα κινούνταν με υψηλές ταχύτητες και απαιτούσαν κεκλιμένες προς τα πίσω πτέρυγες.
Το 1944 ο Ι. Αργύρης καταπιάστηκε με το πρόβλημα αυτό και, καθώς όλες οι γνωστές
μέθοδοι αναλύσεως αδυνατούσαν να προσομοιώσουν αξιόπιστα την κεκλιμένη γεωμετρία
των πτερύγων, επινόησε τη χρήση των τριγωνικών στοιχείων και πραγματοποίησε την πρώτη
εφαρμογή στους ηλεκτρομηχανικούς υπολογιστές της εποχής. Αυτή ήταν η στιγμή της
γέννησης της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων. Δώδεκα χρόνια αργότερα ακολουθεί η
συμβολή των Turner, Clough, Martin και Topp [3]. Το 1960 με μια μονογραφία των Αργύρη
και Kelsey [4] και μια εργασία του Clough [5] παρουσιάζεται η μέθοδος των πεπερασμένων
στοιχείων στην τυπική της διατύπωση.
Από το 1960 ως τις μέρες μας, οι ερευνητικές εργασίες στον τομέα της ΜΠΣ έχουν
αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο. Η ανάπτυξη της μεθόδου και η χρησιμοποίησή της για την
επίλυση πρακτικών προβλημάτων συμβαδίζει με την τεχνολογία των ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Και αυτό γιατί με τη ΜΠΣ καταλήγουμε σε ένα σύστημα αλγεβρικών
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εξισώσεων που το πλήθος τους ταυτίζεται με το πλήθος των βαθμών ελευθερίας του
προβλήματος και το οποίο μπορεί να επιλυθεί μόνο με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Τα σύνθετα προβλήματα λύνονται πλέον με τη βοήθεια λογισμικών ειδικά
σχεδιασμένων για ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία. Ένα από τα πιο αξιόπιστα και
διαδεδομένα λογισμικά είναι και το ANSYS.
Το ANSYS εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1971 και για περισσότερα από είκοσι χρόνια
είναι ένα από τα κορυφαία λογισμικά στο είδος του. Παρέχει στο χρήστη όχι μόνο το
γραφικό περιβάλλον για τη σχεδίαση των δομών και την ανάλυση των αποτελεσμάτων αλλά
και τη δυνατότητα επίλυσης του προβλήματος και αποθήκευσης των αποτελεσμάτων μέσω
κώδικα εντολών. Στις δυνατότητές του περιλαμβάνονται η στατική και δυναμική ανάλυση
προβλημάτων μηχανικής, ηλεκτρομαγνητισμού, μεταφοράς θερμότητας και ροής υγρών [6].
Ωστόσο, αν και το ANSYS είναι ένα ισχυρό εργαλείο, ο χρήστης του οφείλει να γνωρίζει τα
βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων για να είναι σε θέση να
κατανοεί και να ελέγχει τον τρόπο επίλυσης του προβλήματός του.
Βασικές έννοιες
Για την επίλυση ενός προβλήματος με τη ΜΠΣ το γεωμετρικό πεδίο (domain) και το
σύνορό του υποδιαιρούνται σε επάλληλα υποπεδία (subdomains) πεπερασμένου πλήθους με
τη δημιουργία ενός πλέγματος (mesh). Καθένα από τα υποπεδία ονομάζεται στοιχείο
(element). Στα όρια των επάλληλων στοιχείων ή και στο εσωτερικό τους ορίζονται οι κόμβοι
(nodes) του πλέγματος. Το μέγεθος, το σχήμα και το πλήθος των στοιχείων επιλέγονται
κατάλληλα από το χρήστη. Σε κάθε πεπερασμένο στοιχείο υπολογίζεται μια προσεγγιστική
λύση του προβλήματος. Με άλλα λόγια τα πεπερασμένα στοιχεία είναι τα γεωμετρικά
σχήματα που επιτρέπουν τον υπολογισμό της λύσης ή την προσέγγισή της ή παρέχουν τις
απαραίτητες σχέσεις μεταξύ των τιμών της λύσης στους κόμβους τους [7]. Αυτός ο τρόπος
επίλυσης έχει τα εξής πλεονεκτήματα. Αφενός επιτρέπει την ακριβή αναπαράσταση
πολύπλοκων γεωμετριών και ανόμοιων υλικών. Αφετέρου, επιτρέποντας την ακριβή
αναπαράσταση της λύσης μέσα σε κάθε στοιχείο, αναδεικνύονται και τα τοπικά φαινόμενα,
όπως για παράδειγμα η συγκέντρωση των μηχανικών τάσεων σε μια μικρή περιοχή της
γεωμετρίας.
Έτσι, για να εφαρμοστεί η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων απαιτούνται τα
παρακάτω στάδια. Εφόσον έχει οριστεί η γεωμετρία του προβλήματος χωρίζεται το πεδίο
στα πεπερασμένα στοιχεία και δημιουργείται το πλέγμα. Σε κάθε στοιχείο αναζητείται μια
προσέγγιση της λύσης ως γραμμικός συνδυασμός των τιμών στους κόμβους και των
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προσεγγιστικών συναρτήσεων που σχετίζονται με το πρόβλημα. Τέλος, παράγονται οι
αλγεβρικές σχέσεις των τιμών λύσης στους κόμβους κάθε στοιχείου και συνδέονται όλα τα
στοιχεία μεταξύ τους με βάση τη συνέχεια και τις φυσικές ιδιότητες του συστήματος ώστε να
προκύψει η λύση του προβλήματος. Με άλλα λόγια, το φυσικό πρόβλημα εξιδανικεύεται με
κάποιο μαθηματικό μοντέλο και απλουστευτικές παραδοχές οι οποίες όλες μαζί οδηγούν
στην κατάστρωση μιας διαφορικής εξίσωσης που περιγράφει το μαθηματικό μοντέλο. Η
ΜΠΣ επιλύει αυτό το μαθηματικό μοντέλο, η επιτυχία του οποίου εξαρτάται από το κατά
πόσο επιτυχώς περιγράφει το φυσικό φαινόμενο.
Αντίστοιχα με τα παραπάνω, σε ένα πρόγραμμα παρομοίωσης με πεπερασμένα στοιχεία
όπως το ANSYS τα βασικά στάδια που απαιτούνται για την επίλυση των προβλημάτων είναι:
Προ-επεξεργασία: Αρχικά εισάγεται η γεωμετρία της δομής είτε από πρόγραμμα CAD
είτε απευθείας στο λογισμικό και δημιουργείται ένα τρισδιάστατο μοντέλο. Σε περιπτώσεις
συμμετρίας, για εξοικονόμηση υπολογιστικού κόστους, μπορεί να σχεδιαστεί μέρος της
δομής ή ακόμα και δισδιάστατο ή μονοδιάστατο μοντέλο. Το μοντέλο χωρίζεται σε
πεπερασμένα στοιχεία κατάλληλης γεωμετρίας και αφού ετοιμαστεί το πλέγμα επιλέγεται το
είδος της επίλυσης και εισάγονται τα επιπλέον δεδομένα που απαιτούνται όπως για
παράδειγμα οι μηχανικές ιδιότητες των υλικών, οι οριακές συνθήκες και τα φορτία. Αυτή η
διαδικασία γίνεται με προγράμματα που αποκαλούνται pre-processor.
Επίλυση: Όταν ετοιμαστούν τα δεδομένα για επίλυση, εισάγονται σε ένα πρόγραμμα το
οποίο θα παραγματοποιήσει την επίλυση του προβλήματος. Κατά το στάδιο αυτό λύνεται ένα
αλγεβρικό, γραμμικό σύστημα εξισώσεων του οποίου οι άγνωστοι είναι οι μεταβλητές (π.χ.
μετατοπίσεις) των κόμβων των πεπερασμένων στοιχείων του πλέγματος. Τέτοιου είδους
προγράμματα λέγονται solver.
Επεξεργασία αποτελεσμάτων: Όταν τελειώσει η επίλυση τα αποτελέσματα μπορούν να
επεξεργαστούν με ένα πρόγραμμα, που αποκαλείται post-processor. Τα αποτελέσματα
οφείλουν να επαληθεύονται από το χρήστη τόσο για τον έλεγχο της εγκυρότητας του
μοντέλου που κατασκευάστηκε όσο και για την επίτευξη της επιθυμητής ακρίβειας της
λύσης.

Το

ANSYS

διαθέτει

κατάλληλο

γραφικό

περιβάλλον

παρουσίασης

των

αποτελεσμάτων με πολλές εντολές διευκολύνοντας σε σημαντικό βαθμό την επεξεργασία
τους. Ωστόσο επιτρέπει και την αποθήκευση των αποτελεσμάτων από επιλεγμένες περιοχές
της γεωμετρίας για περαιτέρω επεξεργασία από τον χρήστη [8].
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4.2 Μελέτη της δομής της μεμβράνης
Για τον σωστό σχεδιασμό του αισθητήρα ξεκινήσαμε καταρχήν με την ανάπτυξη ενός
μοντέλου ΜΠΣ για διατάξεις αισθητήρων πίεσης και τη σύγκριση πειραματικών
αποτελεσμάτων και προσομοιώσεων. Οι διατάξεις αυτές αποτελούνται από μια μεμβράνη
πυριτίου εμπλουτισμένου με βόριο, η οποία στηρίζεται σε ένα λεπτό στρώμα SiO2 που
σχηματίζει και την κοιλότητα (Σχήμα 1) [9]. Η πίεση στο εσωτερικό της κοιλότητας είναι 0.8
bar εξαιτίας της κατανάλωσης του οξυγόνου του έγκλειστου αέρα κατά τη διάρκεια
ανόπτησης [10].

Σχήμα 1. Σχηματική απεικόνιση του αισθητήρα πίεσης.
Αναλυτικές Εξισώσεις
Με βάση τις αναλυτικές εξισώσεις για την κάμψη μιας υπό πίεση μεμβράνης και τα
αποτελέσματα της προσομοίωσης με πεπερασμένα στοιχεία, υπολογίζεται σε κάθε
περίπτωση η κατακόρυφη μετατόπιση w(r) κατά μήκος της ακτίνας r της μεμβράνης και
τελικά η χωρητικότητα του κυκλικού πυκνωτή με βάση τον τύπο:
2π α

C = ε 0 ∫0 ∫0

r
drdθ
d 0 - w (r )

(1)

όπου ε0 η ηλεκτρική διαπερατότητα του κενού και d0 η απόσταση μεταξύ των οπλισμών
του πυκνωτή, η οποία είναι πρακτικά το βάθος της κοιλότητας που σχηματίζει το διοξείδιο
του πυριτίου.
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται δύο περιπτώσεις για τον τρόπο στήριξης μιας μεμβράνης
[11]. Μια πλήρως πακτωμένη μεμβράνη έχει βέλος κάμψης w(r) που δίνεται από τον τύπο:
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2
P0
α2 − r 2 )
(
64D

(2)

ενώ για μια απλά εδρασμένη μεμβράνη ισχύει:

P0 α 4 ⎛ r 4
3 + ν r2 5 + ν ⎞
w(r) =
−2
+
(3)
64D ⎜⎝ α 4
1 + ν α 2 1 + ν ⎟⎠
Στις παραπάνω σχέσεις Ε και ν είναι το μέτρο ελαστικότητα και ο λόγος του Poisson του
υλικού της μεμβράνης, t είναι το πάχος της μεμβράνης, α η ακτίνα της, P0 η εφαρμοζόμενη
πίεση και D το μέτρο συμπίεσης που δίνεται από τον τύπο:
D=

Et 3
12 (1 −ν 2 )

(4)

Από τις σχέσεις αυτές γίνεται αντικατάσταση στην (1) και υπολογίζεται η θεωρητικά
αναμενόμενη χωρητικότητα του πυκνωτή.
Μοντέλο προσομοίωσης
Για τον υπολογισμό της χωρητικότητας μέσω των προσομοιώσεων, γίνεται διαμέριση
κατά μήκος της ακτίνας και με βάση το βέλος κάμψης υπολογίζεται σε κάθε σημείο η προς
ολοκλήρωση συνάρτηση f(ri ) =

r
. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την αριθμητική
d − w(r )
i

0

i

μέθοδο ολοκλήρωσης Simpson καταλήγουμε στον υπολογισμό της χωρητικότητας με βάση
τον τύπο:

h
C = 2πε 0 [4f1(r1) + 2f2(r2) + 4f3(r3) + ... + 4fn - 1(rn - 1) + fn(α)]
3

(5)

όπου h η απόσταση δύο διαδοχικών σημείων της διαμέρισης.
Λόγω συμμετρίας και για μείωση του υπολογιστικού κόστους προσομοιώθηκε το ένα
τέταρτο της δομής για το τρισδιάστατο μοντέλο προσομοίωσης και στη συνέχεια μόνο μια
εγκάρσια τομή της, δισδιάστατο αξονοσυμμετρικό μοντέλο (2D- axisymmetric). Στο
παρακάτω σχήμα φαίνεται το ένα τέταρτο της δομής που προσομοιώθηκε και το πλέγμα της.
Τα αποτελέσματα των δύο μοντέλων σχεδόν ταυτίζονταν. Ωστόσο το δισδιάστατο μοντέλο
επιτρέπει πολύ πιο γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα αφού μειώνει σημαντικά το
υπολογιστικό κόστος και επιτρέπει δομές με πολύ πυκνό πλέγμα.
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Σχήμα 2. Το τρισδιάστατο μοντέλο του ¼ της δομής της μεμβράνης.

Αρχικά προσομοιώθηκαν οι περιπτώσεις: α) μόνο η μεμβράνη πλήρως πακτωμένη, β)
μόνο η μεμβράνη θεωρώντας άκαμπτη την περιφέρεια του κάτω άκρου της (όσο στηρίζεται
στο SiΟ2), γ) η μεμβράνη και το διοξείδιο του πυριτίου θεωρώντας την κάτω επιφάνεια του
SiO2 άκαμπτη και δ) ολόκληρος ο αισθητήρας. Στην τελευταία περίπτωση μόνο η κάτω
επιφάνεια του οξειδίου στην κάτω πλευρά του δισκίου είναι πακτωμένη ενώ η υπόλοιπη
δομή επιτρέπεται να παραμορφώνεται ελεύθερα. Το μέτρο ελαστικότητας (μέτρο του Young)
και ο λόγος Poisson της υψηλά εμπλουτισμένης με Βόριο μεμβράνης θεωρήθηκαν 133GPa
και 0.28, οι αντίστοιχες τιμές για το υπόστρωμα Si ήταν 169GPa και 0.22 ενώ για το SiO2
57GPa και 0.17 [12-13]. Δοκιμάστηκαν διάφορες πυκνότητες πλέγματος για κάθε περίπτωση
μέχρι που τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων να δίνουν μεταβολές μικρότερες από 1%.
Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι πρακτικά η συμπεριφορά της μεμβράνης βρίσκεται
ανάμεσα στις δύο θεωρητικές καμπύλες (εξισώσεις 2 και 3) και προσεγγίζει περισσότερο
την περίπτωση της πακτωμένης μεμβράνης. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων για μια
τυπική μεμβράνη διαμέτρου 265μm παρουσιάζονται στο Σχήμα 3 και συγκρίνονται με την
απόκριση που μετρήθηκε πειραματικά και τα θεωρητικά δεδομένα. Από το Σχήμα αυτό
συμπεραίνεται ότι τα πιο ολοκληρωμένα μοντέλα προσομοίωσης έρχονται πιο κοντά στην
πειραματική καμπύλη όπως και είναι αναμενόμενο. Ωστόσο η βελτίωση του αποτελέσματος
που δίνει το πλήρες μοντέλο δεν απέχει πολύ από το μοντέλο όπου λαμβάνεται υπόψη μόνο η
μεμβράνη και το οξείδιο που τη στηρίζει, για το λόγο αυτό θα αρκούσε να προσομοιώνεται
μόνο το επάνω κομμάτι του αισθητήρα.
Παρατηρείται επίσης ότι οι καμπύλες της προσομοίωσης και η πειραματική καμπύλη δεν
ταυτίζονται. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με το ότι στην πραγματικότητα ασκούνται τάσεις
περιμετρικά στη μεμβράνη από το υπόστρωμα και το διοξείδιο του πυριτίου [10]. Αυτός ο
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παράγοντας λήφθηκε υπόψη, όπως περιγράφεται παρακάτω, και τα αποτελέσματα της
προσομοίωσης ταυτίστηκαν με τα πειραματικά για αισθητήρες με διάφορα μεγέθη
μεμβρανών, επιβεβαιώνοντας έτσι την ισχύ του μοντέλου που αναπτύχθηκε.

Σχήμα 3. Σύγκριση των πειραματικών αποτελεσμάτων με τους αναλυτικούς

υπολογισμούς και διάφορα προσεγγιστικά μοντέλα προσομοίωσης. Όσο πιο πλήρες
γίνεται το μοντέλο ΜΠΣ τόσο το αποτέλεσμα προσεγγίζει τα πειραματικά δεδομένα,
ενώ όλες οι καμπύλες βρίσκονται ανάμεσα στις δύο ακραίες θεωρητικές προσεγγίσεις
4.2.1 Επίδραση των μηχανικών τάσεων

Το μοντέλο της προσομοίωσης ολοκληρώθηκε λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση των
ενδογενών τάσεων στη μεμβράνη πυριτίου. Η κάμψη στο κέντρο μιας κυκλικής μεμβράνης
υπό ενδογενή τάση δίνεται από τον τύπο [11]:

w=

wP
1± λ

(6)

όπου wp είναι η κάμψη εξαιτίας της εξωτερικά εφαρμοζόμενης πίεσης, το πρόσημο (-)
αντιστοιχεί σε συμπιεστικές και το πρόσημο (+) σε εφελκυστικές τάσεις, ενώ η παράμετρος
λ εξαρτάται από τις συνοριακές συνθήκες της μεμβράνης και την εφαρμοζόμενη τάση N, και
δίνεται από τις σχέσεις:
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λ=

Να 2
4.2D

λ=

Να 2 , για πακτωμένη μεμβράνη
14.68D

, για απλά εδρασμένη

(7)
(8)

Για ενδιάμεσες συνθήκες στήριξης ο συντελεστής στον παρονομαστή παίρνει τιμές
μεταξύ 4.2 and 14.68 [11]. Έτσι, οι τιμές των μετατοπίσεων που λαμβάνονται από την
ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις τάσεις που
ασκούνται στη μεμβράνη και τον τρόπο στήριξής της. Το αποτέλεσμα αυτής της
προσαρμογής οδηγεί σε ταύτιση των αποτελεσμάτων για διάφορα μεγέθη μεμβρανών και
φαίνεται στο Σχήμα 4.
Συγκεκριμένα για τη μεμβράνη διαμέτρου 265μm ο συντελεστής προσαρμογής των
ενδογενών (in plane) τάσεων

1
1+ λ

υπολογίστηκε στο 1.4, αντιστοιχώντας σε τιμή λ ίση με -

0.286. Οι υπόλοιπες μεμβράνες είχαν παρόμοιους συντελεστές, συγκεκριμένα ο συντελεστής
1
1+ λ

κυμαινόταν μεταξύ 1.3 και 1.7. Η αρνητική τιμή του λ δείχνει ότι η μεμβράνη του

αισθητήρα είναι υπό συμπιεστική τάση. Το αποτέλεσμα αυτό εκ πρώτης όψεως μοιάζει
περίεργο αφού η εμφύτευση Βορίου στο πυρίτιο οδηγεί σε εφελκυστικές τάσεις εξαιτίας της
ενσωμάτωσης των μικρών ατόμων Βορίου στο κρυσταλλικό πλέγμα του πυριτίου [12].
Παρόλα αυτά το παχύ στρώμα SiO2, στο οποίο δημιουργείται η κοιλότητα του αισθητήρα
βρίσκεται υπό συμπιεστική τάση της τάξεως των 300MPa [14]. Αυτό με τη σειρά του
προκαλεί επιπλέον τάσεις στη μεμβράνη. Το φαινόμενο αυτό θα μπορούσε να παρομοιαστεί
σαν να σπρώχνει το οξείδιο περιμετρικά την μεμβράνη εκεί όπου αυτή στηρίζεται με
αποτέλεσμα τη μεταβολή του πρόσημου της συνολική τάσης. Έτσι, η συνολική τάση που
επιδρά στη μεμβράνη του αισθητήρα αποτελείται πρακτικά από δύο μέρη: το ένα οφείλεται
στην υψηλή εμφύτευση Βορίου και το δεύτερο στο οξείδιο του πυριτίου. Οι συνεισφορές
τους μπορούν να γραφούν ως:

σ total = σ boron + σ oxide

(9)
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Σχήμα 4. Λαμβάνοντας υπόψη τις ενδογενείς τάσεις στη μεμβράνη, τα

αποτελέσματα των προσομοιώσεων ταυτίστηκαν με τα πειραματικά δεδομένα για
διάφορες διαμέτρους μεμβρανών.
4.2.2 Επίδραση περιμετρικής στήριξης

Στη συνέχεια μελετήθηκαν και άλλες παράμετροι που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των
μεμβρανών όπως 2,54 εκ.της μεμβράνης (Σχήμα 1), το οποίο καθορίζει κατά πόσο η δομή
πλησιάζει περισσότερο την πακτωμένη ή την απλά εδρασμένη περίπτωση. Στις
προηγούμενες περιπτώσεις το εύρος της περιοχής στήριξης ήταν ίσο με το πάχος της
μεμβράνης (3.5μm) και προέκυπτε πρακτικά από τον τρόπο κατασκευής του αισθητήρα.
Ωστόσο με τροποποιήσεις στη διαδικασία κατασκευής, όπως παρουσιάζεται στο επόμενο
κεφάλαιο, μπορεί να καθοριστεί και διαφορετικό εύρος στήριξης. Για τη μελέτη αυτή το
πλάτος της περιοχής στήριξης της μεμβράνης πάνω στο SiO2 μεταβλήθηκε από 1 ως 50μm.
Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων φαίνονται στο Σχήμα 5. Στο Σχήμα 5(α) φαίνεται ότι
για μικρό εύρος στήριξης η συμπεριφορά της μεμβράνης πλησιάζει έντονα την απλά
εδρασμένη περίπτωση. Αντιθέτως, για εύρος στήριξης από 5μm η καμπύλη χωρητικότηταςπίεσης δε μεταβάλλεται σημαντικά και βρίσκεται αρκετά κοντά στην περίπτωση της
πακτωμένης μεμβράνης, χωρίς όμως να συμπίπτει με αυτή. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται
πιο καθαρά στο διάγραμμα όπου απεικονίζεται η μέγιστη κάμψη της μεμβράνης για
δεδομένη πίεση σε διαφορετικά πλάτη στήριξης.
Έτσι συμπεραίνουμε ότι η οριακή περίπτωση που είναι αρκετά κοντά στην πάκτωση είναι
το εύρος της περιοχής στήριξης να είναι περίπου 10-20μm. Όταν η τιμή αυτή αυξηθεί
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περαιτέρω, η συμπεριφορά της μεμβράνης δεν αλλάζει. Τέλος, αν το εύρος μειωθεί πέρα από
το ένα μικρόμετρο περίπου, όπου η συμπεριφορά της μεμβράνης σχεδόν ισαπέχει από τις δύο
οριακές θεωρητικές περιπτώσεις, η μεμβράνη είναι δύσκολο να κατασκευαστεί με επιτυχία.

(β)

(α)

Σχήμα 5. Η εξάρτηση της απόκρισης της μεμβράνης από το πλάτος της περιοχής

περιμετρικής στήριξης. (α) Όσο το πλάτος αυξάνεται, η απόκριση προσεγγίζει την αναλυτική
περιγραφή πακτωμένης μεμβράνης ενώ (β) η μέγιστη κατακόρυφη μετατόπιση μειώνεται.
4.2.3 Επίδραση του στρώματος παθητικοποίησης

Μελετήθηκε τέλος η επίδραση στρώματος διοξειδίου του πυριτίου και νιτριδίου του
πυριτίου πάνω στην μεμβράνη δρώντας ως στρώματα παθητικοποίησης (passivation layer).
Ένα στρώμα παθητικοποίησης είναι σημαντικό για την προστασία του αισθητήρα. Για
εφαρμογές όπως η ανίχνευση βιολογικών αλληλεπιδράσεων όπου χρησιμοποιούνται αγώγιμα
διαλύματα,

ένα

τέτοιο

μονωτικό

στρώμα

είναι

απαραίτητο

για

την

αποφυγή

βραχυκυκλωμάτων. Το διοξείδιο του πυριτίου και το νιτρίδιο του πυριτίου είναι από τα πιο
διαδεδομένα στρώματα παθητικοποίησης και έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούνται και σε
χαμηλές θερμοκρασίες με χημική εναπόθεση ατμών. Ωστόσο, τα υλικά αυτά τους ασκούν
τάσεις στη μεμβράνη και μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά της.
Η ανάλυση που ακολουθεί βασίστηκε στην απόκριση μεμβράνης διαμέτρου 265μm ενώ
το πάχος του στρώματος παθητικοποίησης μεταβλήθηκε από 0.03 ως 1μm. Η τάση στο
στρώμα του οξειδίου θεωρήθηκε συμπιεστική και ίση με 300 MPa ενώ στο στρώμα νιτριδίου
εφελκυστική κα ίση με 800 MPa [14]. Τα υπόλοιπα μέρη του αισθητήρα θεωρήθηκαν
ελεύθερα από τάσεις προκειμένου να μελετηθεί μόνο η συνεισφορά του στρώματος
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παθητικοποίησης. Το μέτρο ελαστικότητας και ο λόγος Poisson ισούται με 69GPa και 0.17
για το οξείδιο και 270GPa και 0.27 για το νιτρίδιο του πυριτίου [14].
Από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων προκύπτει ότι ο καμπύλες χωρητικότητας –
πίεσης δεν επηρεάζονται σημαντικά από την παρουσία στρώματος διοξειδίου του πυριτίου
μέχρι το πάχος των 0.5μm (Σχήμα 6(α)). Επίσης παρατηρείται μικρή αύξηση τη ευαισθησίας
για πάχος του στρώματος οξειδίου έως 0.3μm (Σχήμα 7). Αντιθέτως, η επίδραση του
νιτριδίου του πυριτίου είναι πολύ πιο εμφανής (Σχήμα 6(β)) και η ευαισθησία της μεμβράνης
συνεχώς μειώνεται όσο αυξάνεται το πάχος του. Επίσης όσο αυξάνεται το πάχος του
νιτριδίου του πυριτίου η μεμβράνη απομακρύνεται από το υπόστρωμα ενώ αντίθετα το
οξείδιο του πυριτίου την κάμπτει προς το υπόστρωμα. Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται στο
ότι τα δύο υλικά έχουν αντίθετα πρόσημα στην τάση που ασκούν. Τα αποτελέσματα αυτά
συμφωνούν και με πειραματικά αποτελέσματα σε αισθητήρες πίεσης τύπου χωρητικότητας
με μεμβράνες ισχυρά ντοπαρισμένου πυριτίου [15].

(α)

(β)

Σχήμα 6. Αποτελέσματα προσομοιώσεων ΜΠΣ για την απόκριση μεμβράνης διαμέτρου 265μm

και πάχους 3.5μm με στρώμα παθητικοποίησης (α) νιτρίδιο του πυριτίου και (β) διοξείδιο του
πυριτίου.
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Σχήμα 7. Αποτελέσματα ΜΠΣ για την αναμενόμενη ευαισθησία συναρτήσει του πάχους

του στρώματος παθητικοποίησης για μεμβράνη διαμέτρου 265μm και πάχους 3.5μm

4.3 Ανάπτυξη θεωρητικού μοντέλου διστρωματικής δομής πυριτίου/πολυμερούς σε
νανοδοκούς και μεμβράνες - Αναλυτικές εξισώσεις

Η θεωρητική περιγραφή της διστρωματικής δομής πυρίτιο/πολυμερές γίνεται με
αναλυτικές εξισώσεις που αφορούν ράβδους ή μεμβράνες αποτελούμενες από δύο υλικά με
διαφορετικές μηχανικές ιδιότητες (μέτρο ελαστικότητας Ε, λόγος Poisson ν, θερμικός
συντελεστής διαστολής γ). Οι μηχανικές τάσεις που ασκούνται από το πολυμερές και
οδηγούν στην κάμψη της δομής έχουν ως ισοδύναμο τις αναλυτικές εξισώσεις που
σχετίζονται με μεταβολή της θερμοκρασίας της δομής και συμπεριφορά αντίστοιχη με το
διμεταλλικό έλασμα [16].

Σχήμα 8. Απεικόνιση νανοδοκού αποτελούμενη από δύο υλικά.

Για νανοδοκό μήκους l που αποτελείται από δύο υλικά a και b με αντίστοιχα πάχη ta και
tb, η ισοδύναμη ακαμψία (equivalent stiffness) της ράβδου, δηλαδή το γινόμενο του μέτρου
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ελαστικότητας Ε και της ροπής αδράνειας γύρω από τον άξονα της διατομής της ράβδου
ισούται με:
EI eq =

wtb3ta Eb Ea
K1
12(ta Ea + tb Eb )

(10)

όπου
2

3

⎛t ⎞ E ⎛t ⎞ E t
t
K1 = 4 + 6 a + 4 ⎜ a ⎟ + a ⎜ a ⎟ + b b
tb
⎝ tb ⎠ Eb ⎝ tb ⎠ Ea ta

(11)

και w είναι το μοναδιαίο φορτίο που ασκείται στη ράβδο (δύναμη ανά μονάδα μήκους).
Στην περίπτωση που το ένα άκρο της νανοδοκού είναι πακτωμένο και έχει αυξηθεί η
θερμοκρασία από Τ0 σε Τ, η μέγιστη κάμψη της δοκού που οφείλεται στους διαφορετικούς
συντελεστές θερμικής διαστολής, γa και γb, των δύο υλικών δίνεται από τη σχέση

ymax =

6 ( γ b − γ a )(T − T0 ) (ta − tb )
2tb2 K1

(l 2 − α 2 )

(12)

Στην παραπάνω σχέση α είναι η απόσταση από το ελεύθερο άκρο της δοκού μέχρι την
οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει τάση λόγω διαφοράς θερμοκρασίας. Είναι προφανές από τη
σχέση αυτή ότι όταν όλη η ράβδος είναι επικαλυμμένη, δηλαδή α=0, η κάμψη της δοκού
είναι μέγιστη.
Αντίστοιχη είναι και η θεωρητική μελέτη για την περίπτωση κυκλικής μεμβράνης.

(α)

(β)

Σχήμα 9. Απεικόνιση μεμβράνης από δύο υλικά.
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Μια κυκλική μεμβράνη ακτίνας α που αποτελείται από δύο υλικά a και b με αντίστοιχα
πάχη ta και tb χαρακτηρίζεται από το ισοδύναμο μέτρο συμπίεσης (flexural rigidity) που
δίνεται από τον τύπο:
De =

Ea ta3
K2 p
12 (1 − ν a2 )

(13)

όπου
2

⎛ t ⎞ ⎛ Et ⎞
3 (1 −ν ) ⎜ 1 + b ⎟ ⎜1 + a a ⎟
3
2
Eb tb (1 − ν a )
Eb tb ⎠
⎝ ta ⎠ ⎝
+
K2 p = 1 +
2
2
3
2
Ea ta (1 − ν b ) ⎛ Ea ta ⎞ ⎛
Ea ta ⎞
ν
ν
1
+
−
+
⎜
⎟ ⎜ a
⎟
b
Eb tb ⎠ ⎝
Eb tb ⎠
⎝
2
a

(14)

Επίσης, ο ισοδύναμος λόγος του Poisson είναι:
ν e =ν a

K3 p

(15)

K2 p

όπου
2

⎛ t ⎞ ⎛ ν Et ⎞
3 (1 − ν ) ⎜ 1 + b ⎟ ⎜ 1 + b a a ⎟
3
2
ν b Eb tb (1 − ν a )
⎝ ta ⎠ ⎝ ν a Eb tb ⎠
+
K3 p = 1 +
2
2
3
2
ν a Ea ta (1 − ν b ) ⎛ Ea ta ⎞ ⎛
Ea ta ⎞
ν
ν
1
+
−
+
⎜
⎟ ⎜ a
⎟
b
Eb tb ⎠ ⎝
Eb tb ⎠
⎝
2
a

(16)

Για πακτωμένη μεμβράνη όπου η διαφορά θερμοκρασίας αφορά μόνο την περιφέρεια της
μεμβράνης από τη θέση r0 ως α, όπως φαίνεται στο Σχήμα 9β, η μέγιστη μετατόπιση του
κέντρου της μεμβράνης, δηλαδή η μέγιστη κάμψη της είναι ίση με:

ymax =

−6 ( γ b − γ a )(T − T0 )( ta + tb )(1 + ν e )
2t K1 p
2
b

r02 ln

a
r0

(17)

Ο αντίστοιχος τύπος για απλά εδρασμένη μεμβράνη είναι:

ymax =

−6 ( γ b − γ a )(T − T0 )( ta + tb ) ⎡ 2
a⎤
2
2
⎢ a − r0 − r0 (1 + ν e ) ln ⎥
2
2tb K1 p
r0 ⎦
⎣

(18)

όπου
⎛t
K1 p = 4 + 6 a + 4 ⎜ a
⎜t
t
b
⎝ b
t

2
⎞
E ⎛t
⎟ + a⎜ a
⎟
E ⎜t
b⎝ b
⎠

3
⎞ (1 − ν )
b
⎟
+
⎟ (1 − ν a )
⎠

E
b
E
a
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Για να βρεθούν οι συνθήκες επικάλυψης για μέγιστη μετατόπιση της μεμβράνης
υπολογίζονται οι παράγωγοι των παραπάνω τύπων ως προς r0. Στην απλά εδρασμένη
μεμβράνη οι βέλτιστες συνθήκες εξαρτώνται και από τον ισοδύναμο λόγο του Poisson, αλλά
αυτή η περίπτωση δεν έχει πρακτικό ενδιαφέρον αφού, όπως φάνηκε από την ανάλυση με
πεπερασμένα στοιχεία για μελέτη των μεμβρανών ως αισθητήρες πίεσης, οι πειραματικές
μεμβράνες είναι σχεδόν πακτωμένες. Η πρώτη παράγωγος της σχέσης (17) μηδενίζεται για
r0=0 και r0=αe-1/2=0.607α. Στην πρώτη περίπτωση η δεύτερη παράγωγος της συνάρτησης
r02 ln

a
είναι θετική ενώ στη δεύτερη περίπτωση είναι αρνητική. Επομένως, η κάμψη της
r0

μεμβράνης είναι ελάχιστη, και συγκεκριμένα τείνει στο μηδέν για r0=0, δηλαδή όταν όλη η
επιφάνειά της είναι επικαλυμμένη ενώ είναι μέγιστη για r0≈0.6α δηλαδή για μερικώς
επικαλυμμένη μεμβράνη.
4.4 Προσομοίωση μικροδοκών

Αν και η παραπάνω ανάλυση δίνει μια πρώτη εκτίμηση της συμπεριφοράς των
διστρωματικών δομών, η πλήρης περιγραφή τους έγινε με τη μέθοδο πεπερασμένων
στοιχείων. Έτσι, ήταν δυνατή η πρόβλεψη της συμπεριφοράς των διστρωματικών δομών και
για διαφορετικό τρόπο επικάλυψης.
Για να ελεγχθεί η αξιοπιστία του μοντέλου των μικρομεμβρανών που πρόκειται να
κατασκευαστούν προσομοιώθηκαν αρχικά μικροδοκοί με βάση πειραματικά δεδομένα της
απόκρισής τους [17-19]. Στη συνέχεια το μοντέλο επεκτάθηκε σε αισθητήρες επίπεδων
μεμβρανών οδηγώντας στη δημιουργία του τελικού δισδιάστατου μοντέλου των βιοχημικών
αισθητήρων. Λαμβάνοντας υπόψη την επιφανειακή τάση που ασκεί το ευαίσθητο υμένιο,
προκύπτει η απόκριση των μεμβρανών σε συνάρτηση με την επικάλυψή τους όταν αυτές
θεωρηθούν επίπεδες, δηλαδή χωρίς την επίδραση άλλων τάσεων ή πίεσης.
Για τη διόγκωση του πολυμερούς χρησιμοποιήθηκε [8] ο συντελεστής θερμικής
διαστολής ο οποίος συνδέεται με την επιφανειακή τάση που ασκείται στη μεμβράνη (σs) με
τον τύπο

ΔT =

σs
E ⋅ a ⋅t

(20)

Ο ρόλος της μεταβολής της θερμοκρασία (ΔΤ) είναι αντίστοιχος με αυτόν της μεταβολής
της συγκέντρωση ενός αναλύτη και ο συντελεστής θερμικής διαστολής αντιστοιχεί στο
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συντελεστή διόγκωσης του πολυμερούς όταν απορροφά μόρια του αναλύτη. Με Ε και t
συμβολίζονται το μέτρο ελαστικότητας και το πάχος του πολυμερούς αντίστοιχα.
4.4.1 Μελέτη του μοντέλου συγκρίνοντας με τη βιβλιογραφία

Ο ρόλος των διαστάσεων και των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού της μικροδοκού στην
κάμψη της προσεγγίζεται θεωρητικά από τον τύπο του Stoney [20,21]:

(1 −ν )
1
=6
( Δσ t − Δσ b )
R
ET 2

(21)

Όπου R η ακτίνα καμπυλότητας της λεπτής δοκού πάχους T, E και ν το μέτρο
ελαστικότητας και ο λόγος Poisson του υλικού ενώ Δσt και Δσb η μεταβολή στην επιφανειακή
τάση της πάνω και της κάτω επιφάνειας της δοκού αντίστοιχα.
Στην περίπτωση ορθογώνιων δοκών μήκους L, οι οποίες είναι πακτωμένες στο ένα τους
άκρο ενώ το άλλο άκρο κινείται ελεύθερα, η μεταβολή της κάθετης μετατόπισης Δz στο
ελεύθερο άκρο προσεγγίζεται από τη σχέση:
Δz ≅ 3

(1 −ν ) L2
ET 2

( Δσ t − Δσ b )

(22)

Αυτή η σχέση χρησιμοποιείται σε πολλές εργασίες για την εξαγωγή της επιφανειακής
τάσης στην περίπτωση ορθογώνιων μικροδοκών. Για την επιβεβαίωση του μοντέλου της
προσομοίωσης χρησιμοποιήθηκαν οι μηχανικές ιδιότητες μικροδοκών της βιβλιογραφίας.
Συνήθως τέτοιου είδους επαληθεύσεις γίνονται στη μελέτη βιομοριακών αλληλεπιδράσεων
για τους εξής λόγους: επειδή τα βιολογικά μόρια δημιουργούν ένα πολύ λεπτό, συγκριτικά με
το πάχος της μικροδοκού, επιφανειακό στρώμα (μερικές δεκάδες Å) θεωρούνται αμελητέες
οι μηχανικές ιδιότητες του στρώματος αυτού και εφαρμόζεται εύκολα ο τύπος του Stoney.
Αντιθέτως, στην περίπτωση των χημικών αισθητήρων με επικάλυψη πολυμερών, το πάχος
του πολυμερούς δεν είναι αμελητέο, και αλλάζει, όπως συχνά αλλάζουν και οι μηχανικές του
ιδιότητες κατά την απορρόφηση του αναλύτη. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται επίσης από την
εκάστοτε συγκέντρωση του αναλύτη. Επομένως η εφαρμογή της εξίσωσης (13) είναι πολύ
δύσκολη σε αυτές τις περιπτώσεις.
Για τους παραπάνω λόγους και αφού υπήρχε διαθέσιμη βιβλιογραφία, επαληθεύτηκε το
μοντέλο των μικροδοκών με βάση δεδομένα για βιομοριακές αλληλεπιδράσεις. Έτσι, όπως
αναφέρουν οι Alvarez et al. [17] μελετώντας την ακινητοποίηση μονόκλωνων τμημάτων
DNA (ssDNA) με 27 βάσεις (27-μερή) στην επικαλυμμένη με χρυσό πλευρά μικροδοκών
αναφέρουν μια μέση επιφανειακή τάση ίση με 25mN/m που προκύπτει από την κατακόρυφη
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κάμψη της μικροδοκού κατά 23nm. Η μέτρηση της μετατόπισης έγινε με οπτικό τρόπο ενώ ο
υπολογισμός της επιφανειακής τάσης βασίστηκε στον τροποποιημένο τύπο του Stoney
(εξίσωση 13).
Οι μικροδοκοί που χρησιμοποιήθηκαν από τους Alvarez et al. στη [17] ήταν εμπορικά
διαθέσιμοι μικροδοκοί νιτριδίου του πυριτίου με σταθερά ελατηρίου ίση με 0.10N/m, μήκος
200μm, πάχος 0.8μm, πλάτος 40μm ενώ η μία τους πλευρά ήταν επικαλυμμένη με χρώμιο
πάχους 5nm ως ενδιάμεσο στρώμα για το υμένιο χρυσού (πάχους 20nm). Το μέτρο
ελαστικότητας (Ε) των μικροδοκών υπολογίζεται από τη σταθερά ελατηρίου (k) μέσω της
εξίσωσης (23) που ισχύει για ορθογώνιους μικροδοκούς πλάτους W, μήκους L και πάχους T:

E ⋅W ⎛ T ⎞
k=
⎜ ⎟
4 ⎝L⎠

3

(23)

Έτσι, με βάση τη γεωμετρία των μικροδοκών που αναφέρονται στην [17], το μέτρο
ελαστικότητας είναι περίπου ίσο με 156GPa. Πράγματι, υπολογίζοντας ξανά την κάθετη
μετατόπιση για επιφανειακή τάση ίση με 25mN/m, ο τύπος του Stoney δίνει την τιμή των
22nm όπως αναφέρεται και στην αναφορά. Επειδή τα στρώματα του χρυσού και του χρωμίου
έχουν ελάχιστη επίδραση στο μέτρο ελαστικότητας της μικροδοκού, η τιμή των 156 GPa
χρησιμοποιήθηκε στο μοντέλο προσομοίωσης για το νιτρίδιο του πυριτίου. Οι μηχανικές
ιδιότητες που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο ΜΠΣ για τον χρυσό, το χρώμιο, το νιτρίδιο
του πυριτίου και το βιολογικό στρώμα [22,23] αναγράφονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Οι μηχανικές ιδιότητες των υλικών που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο

μικροδοκού
Μέτρο ελαστικότητας

Λόγος Poisson, ν

(GPa)
Νιτρίδιο του πυριτίου

156

0.27

Χρώμιο

140

0.21

Χρυσός

80

0.3

DNA

0.1

0.4 / 0.5

Η τιμή της επιφανειακής τάσης που αναφέρεται από τους Alvarez et al. (25mN/m) [17]
εφαρμόστηκε στο μοντέλο της προσομοίωσης για την πρόβλεψη της κατακόρυφης
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μετατόπισης. Στον Πίνακα 2, παρουσιάζονται οι προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν για
την προσέγγιση των πειραματικών αποτελεσμάτων με διαφορετικούς τρόπους. Από τα
αποτελέσματα αυτά επιλέχθηκε το καταλληλότερο μοντέλο. Όπου αναφέρονται δύο ή
περισσότερα είδη στερεών στοιχείων έχουν γίνει πολλές διαφορετικές προσομοιώσεις που
έδωσαν τα ίδια αποτελέσματα.
Πίνακας 2. Αποτελέσματα διαφορετικών μοντέλων προσομοιώσεων για την παραμόρφωση

μικροδοκών σύνφωνα με την αναφορά [17] όπου αναφέρεται μέγιστη παραμόρφωση 22nm και
επιφανειακή τάση 25mN/m.
Περιγραφή

Στερεά

Πεπερασμέ

Μέγιστη

μοντέλων

πεπερασμένα

να στοιχεία-

παραμόρφωση

προσομοίωσης

στοιχεία

κελύφη

w0 (nm)

1) Χωρίς

Solid 95 ή

-

0.00008

Σχόλια

Η τάση στη

επικάλυψη, τάση

Solid 45 ή

μικροδοκό δεν

στο νιτρίδιο του

Solid 186 ή Plane

ισοδυναμεί με

πυριτίου

82 (2D μοντέλο)

επιφανειακή τάση

2) Στερεά

Solid 95

/κελύφη, τάση

Shell 93 ή

29.8

συμβατότητα

Shell 99

στο Au(30nm)
3) Στερεά

Solid 95

Shell 99

44.2 για

/κελύφη με

(στοιχείο-

νDNA=0.5

επίπεδα,

κέλυφος με

36.8 για

Au(30nm), τάση

στρώματα)

νDNA=0.4

στο DNA (3nm)
4) Στερεά

Solid 95

Shell 99

43.9 για

/κελύφη με

νDNA =0.5

επίπεδα

36.6 για

Cr(5nm),Au(25n

νDNA =0.4

m), τάση στο
DNA(3nm)
5) Στερεά

Solid 95

Shell 63

45.3 για

/κελύφη όλα

(λεπτό

tshell=3nm

νιτρίδιο του

κέλυφος)

31.4 για
tshell=3A

πυριτίου
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Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 2 παρατηρείται ότι:
1) Όταν εφαρμόζεται τάση μόνο στο νιτρίδιο του πυριτίου (Si3N4), δηλαδή σε όλο τον

όγκο της μικροδοκού η κάμψη της είναι ελάχιστη γιατί δεν αντιστοιχεί σε διαφορά της
επιφανειακής τάσης μεταξύ των δύο πλευρών της μικροδοκού. Επίσης, η επιλογή
διαφορετικών στοιχείων στο πλέγμα δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τα αποτελέσματα στο μοντέλο
αυτό.
2) Όταν θεωρείται υπό τάση μόνο το στρώμα του χρυσού η κάμψη που προβλέπεται για

τη μικροδοκό είναι σχεδόν η ίδια με αυτήν που παρατηρείται πειραματικά.
3) Θεωρώντας 3nm το πάχος του DNA και εφαρμόζοντας σε αυτό την επιφανειακή τάση,

η κατακόρυφη μετατόπιση που προκύπτει είναι λίγο μεγαλύτερη της πειραματικής. Επιπλέον
οι αλλαγές στο λόγο Poisson του DNA δίνουν αρκετά διαφορετικά αποτελέσματα.
4) Η προσθήκη στο μοντέλο της προσομοίωσης του ενδιάμεσου στρώματος του χρωμίου

πάχους 5nm δεν αλλάζει σημαντικά τα αποτελέσματα και για αυτό μπορεί και να
παραλείπεται.
5) Στην τελευταία περίπτωση που αναφέρεται στον Πίνακα 2, ουσιαστικά επιβεβαιώνεται

ο τύπος του Stoney καθώς εφαρμόζεται η τάση σε ένα εξαιρετικά λεπτό στρώμα από υλικό
ίδιο με αυτό της μικροδοκού. Όσο το στρώμα αυτό γίνεται πιο λεπτό τόσο το αποτέλεσμα
της προσομοίωσης πλησιάζει την τιμή που αναφέρεται στην αναφορά [17].

Συμπεράσματα

Η πειραματική συμπεριφορά των αισθητήρων μικροδοκών για ανίχνευση βιομοριακών
αλληλεπιδράσεων μπορεί να προσεγγιστεί με ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων. Το μοντέλο
για πιο έγκυρα αποτελέσματα μπορεί είτε να θεωρεί υπό τάση το στρώμα του DNA πάνω στο
χρυσό (περιπτώσεις 3 και 4) ή πιο απλά να θεωρεί υπό τάση το στρώμα του χρυσού
(περίπτωση 2). Τα αποτελέσματα της περίπτωσης 2 φαίνονται στο Σχήμα 10.
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1

1
NODAL SOLUTION

POST1

STEP=1
SUB =1
TIME=1
UZ
(AVG)
RSYS=0
DMX =.298E-07
SMN =-.298E-07

STEP=1
SUB =1
TIME=1
PATH PLOT
UZ

(x10**-8)
0
-.299
-.597
-.895
-1.193
-1.491

Y

-1.789

Z
MX X

MN

-2.087
-2.385
-2.683
(x10**-4)

-2.981
.4

0
.2

.8
.6

1.2
1

1.6
1.4

2
1.8

DIST

-.298E-07

-.232E-07
-.265E-07

-.166E-07
-.199E-07

-.994E-08
-.133E-07

-.331E-08
-.663E-08

0

Cantilever

Cantilever

(β)

(α)

Σχήμα 10. (α) Αποτέλεσμα του μοντέλου μικροδοκού με τα στοιχεία Solid95-Shell93 και

ένα στρώμα χρυσού πάχους 30nm. (β) Γραφική αναπαράσταση της κάμψης της μικροδοκού.

Τα μοντέλα που επιλέχθηκαν (περιπτώσεις 2, 3 του Πίνακα 2) μελετήθηκαν περεταίρω σε
μια αντίστροφη διαδικασία όπου προβλέφθηκε η επιφανειακή τάση στο χρυσό ή στο DNA
που απαιτείται για να μετατοπιστεί κατακόρυφα η μικροδοκός κατά 23nm (η μέση κάμψη
που μετρήθηκε από τους Alvarez et al. [17]). Οι τιμές που προέκυψαν καταγράφονται στον
Πίνακα 3 και σε όλες τις περιπτώσεις είναι κοντά στην τιμή που αναφέρουν οι συγγραφείς
βασιζόμενοι στον τύπο του Stoney (25mN/m).

Πίνακας 3. Αποτελέσματα προσομοιώσεων υπολογισμού επιφανειακής τάσης
Μοντέλο
προσομοίωσης

Στερεά
πεπερασμένα

Πεπερασμένα
στοιχεία-κελύφη

στοιχεία

Στερεό/Κέλυφος,

επιφανειακής τάσης σε
mN/m για w0 = 23 nm

Solid 95

Shell 93 ή

τάση στο Au (25 nm)
Στερεό/Κέλυφος με

Υπολογισμός

19 mN/m

Shell 99
Solid 95

Shell 99

επίπεδα, Au(25nm),

13 mN/m για v=0.5
16 mN/m για v=0.4

τάση στο DNA (3nm)

Τέλος, έγιναν κάποιες ακόμα προσομοιώσεις αλλάζοντας τις μηχανικές ιδιότητες της
μικροδοκού. Παρατηρήθηκε ότι, όταν το μέτρο ελαστικότητας του νιτριδίου του πυριτίου
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θεωρείται ίσο με 270GPa, που είναι μια τυπική τιμή για το υλικό αυτό όταν εναποτίθεται με
χημική εναπόθεση ατμών χαμηλής πίεσης (LPCVD), οι τιμές της μέγιστης κατακόρυφης
μετατόπισης (w0) είναι περίπου 11nm μικρότερες από αυτές που αναφέρονται στον Πίνακα
2. Επομένως, ακόμα και μικρές αλλαγές στις μηχανικές ιδιότητες των υλικών προκαλούν
σημαντικές αλλαγές στις προβλεπόμενες μετατοπίσεις.

Επαλήθευση του μοντέλου της μικροδοκού

Το μοντέλο που αναπτύχθηκε για τη μικροδοκό επαληθεύτηκε και για άλλα δημοσιευμένα
αποτελέσματα [5,6] όπου χρησιμοποιήθηκαν μικροδοκοί με διαφορετικά υλικά.
Οι μικροδοκοί των Fritz et al. [5] ήταν από πυρίτιο με σταθερά ελατηρίου 0.02N/m. Η
τιμή αυτή αντιστοιχεί σε μέτρο ελαστικότητα ίσο με 100GPa, σύμφωνα με την εξίσωση (23).
Οι εν λόγω μικροδοκοί έχουν 100μm πλάτος, 500μm μήκος και 1μm πάχος ενώ είναι
επικαλυμμένοι με στρώμα χρυσού πάχους 20nm. Οι τιμές του μέτρου ελαστικότητας και του
λόγου του Poisson που χρησιμοποιηθήκαν στην ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία
συνοψίζονται στον Πίνακα 4. Σύμφωνα με την [5] η υβριδοποίηση 12-μερών
ολιγονουκλεοτιδίων έκαμψε τις μικροδοκούς κατά 16nm. Με το μοντέλο πεπερασμένων
στοιχείων υπολογίστηκε η επιφανειακή τάση που αντιστοιχεί σε αυτή την κάμψη (16nm) και
συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα με τις εκτιμήσεις της επιφανειακής τάσης από τους
συγγραφείς. Τα αποτελέσματα αναγράφονται στον Πίνακα 5.

Πίνακας 4. Ιδιότητες των υλικών
Υλικό

Μέτρο ελεστικότητας (GPa)

Λόγος Poisson

Πυρίτιο

100

0.22

Χρυσός

80

0.3

DNA

0.1

0.4 / 0.5
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Πίνακας 5. Αποτελέσματα προσομοίωσης για τα πειραματικά δεδομένα των Fritz et al.

[18] (2.3mN/m, 16nm ). Τα στερεά στοιχεία αντιστοιχούν στη μικροδοκό και τα στοιχεία
κελύφη στο ευαίσθητο στρώμα όπου και εφαρμόζεται η επιφανειακή τάση.
Περιγραφή

Στερεά στοιχεία

προσομοίωσης

Στοιχεία
κελύφη

επιφανειακή τάση
σε mN/m για w0 = 23
nm

Στερεό/κέλυφος,

Solid 95

Shell 93 ή

τάση στο Au (20 nm)
Στερεό/κέλυφος με

1.9 mN/m

Shell 99
Solid 95

Shell 99

επίπεδα, Au (20 nm),

1.4 mN/m για v=0.5
1.7 mN/m για v=0.4

τάση στο DNA (3 nm)

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 5 συμφωνούν με τους Fritz et al. [5] που συμπεραίνουν ότι
κατά την υβριδοποίηση των δειγμάτων τους ασκείται επιφανειακή τάση 2.3 mN/m στη
μικροδοκό.
Συνεπώς, η ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία δίνει αποτελέσματα που συμφωνούν με τα
δημοσιευμένα πειραματικά αποτελέσματα και με τις τιμές επιφανειακής τάσης που
προκύπτουν από τους μαθηματικούς τύπους. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι πιο
ακριβή αν ήταν γνωστές οι μηχανικές ιδιότητες του ευαίσθητου στρώματος (π.χ. ο λόγος του
Poisson του βιολογικού στρώματος).
4.4.2. Επίδραση του τρόπου επικάλυψης του χημικά ευαίσθητου στρώματος

Τέλος μελετήθηκε με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων η μερική επικάλυψη λεπτής
ορθογώνιας ράβδου για σύγκριση με τους αναλυτικούς τύπους. Επαληθεύτηκε ότι η μέγιστη
κάμψη λαμβάνει χώρα μόνο όταν η νανοδοκός είναι πλήρως επικαλυμμένη με το πολυμερές.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μέγιστης κατακόρυφης μετατόπισης νανοδοκού μήκους
500μm και πάχους 1μm για υλικό που ασκεί επιφανειακή τάση 15mN/m φαίνεται στο Σχήμα
11.

128

Κεφάλαιο 4

Σχεδιασμός του αισθητήρα

1
NODAL SOLUTION

Μέγιστη κάθετη μετατόπιση [nm]

STEP=1
SUB =1
TIME=1
UZ
(AVG)
RSYS=0
DMX =.383E-07
SMN =-.383E-07

Z
Y
MX X

MN

-.383E-07

-.298E-07
-.341E-07

-.213E-07
-.255E-07

-.128E-07
-.170E-07

-.426E-08
-.852E-08

0

160
140
120

Lμικροδοκού=500μm

100

tμικροδοκού=1μm

80
60
40
20
0
-20
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

L=LDNA/Lμικροδοκού

Cantilever

(α)

(β)

Σχήμα 11. (α) Μοντέλο προσομοίωσης μικροδοκού (β) Η μέγιστη κάμψη

μικροδοκού με λόγο επικάλυψης L από υλικό που ασκεί επιφανειακή τάση 15mN/m.
4.5 Προσομοίωση μεμβρανών

Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων, όπως έχει αναφερθεί και
παραπάνω, είναι ότι μπορεί να επεκταθεί σε περιπτώσεις που μια αναλυτική προσέγγιση δεν
είναι επαρκής. Έτσι, χρησιμοποιώντας τα ίδια πεπερασμένα στοιχεία με το μοντέλο των
μικροδοκών, μπορεί να κατασκευαστεί αντίστοιχο τρισδιάστατο μοντέλο μεμβρανών. Στη
συνέχεια, με νέα, επίπεδα πεπερασμένα στοιχεία δημιουργήθηκε και μοντέλο δύο
διαστάσεων με τα πλεονεκτήματα της οικονομίας χρόνου και υπολογιστικού κόστους. Για
την βελτιστοποίηση του αισθητήρα, δηλαδή μεγαλύτερη κάμψη της μεμβράνης για δεδομένη
επιφανειακή τάση, μπορούν να μελετηθούν παράμετροι όπως η διάμετρος και το πάχος της
μεμβράνης ή το ποσοστό της επιφάνειας όπου εφαρμόζεται η επιφανειακή τάση.
Ακολουθούν τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν για την προσομοίωση των χημικών και των
βιολογικών αισθητήρων μεμβρανών.
4.5.1 Μελέτη του τρόπου επικάλυψης

Στην περίπτωση των μεμβρανών η κατάσταση είναι πιο πολύπλοκη συγκριτικά με τις
μικροδοκούς. Επαληθεύτηκε με προσομοιώσεις το γεγονός ότι η μέγιστη κάμψη
επιτυγχάνεται αν η μεμβράνη είναι περιμετρικά επικαλυμμένη (το υλικό σχηματίζει δακτύλιο
πάνω στη μεμβράνη) σε ποσοστό 60% της ακτίνας της, όπως προκύπτει από την εξίσωση
(17) της ενότητας 4.3. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι ίσου μέτρου αλλά αντίθετης φοράς
μετατοπίσεις προκύπτουν στην περίπτωση που η μεμβράνη είναι επικαλυμμένη γύρω από το
κέντρο της κατά το ίδιο ποσοστό, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 12(α). Δηλαδή αν για ίδιες
129

Κεφάλαιο 4

Σχεδιασμός του αισθητήρα

συνθήκες τάσεων η μια μορφολογία μετακινεί τη μεμβράνη προς το υπόστρωμα, η αντίθετη
μορφολογία την απομακρύνει από τα υπόστρωμα. Επίσης, όταν αλλάζει το πρόσημο της
επιφανειακής τάσης οι μετατοπίσεις και για τις δύο μορφολογίες αλλάζουν επίσης πρόσημο.
Επειδή είναι ευκολότερο να εναποτεθεί το πολυμερές στο κέντρο της μεμβράνης παρά
επιλεκτικά στην περιφέρεια της, οι μελέτες που ακολούθησαν αφορούν αυτή τη μορφολογία
όπου το πολυμερές επικαλύπτει περιοχή στο κέντρο της μεμβράνης.

Z

Y
X

΄

(β)

(α)

Σχήμα 12. (α) Το μοντέλο προσομοίωσης με μερικώς επικαλυμμένη μεμβράνη.

(β) Εικόνα του πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων

Στο Σχήμα 12 φαίνεται το τυπικό 3D μοντέλο που απεικονίζει το ¼ της μεμβράνης. Το
μοντέλο αυτό εκμεταλλεύεται τη συμμετρία της δομής κατά μήκος των δύο αξόνων, x και y
για μείωση του υπολογιστικού κόστους. Επειδή όμως η κυκλική μεμβράνη παρουσιάζει
ουσιαστικά αξονική συμμετρία, δημιουργήθηκε 2D αξονοσυμμετρικό μοντέλο με τα στοιχεία
επιπέδου82 (Plane82) και κελύφους51 (Shell51). Στο Σχήμα 13α παρουσιάζεται το 2D
μοντέλο σε απεικόνιση ¾ της δομής ενώ στο Σχήμα 13β φαίνεται ένα αποτέλεσμα του
μοντέλου αυτού σε δισδιάστατη απεικόνιση.
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1

1
ELEMENTS

NODAL SOLUTION

/EXPANDED

STEP=1
SUB =1
TIME=1
UY
(AVG)
RSYS=0
DMX =.727E-08
SMN =-.298E-13
SMX =.727E-08

MAT

NUM

YMX
Z

X

MN

Y
Z

X

-.298E-13

.162E-08
.808E-09

.323E-08
.242E-08

.485E-08
.404E-08

.646E-08
.565E-08

.727E-08

(β)

(α)

Σχήμα 13. (α) Το 2D-αξονοσυμμετρικό μοντέλο προσομοίωσης σε προέκταση ¾ και (β)

αποτέλεσμα του μοντέλου αυτού σε εικόνα δύο διαστάσεων.

Από την σύγκριση του τρισδιάστατου με το δισδιάστατο μοντέλο (Σχήμα 14)
συμπεραίνουμε ότι τα αποτελέσματα είναι σχεδόν τα ίδια τόσο για πλήρως όσο και για
μερικώς επικαλυμμένη μεμβράνη. Ωστόσο, στο 2D μοντέλο η πυκνότητα του πλέγματος
μπορεί να είναι πολύ πιο μεγάλη με ασήμαντο υπολογιστικό κόστος και τα αποτελέσματα να
εξάγονται σε ελάχιστο χρόνο. Έτσι, για την περεταίρω μελέτη και την εξαγωγή των
παραμέτρων βελτιστοποίησης του αισθητήρα χρησιμοποιήθηκε το 2D-αξονοσυμμετρικό
μοντέλο.
Παρατηρείται ότι στην περίπτωση της μερικής επικάλυψης (Σχήμα 14β), όπου
L=Rυλικού/Rμεμβράνης =0.7, η κάμψη της μεμβράνης είναι πολύ μεγαλύτερη, τουλάχιστον 4
τάξεις μεγέθους, από την κάμψη της πλήρως επικαλυμμένης μεμβράνης (Σχήμα 14α).
Η τάση αυτή είναι πιο εμφανής στο Σχήμα 15 όπου παρουσιάζεται χαρακτηριστικό
διάγραμμα της μέγιστης κάμψης μεμβράνης και της αντίστοιχης μεταβολής της
χωρητικότητας σε συνάρτηση με το ποσοστό επικάλυψης της μεμβράνης από λεπτό στρώμα
βιολογικού υλικού που ασκεί επιφανειακή τάση 15mΝ/m. Η μορφή της καμπύλης αυτής
είναι πάντα η ίδια ανεξάρτητα από την τιμή της επιφανειακής τάσης που ασκείται και τις
μηχανικές ιδιότητες του ευαίσθητου στρώματος. Δηλαδή το αποτέλεσμα αυτό ισχύει και
στην περίπτωση των χημικών αισθητήρων. Αυτό που αλλάζει ανά περίπτωση είναι η τιμή
των αποτελεσμάτων και όχι η γενική τους τάση.
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3D
2D

0.25
0.20
Πλήρως επικαλυμένη
μεμβράνη

0.15
0.10
0.05
0.00

3D
2D

6

Κάθετη Μετατόπιση [nm]

Κάθετη Μετατόπιση [pm]

7
0.30

5
4

L=0.7

3
2
1
0

0

20
40
60
80
100 120
Απόσταση από το κέντρο [μm]

140

0

20

40

60

80

100

120

140

Απόσταση από το κέντρο [μm]

(α)

(β)

Σχήμα 14. Σύγκριση των κατακόρυφων μετατοπίσεων κατά μήκος μιας ακτίνας της

μεμβράνης σε 2D και 3D μοντέλα για πάχος πολυμερούς 3nm και επιφανειακή τάση 15

1,0
0,8

1,2

Κανονικοποιημένες μεταβολές
ΔC για d=0.5 μm
ΔC για d=1 μm
W0

1,0
0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0,0

Κάθετη μετατόπιση W0 (nm)

Μεταβολή Χωρητικότητας - ΔC

1,2

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

L=Rευαίσθητου στρώματος/Rμεμβράνης

(α)

Κανονικοποιημένη κάθετη μετατόπιση

mN/m, όταν η μεμβράνη είναι (α) πλήρως και (β) μερικώς επικαλυμμένη.

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1

L=0.1
L=0.2
L=0.3
L=0.4
L=0.5
L=0.6
L=0.7
L=0.8
L=0.9
L=0.99

OD 250 μm

0

20

40

60

80

100

120

14

απόσταση από κέντρο (μm)

(β)

Σχήμα 15. (α) Κανονικοποιημένες τιμές της μέγιστης κάμψης της μεμβράνης και της

αντίστοιχης μεταβολής της χωρητικότητας για βάθος κοιλότητας d=1μm και d=0.5μm σε
συνάρτηση με το λόγο επικάλυψης L του ευαίσθητου στρώματος. (β) Η αντίστοιχη μορφή
των κατακόρυφων μετατοπίσεων κατά μήκος της ακτίνας της μεμβράνης όταν αλλάζει ο
λόγος επικάλυψης L= Rευαίσθητου στρώματος/Rμεμβράνης.
Από το Σχήμα 15(α) παρατηρείται ότι αν και η μέγιστη κάμψη της μεμβράνης συμβαίνει
για ποσοστό επικάλυψης 60%, η μέγιστη μεταβολή της χωρητικότητας επιτυγχάνεται για
ποσοστό επικάλυψης 70%. Αυτό σχετίζεται με την κατακόρυφη μετατόπιση των σημείων της
μεμβράνης κατά μήκος της ακτίνας της η οποία εξαρτάται από το ποσοστό επικάλυψής της
(Σχήμα 15β).
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Παρατηρείται ακόμα ότι το ποσοστό επικάλυψης που δίνει τη μέγιστη παραμόρφωση,
δηλαδή λόγος ακτίνων 70%, αντιστοιχεί σε ποσοστό εμβαδών περίπου 50% (πR2ευαίσθητου
2
στρώματος/πR μεμβράνης).

Αυτή είναι η βέλτιστη συνθήκη παραμόρφωσης της επίπεδης

μεμβράνης γιατί αφενός στο σημείο αυτό περιορίζεται λιγότερο η κάμψη της από την
περιφέρεια στήριξης συγκριτικά με μεγαλύτερα ποσοστά επικάλυψης, αφετέρου είναι
μεγαλύτερο το εμβαδόν της επιφάνειας που μετακινείται συγκριτικά με μικρότερα ποσοστά
επικάλυψης.
4.5.2 Επίδραση της επιφανειακής τάσης

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης με ΜΠΣ προκύπτουν οι γενικές τάσεις της
συμπεριφοράς των μεμβρανών για διάφορες τιμές της επιφανειακής τάσης και του πάχους
του ευαίσθητου στρώματος. Ποσοτικά αποτελέσματα δεν είναι εύκολο να παραχθούν καθώς
σε αυτή την περίπτωση απαιτείται πλήρης γνώση των μηχανικών ιδιοτήτων του ευαίσθητου
στρώματος υπό την παρουσία συγκεκριμένων συγκεντρώσεων κάθε αναλύτη. Έτσι η
ανάλυση που ακολουθεί δίνει ποιοτικές πληροφορίες για την αναμενόμενη συμπεριφορά των
μεμβρανών.
Οι προσομοιώσεις για διάφορα πάχη ευαίσθητου στρώματος καθώς αυξάνεται η
επιφανειακή τάση δείχνουν ότι η μεταβολή της χωρητικότητας έχει γραμμική εξάρτηση από
την επιφανειακή τάση που ασκείται από το ευαίσθητο στρώμα, ανεξάρτητα από τις
διαστάσεις της μεμβράνης. Συγκριτικά αποτελέσματα για διάφορα πάχη μεμβρανών
απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα (Σχήμα 16).
Από τη μελέτη με ΜΠΣ για την απόκριση των αισθητήρων όταν είναι επικαλυμμένοι με
στρώμα πολυμερούς προκύπτει γενικά ότι:
(α) οι τιμές της μέγιστης μετατόπισης είναι οι ίδιες για συνθήκες που αντιστοιχούν στον
ίδιο συντελεστή Eα/1-ν, όπου Ε και ν το μέτρο ελαστικότητας και ο λόγος Poisson του
πολυμερούς ενώ α είναι ο συντελεστής διαστολής του πολυμερούς ανά % σχετική μεταβολή
της συγκέντρωσης του αναλύτη.
(β) η μέγιστη κατακόρυφη μετατόπιση w o είναι ανάλογη του συντελεστή s και του πάχους
του πολυμερούς. Για τις γεωμετρίες που μελετήθηκαν, η γραμμική συμπεριφορά του
αισθητήρα ισχύει μέχρι πάχος πολυμερούς ίσο με 1μm ή διαφορετικά για τιμές επιφανειακής
τάσης που αντιστοιχούν σε μέγιστες μετατοπίσεις μικρότερες από 0.15μm.
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3.3704
3.0640
2.7576
2.4512
2.1448
1.8384
1.5320
1.2256
0.9192
0.6128
0.3064
0.0000

πάχος μεμβράνης
250nm
500nm
750nm
1000nm
OD=250 μm

0
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4
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8
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16

Επιφανειακή τάση [mN/m]

Σχήμα 16. Η μεταβολή της χωρητικότητας συναρτήσει της επιφανειακής τάσης

δείχνει γραμμική συμπεριφορά για μικρές τιμές της τάσης ανεξάρτητα από τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά των μεμβρανών. Ωστόσο, όπως αναμένεται οι πιο λεπτές
μεμβράνες δείχνουν μεγαλύτερη ευαισθησία.

4.5.3 Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία για βιολογικούς αισθητήρες μεμβρανών

Οι παράμετροι που μελετήθηκαν για την προσέγγιση της απόκρισης των βιολογικών
αισθητήρων μεμβρανών περιλαμβάνουν τις διαστάσεις της μεμβράνης (διάμετρος και
πάχος), το βάθος της κοιλότητας κάτω από την μεμβράνη και το ποσοστό επικάλυψης της
μεμβράνης. Σε όλες τις περιπτώσεις θεωρήθηκε ότι ένα λεπτό βιολογικό υλικό πάχους 3nm
καλύπτει την επάνω επιφάνεια της μεμβράνης. Το υλικό αυτό ασκεί επιφανειακή τάση ίση με
15 mN/m. Αυτή η τιμή της επιφανειακής τάσης βασίζεται στη βιβλιογραφία για αντίστοιχους
βιολογικούς αισθητήρες μικροδοκών [17-19,24]. O αισθητήρας αποτελείται από τη
μεμβράνη πυριτίου και το στρώμα παθητικοποίησης πάχους 0.5μm. Οι μηχανικές ιδιότητες
των υλικών παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.
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Πίνακας 8: Οι μηχανικές ιδιότητες των υλικών που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο

προσομοίωσης των μεμβρανών
Μέτρο

Λόγος Poisson

Βιβλιογραφική

ελαστικότητας

Αναφορά

(GPa)

135

0.28

[12]

SiO2

57

0.17

[14]

Υπόστρωμα Si

169

0.22

[13]

Βιολογικό υλικό

0.1

0.45

[22-23]

Μεμβράνη
(Si/Ge/B)

Στο Σχήμα 17 συνοψίζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων κανονικοποιημένα ως
προς τη μέγιστη κάμψη της μεμβράνης (Σχήμα 17α) και ως προς την αντίστοιχη μέγιστη
χωρητικότητα (Σχήμα 17β), για διάφορα πάχη και διαμέτρους μεμβρανών.

1,0
OD150 μm
OD200 μm
OD250 μm

0,8

OD150 μm
OD200 μm
OD250 μm

0,9
Κανονικοποιημένη ΔC

Κανονικοποιημένη W0

1,0

0,6
0,4
0,2

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0,0
0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

0,0

1,75

Πάχος μεμβράνης [μm]

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

Πάχος μεμβράνης [μm]

(α)

(β)

Σχήμα 17. Η εξάρτηση (α) της κατακόρυφης μετατόπισης της μεμβράνης και (β) της

μεταβολής της χωρητικότητάς της από τη διάμετρο και το πάχος της.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν δείχνουν ότι μια μεμβράνη διαμέτρου 200μm θα
μπορούσε να δώσει ικανοποιητική απόκριση που βελτιώνεται όσο μειώνεται το πάχος της
μεμβράνης. Επειδή στη διαδικασία κατασκευής υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες που δεν
135

Κεφάλαιο 4

Σχεδιασμός του αισθητήρα

μπορούν να ληφθούν υπόψη στην προσομοίωση, π.χ. ενδογενείς τάσεις και περιορισμοί
κατασκευής, σε πρώτη προσέγγιση καταλήγουμε να κατασκευάσουμε μεμβράνες διαμέτρου
150, 200 και 250μm για να μελετήσουμε και στην πράξη την απόδοσή τους ώστε να
οδηγηθούμε στην πιο προσοδοφόρα επιλογή. Επίσης, λόγω του ότι μια μεμβράνη από
πυρίτιο πάχους 0.25μm και διαμέτρου περίπου 200μm θα ήταν πολύ εύθραυστη, κατά την
ολοκλήρωση της κατασκευής του αισθητήρα θα αναμένονταν πολλές απώλειες. Επομένως,
καταλήγουμε στο να κατασκευαστούν δομές με πάχη από 0.5μm έως και 1.5μm.
Οι αρχικές χωρητικότητες για τις διαμέτρους μεμβρανών που επιλέχθηκαν φαίνονται στον
Πίνακα 9. Οι τιμές αναφέρονται τόσο σε επίπεδες όσο και σε πλήρως πατημένες μεμβράνες,
αφού οι ενδογενείς τάσεις που σχετίζονται με τα υλικά και τη διαδικασία κατασκευής
αναμένεται να επηρεάζουν τη μορφολογία των μεμβρανών. Όσο περισσότερο πλησιάζει η
μεμβράνη προς το υπόστρωμα η χωρητικότητα αυξάνεται για αυτό και η αρχική
χωρητικότητα των μεμβρανών που πατάνε στο υπόστρωμα διαφοροποιείται σημαντικά από
εκείνη των επίπεδων δομών.
Οι τιμές του Πίνακα 9 υπολογίστηκαν για βάθος κοιλότητας (απόσταση μεταξύ των
οπλισμών) 0.5μm και για πλάτος στήριξης στο SiO2 ίσο με 15μm. Οι διαστάσεις αυτές
επιλέχθηκαν επίσης βάσει των περιορισμών της κατασκευής και των απαιτήσεων για
βέλτιστη απόκριση. Για παράδειγμα, το μέγιστο επιτρεπτό βάθος της κοιλότητας εξαρτάται
από παράγοντες όπως: (α) το μέγιστο πάχος οξειδίου που μπορεί να επιτευχθεί με θερμική
οξείδωση (περίπου 1μm), (β) το πάχος του υμενίου Si του SOI δισκίου (αφού καταναλώνεται
πυρίτιο για το σχηματισμό του διοξειδίου του πυριτίου), και (γ) οι μέγιστες μεταβολές του
ύψους που μπορεί να καλύπτει, χωρίς να διακόπτεται, η γραμμή αλουμινίου που θα περνά
πάνω από τις μεμβράνες. Οι παράγοντες που σχετίζονται με την κατασκευή του αισθητήρα
αναπτύσσονται περισσότερο στο επόμενο κεφάλαιο.

Πίνακας 9. Οι θεωρητικά αναμενόμενες αρχικές χωρητικότητες επίπεδων και πατημένων
στο υπόστρωμα μεμβρανών για διάφορες διαμέτρους και βάθος κοιλότητας 0.5μm.
Διάμετρος μεμβράνης
[μm]

Χωρητικότητα [pF]

150

0.86324

31.82723

200

1.27331

56.3204

250

1.75289

87.76396
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Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων που πρόεκυψαν χρησιμοποιήθηκαν σαν οδηγός
για να επιλέξουμε τις γεωμετρικές διαστάσεις των αισθητήρων. Η πλήρης μελέτη για την
εξαγωγή ποσοτικών αποτελεσμάτων απαιτεί πολύ πιο πολύπλοκα μοντέλα καθώς και τη
γνώση

παραγόντων

όπως

οι

ενδογενείς

τάσεις

των

δομών

μεμβράνη-στρώμα

παθητικοποίησης-βιολογικό υλικό, και η συνεπαγόμενη αρχική κάμψη της μεμβράνης. Στην
περίπτωση που γνωρίζαμε αυτές τις πληροφορίες, ένα πλήρες μοντέλο προσομοίωσης θα
περιελάμβανε επιπλέον πεπερασμένα στοιχεία (contact elements). Τα στοιχεία αυτά είναι
ικανά να προσομοιώσουν δομές που έρχονται σε επαφή έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη
κατά την επίλυσή του μοντέλου ο περιορισμός της κίνησης της μεμβράνης από το
υπόστρωμα. Το μοντέλο αυτό θα έπρεπε στη συνέχεια να συζευχθεί με αντίστοιχο
ηλεκτροστατικό μοντέλο (που αποτελείται από ηλεκτροστατικά πεπερασμένα στοιχεία) για
να συνυπολογιστούν τελικά όλοι οι παράγοντες που συνεισφέρουν στη μεταβολή της
χωρητικότητας. Η πολυπλοκότητα των μοντέλων αυτών δεν επέτρεψε σε αυτό το στάδιο την
ποσοτική πρόβλεψη της απόκρισης των αισθητήρων.

4.6 Γενικά Συμπεράσματα

Με βάση τα αποτελέσματα της θεωρητικής ανάλυσης και τους περιορισμούς της
κατασκευής καταλήξαμε στο να κατασκευάσουμε αισθητήρες με πάχος μεμβράνης πυριτίου
που κυμαίνεται μεταξύ 0.5 και 1.5μm και με στρώμα παθητικοποίησης πάχους 0.5μm. Οι
χημικοί αισθητήρες αναμένεται να δώσουν αποκρίσεις που εξαρτώνται από το πάχος του
ευαίσθητου στρώματος και το λόγο Eα/1-ν, όπου Ε και ν το μέτρο ελαστικότητας και ο λόγος
Poisson του πολυμερούς ενώ α είναι ο συντελεστής διαστολής του πολυμερούς ανά %
σχετική μεταβολή της συγκέντρωσης του αναλύτη. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας της
απόκρισης των αισθητήρων είναι και ο τρόπος που θα καλυφθούν οι μεμβράνες με το χημικά
ευαίσθητο στρώμα. Για επίπεδες μεμβράνες, η βέλτιστη συνθήκη επικάλυψης είναι ο λόγος
των ακτίνων Rευαίσθητου στρώματος/Rμεμβράνης να ισούται με 0.7.
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Κεφάλαιο 5
Κατασκευή του αισθητήρα

Πριν την κατασκευή της μικρομηχανικής δομής που θα αποτελέσει τελικά τον αισθητήρα
μελετήθηκαν παράμετροι όπως οι συνθήκες εμφύτευσης ιόντων για να καταστεί το πυρίτιο αγώγιμο,
οι συνθήκες υγρής εγχάραξης του πυριτίου, η στήριξη των μεμβρανών σε σχέση με το εύρος της
περιμετρικής τους επιφάνειας που ακουμπά στο διοξείδιο του πυριτίου και η μορφή τους για
διαφορετικά βάθη κοιλοτήτων. Για το σκοπό αυτό αρχικά κατασκευάστηκαν μικρομηχανικές δομές
όπως αισθητήρες πίεσης. Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν οι συστοιχίες μεμβρανών που
αποτελούνται από 16 σειρές και 16 στήλες μεμβρανών σε τρία μεγέθη διαμέτρου μεμβράνης και τρία
διαφορετικά πάχη μεμβρανών. Οι συστοιχίες χαρακτηρίστηκαν ως προς την απόκριση των
μεμβρανών σε εφαρμοζόμενη πίεση και ως προς τη μεταξύ τους σύζευξη κατά τη διάρκεια των
μετρήσεων χωρητικότητας.
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5.1 Συνθήκες εμφύτευσης ιόντων και εγχάραξης Si
Είναι γνωστό ότι προσμίξεις αποδεκτών ή δοτών στο πυρίτιο, όπως το Βόριο και ο
Φώσφορος αντίστοιχα, μπορούν να αυξήσουν την αγωγιμότητά του τόσο ώστε να το
καταστήσουν πρακτικά αγωγό, με φορείς αγωγιμότητας οπές ή ηλεκτρόνια αντίστοιχα. Εκτός
από αυτή την ιδιότητα, οι προσμίξεις όπως το Βόριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως
στρώμα τερματισμού της υγρής εγχάραξης του πυριτίου (etch-stop layer). Επομένως,
καθορίζοντας το βάθος στο οποίο θα φτάσουν οι προσμίξεις αυτές μπορεί να καθοριστεί το
βάθος όπου θα εγχαραχτεί το πυρίτιο. Για τους υπό μελέτη αισθητήρες, όπως θα φανεί και
στη συνέχεια, αυτό το βάθος καθορίζει το πάχος των αγώγιμων μεμβρανών πυριτίου.
Έτσι, για τον καθορισμό του πάχους των μεμβρανών έγινε αρχικά προσομοίωση της
διάχυσης του Βορίου στο πυρίτιο με το πρόγραμμα TSuprem-4 και τα αποτελέσματα
επαληθεύτηκαν πειραματικά μελετώντας ταυτόχρονα συνθήκες υγρής εγχάραξης πυριτίου
ισχυρά ντοπαρισμένου με Βόριο χρησιμποιώντας διαφορετικά διαλύματα (ΚΟΗ, EDP) και
σε διάφορες συγκεντρώσεις.
5.1.1 Προσομοίωση με το Τ-suprem4
Με το πράγραμμα Taurus-Suprem-4 προσομοιώθηκε η διάχυση του Βορίου για διάφορες
συνθήκες εμφύτευσης και ανόπτησης δισκίων πυριτίου αρχικής ειδικής αντίστασης 1-10
Ωcm και για διάφορα πάχη διοξειδίο του πυριτίου πάνω από το πυρίτιο. Από το προφίλ της
συγκέντρωσης Βορίου που προκύπτει, υπολογίζεται το σημείο όπου θα σταματήσει η υγρή
εγχάραξη του πυριτίου, με βάση το γεγονός ότι το σημείο αυτό (etchstop) είναι το βάθος
όπου η συγκέντρωση του Βορίου είναι 1*1020 cm-3 για υγρή εγχάραξη με υδροξείδιο του
Καλίου (ΚΟΗ) και 7*10-19 cm-3 για υγρή εγχάραξη με EDP (Ethylene Diamine : Water :
Pyrocatechol) [1-4].
Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα προσομοίωσης Τ-suprem4 με το πλήρες μοντέλο
διάχυσης, PD.FULL, το οποίο λαμβάνει υπόψη και τις αλληλεπιδράσεις των προσμίξεων με
τις σημειακές ατέλειες. Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την ενεργοποίηση του
εμφυτευμένου Βορίου, ACT.FULL, είναι επίσης το πιο αναβαθμισμένο και λαμβάνει υπόψη
τα παρακάτω τέσσερα φυσικά φαινόμενα: όρια στερεάς διαλυτότητας (solid solubility
limits), συμπλέγματα προσμίξεων (dopand clustering), συμπλέγματα ατελειών προσμίξεων
(dopand-defect clusters) και ιζηματοποίηση (precipitation). Η κλίση των δισκίων ήταν 7° για
την αποφυγή του φαινομένου του διαυλισμού (channeling). Τα αποτελέσματα μετά από κάθε
βήμα (εμφύτευση, ανόπτηση) αποθηκεύονται σε αρχείο .dat δίνοντας το προφίλ από το
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οξείδιο μέχρι βάθος 5μm μέσα στο δισκίο και με σημεία ανά 50 Å. Πάνω από το πυρίτιο
υπάρχει πάντα ένα στρώμα πυριτίου το οποίο είτε είναι λεπτό, της τάξεως των 200Å, για να
μη διαφεύγει μέσω διάχυσης Βόριο στην ατμόσφαιρα είτε είναι παχύ, έως 5000 Å για τη
μελέτη του προφίλ των προσμίξεων στις περιοχές κάτω και μέσα στο διοξείδιο του πυριτίου
που χρσησιμοποιείται για μόνωση και για τη στήριξη των μεμβρανών. Μελετήθηκαν χρόνοι
ανόπτησης 30 ως 120 min σε περιβάλλον αζώτου (inert) και θερμοκρασία Τ=1050°C. Πάντα
το τελικό προφίλ υπολογίζεται μετά από επιπλέον ανόπτηση σε άζωτο για 30 min και
Τ=1000°C αφού αυτό το στάδιο είναι απαραίτητο μετά τη συγκόλληση των δύο δισκίων
κατά την κατασκευή των αισθητήρων.
Αρχικά προσομοιώθηκαν μονές εμφυτεύσεις για δόση 0.5 έως 2.25*1016 cm-2 (με βήμα
0.25). Στη συνέχεια μελετήθηκαν και διπλές εμφυτεύσεις όπου η πρώτη ενέργεια εμφύτευσης
είναι 150 keV όπως και στις μονές, ενώ η δεύτερη 100 keV. Οι δόσεις που μελετήθηκαν είναι
0.5-2*1016 cm-2 και για τις δύο ενέργειες εμφύτευσης, με βήμα 0.5*1016 cm-2. Ένα κρίσιμο
σημείο για τη μελέτη είναι η τιμή της συγκέντρωσης του Βορίου κοντά στη διεπιφάνεια
Si/SiO2 δηλαδή στο βάθος μηδέν του προφίλ. Αν μετά την ανόπτηση υπάρχουν υψηλές
συγκεντρώσεις Βορίου, της τάξεως των 2*1020 cm-3, δημιουργούνται συσσωματώματα της
πρόσμιξης [5]. Στις μονές εμφυτεύσεις αυτό το όριο δεν ξεπεράστηκε, όμως εμφανίστηκαν
τόσο υψηλές συγκεντρώσεις για διπλές εμφυτεύσεις. Για λεπτά πάχη μεμβρανών, που είναι
και τα πάχη μεμβρανών που μας ενδιαφέρουν (<1μm), επειδή η ποσότητα του Βορίου δεν
είναι τόσο μεγάλη ώστε να δημιουργηθούν συσσωματώματα μέσα στο πυρίτιο,
συμπεραίνεται ότι δεν είναι απαραίτητο η εμφύτευση να γίνει σε δύο στάδια με διαφορετικές
ενέργειες.
Τελικά οι συνθήκες που επιλέχθηκαν για πάχη μεμβρανών περίπου 0.5μm και 0.9μm είναι
1*1016 άτομα Β/cm-2 και 1.5*1016 άτομα Β/cm-2 αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα της
προσομοίωσης για κάθε περίπτωση απεικονίζονται στα Σχήματα 1 και 2 τόσο για την
περίπτωση που το πάχος του οξειδίου (toxide) το οποίο πρέπει να διασχίσουν τα άτομα του
Βορίου είναι 0.02μm όσο και στην περίπτωση που το πάχος του είναι 0.4μm, δηλαδή όταν το
οξείδιο που σχηματίζει τις κοιλότητες είναι αρκετά λεπτό ώστε να επεκταθεί το υλικό της
μεμβράνης και πάνω από αυτό και να κατασκευαστούν τελικά σχεδόν πακτωμένες
μεμβράνες. Στα Σχήματα 1 και 2 απεικονίζεται η συγκέντρωση του Βορίου μέσα στο πυρίτιο
σε συνάρτηση με το βάθος αμέσως μετά την εμφύτευση του Βορίου, μετά από ανόπτηση του
δείγματος στους 1050ºC για μία ώρα και μετά από επιπλέον ανόπτηση στους 1000ºC για
μισή ώρα. Η τελευταία διαδικασία, αν και δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την
κατανομή των προσμίξεων, αποτελεί απαραίτητο βήμα για την κατασκευή των αισθητήρων
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μετά τη συγκόλληση των δισκίων ώστε να ισχυροποιηθούν οι δεσμοί που τα συγκρατούν.
Παρατηρείται ότι πράγματι για συνθήκες υγρής εγχάραξης με EDP αναμένεται η
συγκέντρωση του Βορίου μέσα στο πυρίτιο να είναι 7*10-19 cm-3σε βάθη 0.5μm και 0.9μm
αντίστοιχα (Σχήμα 1(α) και 2(α)).
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Σχήμα 1. Κατανομή των προσμίξεων Βορίου μέσα στο πυρίτιο για δόση 1·1016 άτομα
Β/cm-2 με ενέργεια 150keV και πάχος οξειδίου (α) 0.02μm και (β) 0.4μm.
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Σχήμα 2. Κατανομή των προσμίξεων Βορίου μέσα στο πυρίτιο για δόση 1.5·1016 άτομα
Β/cm-2 με ενέργεια 150keV και πάχος οξειδίου (α) 0.02μm και (β) 0.4μm.
Άλλες επίσης καλές συνθήκες, με βάση την προσομοίωση, για τη δημιουργία μεμβράνης
πάχους 1μm, μπορούν να θεωρηθούν οι μονές δόσεις 2.25*1016 cm-2 για tann=90΄ και 2*1016
cm-2 για tann=60΄. Οι πρώτες συνθήκες δίνουν μεμβράνη 1.05 μm και οι δεύτερες 0.95 μm.
Τα αντίστοιχα πάχη Si πάνω από το οξείδιο είναι περίπου 0.25 μm, για tox= 0.5 μm. Ωστόσο,
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για tox= 0.4 μm το αντίστοιχο πάχος του Si είναι περίπου 0.7 μm, τιμή αρκετά μεγάλη. Γενικά
παρατηρήθηκε ότι στις συνθήκες που μελετήθηκαν, οι προσομοιώσεις έδιναν μηδενικό πάχος
μεμβράνης όταν το οξείδιο πάνω από το πυρίτιο ήταν ίσο ή ξεπερνούσε το πάχος των 0.6μm.
Αυτό το πάχος οξειδίου επιλέχθηκε τελικά για την κατασκευή των μεμβρανών με την
αυτοευθυγραμμιζόμενη διαδικασία, όπως φαίνεται σε ακόλουθη ενότητα.
5.1.2 Πειραματικές δοκιμές για τον προσδιορισμό του πάχους των μεμβρανών και τις
συνθήκες υγρής εγχάραξης
Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν τρία δισκία, 1-10 Ωcm (Ε1, Ε2 και Ε3), που θα εμφυτευθούν
με Βόριο σε διαφορετικές δόσεις. Πριν την εμφύτευση Βορίου σχηματοποιήθηκαν λωρίδες
θερμικού οξείδιου πάχους 0.4 μm. Άλλα τρία δισκία Si (100) p-τύπου χρησιμοποιήθηκαν για
τη συγκόλληση με τα αρχικά δισκία και μελετήθηκαν τελικά διάφορες συνθήκες υγρής
εγχάραξης για τον πειραματικό προσδιορισμό του πάχους των δομών του Si και τον
καθορισμό βέλτιστων συνθηκών εγχάραξης. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν είναι τα εξής:
1) Καθαρισμός με Piranha
Το διάλυμα Piranha αποτελείται από H2SO4:H2O2 σε αναλογία 1:1 και όλα τα δισκία
εμβυθίστηκαν στο διάλυμα για 15 λεπτά.
2) Οξείδωση
Η οξείδωση για μεγάλα πάχη οξειδίου είναι υγρή. Τα δείγματα οξειδώθηκαν σε φούρνο
για 50 min στους 1050°C με σκοπό να προκύψει οξείδιο πάχους 0.4μm.
3) Λιθογραφία
Ακολούθησε θετική λιθογραφία για τη δημιουργία λωρίδων Si πάχους 100 μm περίπου.
4) Εγχάραξη πλάσματος
Τα τρία δισκία που λιθογραφήθηκαν εγχαράκτηκαν σε πλάσμα CHF3 για την αφαίρεση
του οξειδίου και το σχηματισμό των λωρίδων Si.
5) Ξέπλυμα με ακετόνη και Piranha
Ακολουθεί ξέπλυμα με ακετόνη και προπανόλη για να φύγει η ρητίνη και Piranha ώστε τα
δισκία να είναι έτοιμα για εμφύτευση.
6) Εμφύτευση Βορίου
Η εμφύτευση του Βορίου έγινε με βάση τις προσομοιώσεις της προηγούμενης ενότητας,
με ενέργεια εμφύτευσης 150 keV και δόση ανά δείγμα:
Ε1: 2*1016 cm-2
Ε2: 1.5*1016 cm-2
Ε3: 1.25*1016 cm-2
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7) Piranha και Ανόπτηση
Πριν την ανόπτηση τα τρία δισκία καθαρίζονται πάλι σε Piranha και προετοιμάζονται για
ανόπτηση. Όταν η θερμοκρασία του φούρνου φτάνει τους 1050 °C, εφαρμόζεται ροή Ο2 για
2 min ώστε να δημιουργηθεί ένα λεπτό οξείδιο (περίπου 200Å) που θα εμποδίζει τη διάχυση
του Βορίου στο περιβάλλον. Τα υπόλοιπα 58 min έχουμε ροή Ν2 στο φούρνο σε σταθερή
θερμοκρασία.
8) Συγκόληση δισκίων
Η διαδικασία για τη συγκόληση δισκίων περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα. Τα δισκία
ξεπλένονται σε νερό και καθαρίζονται σε Piranha για 15 min. Ακολουθεί ξέπλυμα σε νερό
και αμέσως μετά βύθιση των δισκίων σε υδατικό διάλυμα HF (1-2 %) για 5 δευτερόλεπτα.
Ακολουθεί ξέπλυμα σε νερό για 10 λεπτά. Βυθίζονται κατόπιν τα δισκία σε διάλυμα H2O:
NH3: H2O2 (6:4:1) θερμοκρασίας 55 °C για 3 λεπτά, ώστε να γίνουν υδροφιλικές οι
επιφάνειες των δισκίων. Τα δισκία στη συνέχεια βυθίζονται για 10min σε απιονισμένο νερό
ώστε οι ακόρεστοι επιφανειακοί δεσμοί να ενωθούν με ελεύθερες ρίζες ΟΗ και Η2Ο.
Ακολουθεί στέγνωμα στο πλυντήριο τέτοιο ώστε να μην απομακρυνθούν τα μόρια του
νερού από τις επιφάνειες των δισκίων. Τέλος γίνεται η συγκόλληση των δισκίων και η
ανόπτησή τους στους 1000 °C σε Ν2 για 30 min.
9) Μηχανική Λέπτυνση
Η μηχανική λέπτυνση των συγκολλημένων δισκίων τα οποία είχαν υποβληθεί στην
οξείδωση και την εμφύτευση Βορίου γίνεται με τη χρήση κόκκων αλουμίνας (Al2O3)
διαμέτρου 12μm πάνω σε επίπεδο δίσκο χυτοσίδηρου. Τα δισκία έχουν αρχικό πάχος 500μm
και χρειάζεται να απομείνει τελικά πάχος περίπου 40-50 μm, που θα εγχαρακτεί στη
συνέχεια με υγρή εγχάραξη.
10) Υγρή Εχχάραξη
Τα δείγματα μετά τη μηχανική λέπτυνση κόπηκαν σε τέσσερα κομμάτια όπως φαίνεται
στο Σχήμα 3 και μελετήθηκαν διαφορετικές συνθήκες υγρής εγχάραξης όπως αναφέρονται
παρακάτω.
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S#A

S#Δ
S#B

S#Γ

Σχήμα 3. Ο τρόπος που κόπηκαν τα δισκία πυριτίου για τη μελέτη διαφορετικών
συνθηκών υγρής εγχάραξης. Το σύμβολο # αντιστοιχεί στον αριθμό του δισκίου (1,2 ή3) και
τις συνθήκες εμφύτευσης Βορίου (Ε1,Ε2 και Ε3).
S1A (δόση 2*1016cm-2): Χρησιμοποιήθηκε διάλυμα ΚΟΗ 20wt% (σε 100g δ/τος τα 20g
είναι ΚΟΗ) σε θερμοκρασία 80°C. Το δείγμα έμεινε περίπου 40min μέχρι να ολοκληρωθεί η
εγχάραξη. Δεν προέκυψε μεμβράνη, δηλαδή η δόση δεν επαρκούσε για αυτές τις συνθήκες
εγχάραξης.
S1Δ (δόση 2*1016cm-2): Χρησιμοποιήθηκε το ίδιο διάλυμα ΚΟΗ 20wt% σε θερμοκρασία
60°C. Το δείγμα έμεινε στο δ/μα για 90 min αλλά εγχαράχθηκε κανονικά μόνο το επάνω
μέρος του κομματιού που ήταν βυθισμένο στο διάλυμα. Η ανομοιόμορφη εγχάραξη σε αυτές
τις συνθήκες συμφωνεί και με τη βιβλιογραφία [4].
S1Β (δόση 2*1016cm-2): Χρησιμοποιήθηκε διάλυμα EDP τύπου S (375ml Ethylene
Diamine / 60g Pyrocatechol / 60ml H2O)στους 75°C. Ο αναμενόμενος ρυθμός εγχάραξης
είναι 13μm/h. Η εγχάραξη ολοκληρώθηκε σε 4 ώρες και 30 λεπτά. Η επιφάνεια που
προέκυψε ήταν λεία και η εγχάραξη ήταν σχεδόν ομοιογενής.
S3Α (δόση 1,25*1016cm-2): Χρησιμοποιήθηκε το ίδιο διάλυμα EDP στους 88°C. Η
εγχάραξη ολοκληρώθηκε σε 2 ώρες και 55 λεπτά. Δημιουργήθηκαν μεμβράνες αλλά
ανομοιογενώς αφού φάνηκε να αλλάζει ο χρωματισμός της επιφάνειας.
S2Α (δόση 1,5*1016cm-2): Χρησιμοποιήθηκε το ίδιο διάλυμα EDP στους 88°C. Η
εγχάραξη ολοκληρώθηκε σε 2 ώρες και 20 λεπτά. Δημιουργήθηκαν μεμβράνες αλλά
διακρίνονται ανομοιομορφίες κατά μήκος των μεμβρανών και λίγες μικρές φουσκάλες στην
επιφάνεια.
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S2Δ (δόση 1,5*1016cm-2): Χρησιμοποιήθηκε δ/μα ΚΟΗ 20wt% + ΙΡΑ 2.25% σε
θερμοκρασία 76°C (bath στους 96°C). Η ισοπροπανόλη αναφέρεται ότι βοηθά να γίνει πιο
ομοιόμορφη η εγχάραξη [6]. Η εγχάραξη ολοκληρώθηκε σε 3 ώρες.
S1Γ (δόση 2*1016cm-2): Χρησιμοποιήθηκε διάλυμα ΚΟΗ 28wt% + ΙΡΑ 2.25% σε
θερμοκρασία 83°C. Η εγχάραξη ολοκληρώθηκε σε 60 min. Το αποτέλεσμα ήταν σχετικά
καλό αλλά και πάλι η επιφάνεια ήταν λιγότερο λεία από ότι με την εγχάραξη σε EDP.
S2Β (δόση 1,5*1016cm-2): Χρησιμοποιήθηκε διάλυμα ΚΟΗ 28wt% + ΙΡΑ 2.25%, σε
θερμοκρασία 80-84°C. Το δείγμα έμεινε στο διάλυμα για 30 λεπτά αν και από τα 20min
είχαν φανεί οι μεμβράνες. Το αποτέλεσμα ήταν όμοιο με αυτό της προηγούμενης
περίπτωσης.
S3Δ (δόση 1,25*1016cm-2): Χρησιμοποιήθηκε διάλυμα ΚΟΗ 28wt% + ΙΡΑ 2.25%, σε
θερμοκρασία 80-84°C (bath στους 98°C). Έμεινε το δείγμα στο δ/μα για 45-50 min αλλά το
πάχος της μεμβράνης που σχηματοποιήθηκε ήταν τελικά αρκετά μικρό ώστε εγχαράχτηκε
όλη η επιφάνεια του δείγματος.
Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τις συνθήκες εγχάραξης για κάθε κομμάτι και το πάχος πυριτίου
που έμεινε μετά την εγχάραξη. Η τρίτη στήλη του Πίνακα αναφέρεται στο πάχος της
μεμβράνης ενώ η τέταρτη στήλη αναφέρεται στο πάχος του Si πάνω από την περιοχή
στήριξης, δηλαδή εκεί όπου υπήρχε το παχύ οξείδιο πάχους 0.4μm.
Με βάση τα αποτελέσματα, δεν βρέθηκαν ικανοποιητικές συνθήκες εγχάραξης με
διάλυμα ΚΟΗ, έτσι για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα καταλήγουμε στη χρήση διαλύματος
EDP. Οι συνθήκες για τελικό πάχος μεμβρανών ~0.9 μm είναι εμφύτευση βορίου σε δόση
1.5*1016 άτομα Β/cm2 με ενέργεια 150 keV ενώ για τελικό πάχος μεμβρανών 0.5-0.6 μm
εμφυτεύεται δόση 1*1016 ατ.Β/cm2 με ενέργεια 150 keV. Με τις συνθήκες αυτές
κατασκευάστηκαν οι μεμβράνες τύπου αισθητήρα πίεσης που περιγράφονται στην επόμενη
ενότητα.
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Πίνακας 1 – Το τελικό πάχος Si για διάφορες δόσεις εμφύτευσης βορίου και συνθήκες
υγρής εγχάραξης
Δόση
εμφύτευσης [cm-2]
2*1016
2*1016
2*1016
2*1016
1.5*1016
1.5*1016
1.5*1016
1.25*1016
1.25*1016

Συνθήκες

Πάχος

εγχάραξης

μεμβράνης [nm]

KOH 20wt%
80°C
EDP 75°C
KOH 28wt%
83°C + ΙΡΑ
KOH 20wt%
60°C
KOH 20wt%
75°C + ΙΡΑ
EDP 88°C
KOH 20wt%
75°C + ΙΡΑ
EDP 88°C
KOH 28wt%
83°C + ΙΡΑ

Πάχος Si πάνω
από το SiO2
(στήριξη) [nm]

*

*

1380

1050

1000

600

200

0

*

*

<950

760

*

*

835

685

*

*

* Εγχαράχτηκε όλο το υλικό
5.2 Κατασκευή αισθητήρων πίεσης
Αφού μελετήθηκαν οι συνθήκες εμφύτευσης Βορίου και εγχάραξης του πυριτίου,
κατασκευάστηκαν μεμβράνες με διαφορετικά πάχη, διαμέτρους και τρόπο στήριξης πάνω
στο οξείδιο του πυριτίου, λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα αποτελέσματα. Οι μεμβράνες
αυτές έχουν δομή αισθητήρων πίεσης και η διάμετρος τους που καθορίζεται από τις
κοιλότητες που ορίζουν οι μάσκες λιθογραφίας, ποικίλλει (50-300μm). Το πάχος των
μεμβρανών, καθορίστηκε από τις συνθήκες εμφύτευσης Βορίου και υγρής εγχάραξης του
πυριτίου. Ο διαφορετικός τρόπος στήριξης επιτεύχθηκε με τροποποιήσεις στον τρόπο
κατασκευής. Ο πρώτος τρόπος κατασκευής βασίστηκε σε ήδη αναπτυγμένη διαδικασία για
την κατασκευή αισθητήρων πίεσης που αναφέρεται ως αυτοευθυγραμιζόμενη διαδικασία
κατασκευής και στην οποία η περιοχή στήριξης της μεμβράνης ισούται με το πάχος της [7]
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και το πάχος του οξειδίου στήριξης που επιλέγεται οφείλει να είναι τουλάχιστον 0.5μm.
Όταν το οξείδιο στο οποίο στηρίζονται οι μεμβράνες γίνει πιο λεπτό (περίπου 4000Å), όπως
φάνηκε και από τις προσομοιώσεις, τα ιόντα Βορίου που εμφυτεύονται φτάνουν και πέρα
από το οξείδιο. Έτσι, με το δεύτερο τρόπο κατασκευής, επιτυγχάνεται η δημιουργία λεπτού
αγώγιμου στρώματος πυριτίου και πέρα από τις μεμβράνες (πάνω από το SiO2) το οποίο
αφαιρείται με λιθογραφία και ξηρή εγχάραξη ώστε να καθορίζεται τελικά το εύρος της
περιοχής στήριξης των μεμβρανών.
5.2.1 Διαδικασία κατασκευής
Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για τις δύο κύριες διαδικασίες κατασκευής
παρουσιάζονται συνοπτικά στο Σχήμα 4 και αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

(a1)
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΔΙΣΚΙΩΝ

(a2)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ
ΕΓΧΑΡΑΞΗ –
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

(b)
Σχήμα 4. Τα στάδια κατασκευής των μεμβρανών για στήριξη ίση με το πάχος τους
(αυτοευθυγραμμιζόμενη διαδικασία) (a1) και για σχεδόν πακτωμένες μεμβράνες (15-20μm
περιφερειακή στήριξη) (a2).

Δισκίο 1 (δισκίο μεμβράνης)
Α1. Καθαρισμός του δισκίου µε piranha (H2SO4(98%):H2O2(30%) → 1:1) για 15min,
έτσι ώστε να αφαιρεθούν από την επιφάνεια του τυχόν οργανικές ενώσεις ή μέταλλα.
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Α2. Υγρή θερμική οξείδωση. Για την αυτοευθυγραμμιζόμενη διαδικασία (Σχήμα 9
a1): 105min στους 1050ºC (σχηματισμός στρώματος οξειδίου του πυριτίου πάχους
~5800Å). Για τη μη αυτοευθυγραμμιζόμενη διαδικασία (Σχήμα 9 a2): 50min στους
1050ºC (σχηματισμός οξειδίου του πυριτίου πάχους ~3800Å).
Α3. Λιθογραφία 1ης μάσκας για τον καθορισμό του μεγέθους των κυκλικών
μεμβρανών (διάμετρος 50-300μm).
Α4. Ανισοτροπική ξηρή εγχάραξη του οξειδίου κάνοντας χρήση αερίου CHF3 σε
συνθήκες πλάσματος, έτσι ώστε να ανοιχτούν οι κοιλότητες των αισθητήρων πάνω στο
θερμικό οξείδιο (το αέριο CHF3 σε συνθήκες πλάσματος µε ισχύ 400W εγχαράσσει
ανισοτροπικά το οξείδιο µε ρυθμό ~230Å/min).
Α5. Καθαρισμός µε piranha.
Α6. Προ-εναπόθεση µε ιοντική εμφύτευση ιόντων βορίου. Οι συνθήκες εμφύτευσης
καθόρισαν το πάχος των μεμβρανών και επιλέχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα των
προσομοιώσεων και των δοκιμαστικών πειραμάτων υγρής εγχάραξης. Για τελικό πάχος
μεμβρανών ~0.9 μm εμφυτεύεται δόση 1.5*1016 άτομα Β/cm2 με ενέργεια 150 keV. Για
τελικό πάχος μεμβρανών 0.5-0.6 μm εμφυτεύεται δόση 1*1016 ατ./cm2 με ενέργεια 150
keV.
Α7. Καθαρισμός µε piranha για 15min.
Α8. Θερμική ανόπτηση στους 1050ºC για 1h. Τα πρώτα 2min πραγματοποιήθηκε η
ανόπτηση σε περιβάλλον οξυγόνου, ώστε να δημιουργηθεί ένα λεπτό στρώμα SiO2 που
εμποδίζει τη διάχυση του βορίου στο περιβάλλον ενώ τον υπόλοιπο χρόνο έγινε σε
περιβάλλον αζώτου ώστε να οδηγηθούν τα άτομα του βορίου στο επιθυμητό βάθος.
Α9. Λιθογραφία µε τη 2η μάσκα, έτσι ώστε να ορισθούν τα παράθυρα επαφής µε το
υπόστρωμα.
Α10. Ανισοτροπική ξηρή εγχάραξη του οξειδίου κάνοντας χρήση αερίου CHF3 σε
συνθήκες πλάσματος, έτσι ώστε να ανοιχτούν τα παράθυρα επαφής µε το υπόστρωμα.
Α11. Υγρή εγχάραξη µε BHF για 45sec έτσι ώστε να αφαιρεθεί το οξείδιο που
αναπτύχθηκε πάνω στην περιοχή της μεμβράνης.
Δισκίο 2 (δισκίο υποστρώματος)
Το δεύτερο δισκίο είναι n-τύπου Si με γυαλισμένες και τις δύο επιφάνειές του ώστε να
είναι όσο το δυνατόν πιο επίπεδο και επομένως να ελαχιστοποιούνται οι τάσεις που ασκεί
λόγω της καμπυλότητάς του.
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Β1. Καθαρισμός του δισκίου µε piranha (H2SO4(98%):H2O2(30%) → 1:1) για 15min,
έτσι ώστε να αφαιρεθούν από την επιφάνεια του τυχόν οργανικές ενώσεις ή μέταλλα.
Β2. Οξείδωση σε υγρό περιβάλλον και σε θερμοκρασία 1050ºC για 105min, έτσι ώστε
να αναπτυχθεί ένα θερμικό οξείδιο πάχους περίπου 6000Å.
Β3. Στη συνέχεια αφαιρείται από την εμπρός µόνο επιφάνεια του δισκίου το παχύ
οξείδιο. Τα δύο αυτά βήματα συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση των τάσεων που
δημιουργεί το διοξείδιο του πυριτίου στα δισκία [8].
Β4. Εμπλουτίζεται µε φώσφορο η επιφάνεια του δισκίου όπου είχε αφαιρεθεί το παχύ
οξείδιο ώστε να καταστεί αγώγιμη. Η επιφάνεια του υποστρώματος παίζει τον ρόλο του
ακίνητου οπλισμού του πυκνωτή που θα κατασκευαστεί.
Β5. Τέλος αναπτύσσεται ένα λεπτό υμένιο οξειδίου του πυριτίου (200Å), το οποίο
χρησιμεύει ως μονωτικό διηλεκτρικό στρώμα μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή, ώστε
αυτός να µη βραχυκυκλώσει σε πιθανή επαφή μεμβράνης - υποστρώματος.
Δισκία 1 + 2.
Γ1. Καθαρισμός των δύο δισκίων σύμφωνα µε τη διαδικασία της θερμικής
συγκόλλησης, έτσι ώστε να καταστεί υδροφιλική η επιφάνεια τους.
Γ2. Συγκόλληση των δύο δισκίων σε περιβάλλον ατμόσφαιρας.
o

Γ3. Θερμική ανόπτηση των συγκολλημένων δισκίων στους 1000 C για 30min, ώστε
να ισχυροποιηθούν οι δεσμοί συγκόλλησης.
Γ4. Μηχανική λέπτυνση από τα συγκολλημένα δισκία του δισκίου της μεμβράνης από
το πάχος των 500µm στο πάχος των 50µm. Η μηχανική λέπτυνση πραγματοποιήθηκε µε
σκόνη αλουμίνας 12µm πάνω σε επίπεδο δίσκο χυτοσίδηρου.
Γ5. Υγρή ανισοτροπική εγχάραξη µε EDP, επιλεκτική στον εμπλουτισμό του πυριτίου
µε βόριο. Για το EDP χρησιμοποιήθηκε η σύνθεση: 1100ml Ethylene Diamine / 176g
Pyrocatechol / 176ml H2O σε θερμοκρασία ~90ºC. Για την αυτοευθυγραμμιζόμενη
διαδικασία σχηματίζονται τελικά οι μεμβράνες πυριτίου.
Γ6. Καθαρισμός του δισκίου µε piranha.
Γ-a2. Το βήμα αυτό περιλαμβάνεται μόνο στη μη αυτοευθυγραμμιζόμενη διαδικασία.
Τα δισκία με το λεπτό οξείδιο στήριξης έχουν ένα λεπτό στρώμα πυριτίου ως προέκταση
των μεμβρανών πάνω από το οξείδιο. Με μια ακόμα λιθογραφία ορίζεται το πλάτος της
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περιοχής της περιμετρικής στήριξης (~20μm) και με ξηρή εγχάραξη του πυριτίου
χρησιμοποιώντας αέριο SF6 σε συνθήκες πλάσματος απελευθερώνονται οι μεμβράνες.
Γ7. Υγρή εγχάραξη µε BHF για 30sec, έτσι ώστε να αφαιρεθεί το μονωτικό οξείδιο
πάχους 200Å από τις τρύπες επαφής µε το υπόστρωμα (λιθογραφία 2).
Γ8. Επιμετάλλωση αλουμινίου µε θερμικό εξαχνωτή και ανάπτυξή του σε πάχος
~5000Å.
Γ9. Λιθογραφία για τον ορισμό του μετάλλου στις επιθυμητές περιοχές.
ο

Γ10. Υγρή εγχάραξη του αλουμινίου (propanol:H3PO4 → 1:3, στους 55 C), για την
αφαίρεση του αλουμινίου από τις περιοχές που δεν προστατεύονται µε ρητίνη.
Γ11. Θερμική ανόπτηση του αλουμινίου στους 320ºC για 30min σε περιβάλλον
forming gas (Ν2:H2 → 9:1), για την καλύτερη πρόσφυσή του πάνω στο δισκίο του
πυριτίου.
5.2.2 Αποτελέσματα - Σχόλια
Παρατηρήθηκε ότι οι λεπτές μεμβράνες που κατασκευάστηκαν και είχαν πάχος μικρότερο
από 1μm δεν στηρίζονταν ικανοποιητικά κατά την αυτοευθυγραμμιζόμενη διαδικασία
κατασκευής και αρκετές από αυτές καταστράφηκαν. Φαίνεται δηλαδή ότι μια μεμβράνη
διαμέτρου μερικών δεκάδων μικρών δε μπορεί να στηριχτεί σε μια περιοχή εύρους περίπου
μισού μικρού. Αυτό πιθανόν οφείλεται στο ότι κατά την εμφύτευση υπό αυτές τις συνθήκες,
η συγκέντρωση βορίου που συγκεντρώνεται κάτω από το οξείδιο είναι μικρή ή έχει μικρή
έκταση και δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επαρκή κάλυψη της περιοχής και επομένως
ανθεκτικότητα στις συνθήκες εγχάραξης. Έτσι, για την κατασκευή των χημικών αισθητήρων,
όπου οι λεπτότερες μεμβράνες αναμένεται να είναι και πιο ευαίσθητες, θα ακολουθηθεί ο μη
αυτοευθυγραμμιζόμενος τρόπος κατασκευής κατά τον οποίο είναι μεγαλύτερη η επιφάνεια
στήριξης αφού καθορίζεται από τις μάσκες λιθογραφίας.
Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι μεμβράνες που κατασκευάστηκαν ήταν τόσο λεπτές ώστε η
διαφορά πίεσης 0.2bar μεταξύ της πίεσης του περιβάλλοντος και της κοιλότητας κάτω από τη
μεμβράνη είναι αρκετή για να πατάει σχεδόν ολόκληρη η επιφάνεια των μεμβρανών
(διαμέτρου πάνω από 100μm) στο υπόστρωμα.
Τέλος οι μεμβράνες που κατασκευάστηκαν μελετήθηκαν ως προς τη συμπεριφορά τους σε
συνθήκες πίεσης. Μια ενδεικτική απόκριση των μεμβρανών σε διάφορες τιμές πίεσης
φαίνεται στο Σχήμα 5.
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Σχήμα 5. Η μεταβολή της χωρητικότητας σε συνάρτηση με την εξωτερική
πίεση για 10 (2x5) μεμβράνες διαμέτρου 120μm και πάχους 0.5μm.
5.3 Κατασκευή της συστοιχίας των αισθητήρων
Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα προχωρήσαμε στη διαδικασία κατασκευής μιας
δισδιάστασης συστοιχίας μεμβρανών όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 6. Η συστοιχία
αποτελείται από 256 μεμβράνες διατεταγμένες σε 16 σειρές και 16 στήλες δίνοντας τη
δυνατότητα ανεξάρτητης μέτρησης της χωρητικότητας για κάθε μια από αυτές. Δηλαδή, μια
μεμβράνη προσδιορίζεται από τη σειρά και τη στήλη στην οποία ανήκει και δίνεται το σήμα
μέτρησης στις δύο αντίστοιχες επαφές. Οι μεμβράνες έχουν περιμετρική στήριξη πάχους 1520μm, διαμέτρους από 150 ως 250μm και πάχος 0.5, 0.75 ή 1.5μm.

Σχήμα 6. Σχεδιάγραμμα της συστοιχίας των μεμβρανών.
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5.3.1 Μελέτη των συνθηκών κατασκευής
Πριν την κατασκευή του αισθητήρα, μελετήθηκαν οι συνθήκες εμφύτευσης Βορίου και
Φωσφόρου ώστε να δημιουργηθεί αγώγιμο υμένιο πυριτίου κάτω από θερμικό οξείδιο
πάχους 5000Å. Με προσομοιώσεις, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Τ-suprem4,
μελετήθηκαν οι συνθήκες εμφύτευσης για δισκίο με τα χαρακτηριστικά των δισκίων που
χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή δισκίο SOI p-τύπου με πάχος θαμμένου οξειδίου (Buried oxide,
BOX) 1μm και υμένιο πυριτίου πάχους 3400Å. Στη δομή αυτή ακολουθήθηκαν τα στάδια
που ακολουθούνται και κατά την κατασκευή του αισθητήρα: αρχικά δημιουργείται ένα λεπτό
στρώμα SiO2 πάχους 200Å για να εμποδίζεται η διαφυγή των εμφυτευμένων ατόμων στο
περιβάλλον. Στη συνέχεια προσομοιώνεται η εμφύτευση ατόμων Βορίου ή Φωσφόρου και η
θερμική ανόπτηση για πιο ομοιόμορφη κατανομή των προσμίξεων. Ακολουθεί προσομοίωση
της ανάπτυξης θερμικού οξειδίου πάνω από το εμφυτευμένο υμένιο πυριτίου με συνθήκες
υγρής οξείδωσης για το σχηματισμό οξειδίου πάχους 5000Å. Αυτές οι διαδικασίες που
λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της κατασκευής των αισθητήρων θα καθορίσουν την
τελική κατανομή των προσμίξεων.
Στην περίπτωση εμφύτευσης Βορίου η κατανομή των προσμίξεων είχε την μορφή των
διαγραμμάτων του Σχήματος 7. Η τελική συγκέντρωση των προσμίξεων του Βορίου στο
υμένιο του πυριτίου που απομένει μετά και από τη θερμική οξείδωση είναι 1-3·1019 cm-3. Οι
τιμές αυτές δεν είναι ικανοποιητικές για να θεωρείται αγώγιμο το πυρίτιο. Το γεγονός ότι δεν
επιτυγχάνονται εύκολα οι υψηλές συγκεντρώσεις Βορίου που απαιτούνται σχετίζεται και με
τον τρόπο που διαχέεται το Βόριο στο διοξείδιο του πυριτίου. Από το Σχήμα 7 παρατηρείται
ότι συγκεντρώνεται μεγάλη ποσότητα Βορίου στο οξείδιο με αποτέλεσμα να απαιτούνταν
πολύ υψηλές δόσεις εμφύτευσης για τη δημιουργία αγώγιμου υμενίου. Μάλιστα η
συγκέντρωση του Βορίου μέσα στο οξείδιο ξεπερνά και αυτήν του υμενίου του πυριτίου.
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Σχήμα 7. Κατανομή των προσμίξεων Βορίου σε δισκίο SOI αρχικού πάχους υμενίου
πυριτίου 3400Å και θαμμένου οξειδίου (BOX) πάχους 1μm, για δόση 5·1015 άτομα Β/cm-2 με
ενέργεια 100keV.
Αντίθετα με το Βόριο, ο Φώσφορος έχει την τάση να συγκεντρώνεται περισσότερο στο
πυρίτιο από ότι στο οξείδιο του πυριτίου επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις
πρόσμιξης στο πυρίτιο για μικρότερη δόση εμφύτευσης. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται στο
Σχήμα 8 όπου φαίνεται ότι η θεωρητικά αναμενόμενη συγκέντρωση του Φωσφόρου στο
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πυρίτιο ξεπερνά την τιμή 1020 cm-3 (από 1.2*1020 έως 2.6*1020 άτομα P/cm3) καθιστώντας
το αγώγιμο, ενώ μέσα στο οξείδιο η συγκέντρωσή του δεν ξεπερνά τα 3·1018 άτομα P/cm3.
Έτσι, αυτές οι συνθήκες εμφύτευσης επιλέχθηκαν τελικά για τη δημιουργία των ακίνητων
οπλισμών των πυκνωτών του αισθητήρα.
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Σχήμα 8. Κατανομή των προσμίξεων Φωσφόρου σε δισκίο SOI αρχικού πάχους υμενίου
πυριτίου 3400Å και θαμμένου οξειδίου (BOX) πάχους 1μm, για δόση 1·1015 άτομα P/cm-2 με
ενέργεια 100keV.
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Για τη δημιουργία της αγώγιμης μεμβράνης τα δισκία έχουν ήδη αγώγιμο στρώμα πάχους
όσο το επιθυμητό πάχος της μεμβράνης που είναι ένα επιταξιακό στρώμα Si/Ge/B. Η μικρή
συγκέντρωση γερμανίου (2%)

βοηθά ώστε να ελαττωθούν οι τάσεις στο υλικό που

δημιουργούνται από την ύπαρξη του βορίου [9].
Τα χαρακτηριστικά μεγέθη της συστοιχίας των μεμβρανών που κατασκευάστηκαν
συνοψίζονται στον Πίνακα 2.
Πίνακας 2 – Παράμετροι - Διαστάσεις
Διαστάσεις αισθητήρα

12 x 12 mm

Διαστάσεις ενεργού περιοχής

5 x 5 mm

Διαστάσεις συστοιχίας

16 x 16 στοιχεία

Διάμετρος διαφράγματος

150, 200, 250 μm

Βάθος κοιλότητας SiO2

0.5 μm

Πάχος μεμβράνης

0.5, 0.75, 1.5 μm

5.3.2 Διαδικασία κατασκευής
Σε αυτή την ενότητα αναφέρονται αναλυτικά τα βήματα που χρειάζονται για την
κατασκευή του πίνακα 16x16. Τα βασικότερα από αυτά απεικονίζονται και στο Σχήμα 9.
1. Καθαρισμός του δισκίου SOI µε piranha (H2SO4(98%):H2O2(30%) → 1:1) για 15min,
έτσι ώστε να αφαιρεθούν από την επιφάνειά του τυχόν οργανικές ενώσεις ή μέταλλα.
2.

Ξηρή θερμική οξείδωση στους 950ºC για 30min ώστε να δημιουργηθεί οξείδιο πάχους
200Å. Το οξείδιο αυτό χρειάζεται για την προστασία της επιφάνειας του πυριτίου από
την εμφύτευση που ακολουθεί.

3. Προ-εναπόθεση µε ιοντική εμφύτευση ιόντων φωσφόρου. Οι συνθήκες εμφύτευσης
επιλέχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ώστε να είναι αγώγιμη η
επιφάνεια του πυριτίου που θα αποτελέσει τον ακίνητο οπλισμό του πυκνωτή.
Συγκεκριμένα εμφυτεύτηκαν 2*1015 άτομα P/cm2 με ενέργεια 100 keV.
4. Καθαρισμός του δισκίου µε piranha για 15min.
5. Θερμική ανόπτηση στους 1000ºC για 60min σε περιβάλλον αζώτου ώστε να διαχυθούν
τα άτομα του φωσφόρου στο πυρίτιο. Η τελική συγκέντρωσή τους υπό αυτές τις
συνθήκες σύμφωνα με τις προσομοιώσεις, αναμένεται να είναι από 1.2*1020 έως 2.6*1020
άτομα P/cm3.
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6. Υγρή εγχάραξη µε BHF για 1min έτσι ώστε να αφαιρεθεί το οξείδιο που αναπτύχθηκε
στο βήμα 2 και καθαρισμός με piranha για 15min.
7. Υγρή θερμική οξείδωση για 80min στους 1050ºC με σκοπό το σχηματισμό στρώματος
οξειδίου του πυριτίου πάχους ~5000Å.
8. Λιθογραφία 1ης μάσκας (αρνητική) για τον καθορισμό του μεγέθους των κυκλικών
κοιλοτήτων.
9. Ανισοτροπική ξηρή εγχάραξη του οξειδίου κάνοντας χρήση αερίου CHF3 σε συνθήκες
πλάσματος, έτσι ώστε να ανοιχτούν οι κοιλότητες των αισθητήρων πάνω στο θερμικό
οξείδιο (το αέριο CHF3 σε συνθήκες πλάσματος µε ισχύ 400W εγχαράσσει ανισοτροπικά
το οξείδιο µε ρυθμό ~275Å/min).
10. Υγρή εγχάραξη µε BHF για 1min έτσι ώστε να αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα οξειδίου
από την ξηρή εγχάραξη, αφαίρεση της ρητίνης με ακετόνη-προπανόλη και καθαρισμός
με piranha για 15min.
11. Ξηρή θερμική οξείδωση για τον σχηματισμό οξειδίου πάχους 200Å που θα αποτρέπει
από βραχυκύκλωμα μεταξύ μεμβράνης και υποστρώματος.
12. Προετοιμασία για θερμική συγκόλληση με δισκίο που έχει αγώγιμο υμένιο SiGeΒ. Το
πάχος του αγώγιμου υμενίου θα καθορίσει το πάχος των μεμβρανών. Καθαρισμός των
δύο δισκίων σύμφωνα µε τη διαδικασία της θερμικής συγκόλλησης, έτσι ώστε να
καταστεί υδροφιλική η επιφάνειά τους.
13. Συγκόλληση των δύο δισκίων σε περιβάλλον ατμόσφαιρας.
14. Θερμική ανόπτηση των συγκολλημένων δισκίων στους 1000ºC για 30min, ώστε να
ισχυροποιηθούν οι δεσμοί συγκόλλησης.
15. Μηχανική λέπτυνση από τη μεριά του δισκίου της μεμβράνης, από το πάχος των 500µm
στο πάχος των 50µm. Η μηχανική λέπτυνση πραγματοποιήθηκε µε σκόνη αλουμίνας
12µm πάνω σε επίπεδο δίσκο χυτοσίδηρου.
16. Υγρή ανισοτροπική εγχάραξη µε EDP, επιλεκτική στον εμπλουτισμό του πυριτίου µε
βόριο. Για το EDP χρησιμοποιήθηκε η σύνθεση: 1100ml Ethylene Diamine / 176g
Pyrocatechol / 176ml H2O σε θερμοκρασία ~90ºC.
17. Καθαρισμός του δισκίου µε piranha.
18. Λιθογραφία 2ης μάσκας για τον καθορισμό του μεγέθους των μεμβρανών. Οι μεμβράνες
έχουν διάμετρο από 150 έως 250 μm (το μέγεθος των κοιλοτήτων που δημιουργήθηκαν
στην πρώτη λιθογραφία) και προεκτείνονται ακτινικά κατά 15-20μm ώστε να
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στηρίζονται περιμετρικά στο διοξείδιο του πυριτίου. Με αυτό τον τρόπο οι μεμβράνες
είναι σχεδόν πακτωμένες.
19. Ξηρή ανισοτροπική εγχάραξη του πυριτίου κάνοντας χρήση αερίου SF6 σε συνθήκες
πλάσματος ώστε να απελευθερωθούν οι μεμβράνες. Ο ρυθμός εγχάραξης για ισχύ 400W
είναι περίπου 3200 Α/min.
20. Λιθογραφία 3ης μάσκας για τον καθορισμό των λωρίδων διηλεκτρικού που θα αποτελούν
τις στήλες του πίνακα.
21. Εγχάραξη για το σχηματισμό των λωρίδων. Αρχικά υγρή εγχάραξη με BHF (ρυθμός
εγχάραξης 700 Å/sec) ώστε να αφαιρεθεί το διοξείδιο του πυριτίου και στη συνέχεια
ξηρή ανισοτροπική εγχάραξη με αέριο SF6 για περίπου 30sec ώστε να αφαιρεθεί και το
υμένιο πυριτίου που βρισκόταν ανάμεσα στο θερμικό οξείδιο που αφαιρέθηκε και το
θαμμένο οξείδιο του δισκίου SOI.
22. Καθαρισμός με Piranha.
23. Εναπόθεση οξειδίου χαμηλής θερμοκρασίας (LTO) πάχους 4000 Å.
24. Λιθογραφία 1ης μάσκας για την απομάκρυνση του οξειδίου από τις μεμβράνες και τις
επαφές.
25. Ξηρή εγχάραξη με πλάσμα οξυγόνου για περίπου 1min ώστε να αφαιρεθούν τυχόν
υπολείμματα ρητίνης που υπάρχουν στους πόρους του οξειδίου και στη συνέχεια υγρή
εγχάραξη με BHF για την αφαίρεση του οξειδίου.
26. Καθαρισμός με Piranha και BHF.
27. Εναπόθεση αλουμινίου πάχους 5000 Å.
28. Λιθογραφία για το σχηματισμό των επαφών αλουμινίου.
29. Υγρή εγχάραξη του αλουμινίου σε διάλυμα Η3PO4:C3H7OH → 600:210 στους 55ºC.
30. Θερμική ανόπτηση στους 320ºC σε περιβάλλον forming gas για 30min.
31. Εναπόθεση οξειδίου χαμηλής θερμοκρασίας (LTO) πάχους 5000 Å που θα λειτουργεί ως
στρώμα παθητικοποίησης (passivation layer).
32. Λιθογραφία για την αφαίρεση του LTO από τα σημεία των επαφών.
33. Ξηρή εγχάραξη με πλάσμα οξυγόνου για περίπου 1min ώστε να αφαιρεθούν τυχόν
υπολείμματα ρητίνης που υπάρχουν στους πόρους του LTO, υγρή εγχάραξη με BHF για
1min και ξηρή εγχάραξη με πλάσμα αερίου SF6 για 5min.
34. Στη συνέχεια τα δείγματα κόβονται με μηχάνημα σε τετράγωνα πλευρών μήκους 12mm
35. Ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία προορίζονται επικαλύπτονται με το κατάλληλο
ευαίσθητο στρώμα (πολυμερές ή βιολογικό υλικό).
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Τα βασικά στάδια της κατασκευής της συστοιχίας απεικονίζονται στο Σχήμα 9.

Σχήμα 9. Τα στάδια για την κατασκευή της συστοιχίας αισθητήρων.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεμβράνες Si που κατασκευάστηκαν και
είχαν πάχος 0.5μm, με LTO 0.5μm, ήταν τόσο ευαίσθητες στο χειρισμό ώστε συνέβη στην
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πλειοψηφία τους να σπάσουν κατά τη διάρκεια του κοψίματος. Το πρόβλημα αυτό δεν
εμφανίστηκε στις μεμβράνες Si πάχους 0.75 μm και 1.5 μm που ήταν και οι πρώτες που
κατασκευάστηκαν. Έτσι, στις διαδικασίες κατασκευής που ακολούθησαν, για να αποφευχθεί
το σπάσιμο των λεπτών μεμβρανών επικαλύπτονταν με ρητίνη που εναποτέθηκε σε χαμηλή
ταχύτητα περιστροφής ώστε να δημιουργηθεί ένα αρκετά παχύ προστατευτικό στρώμα πριν
κοπούν. Στη συνέχεια το δισκίο με τη ρητίνη έμπαινε σε φούρνο στους 110°C για 10 λεπτά
περίπου και ακολουθούσε η διαδικασία της κοπής. Το αποτέλεσμα ήταν να προστατεύονται
πολύ καλά οι μεμβράνες χωρίς να εμφανίζονται απώλειες. Μετά το κόψιμο κάθε συστοιχία
του δισκίου ξεχωριστά βυθιζόταν σε ακετόνη και προπανόλη για να καθαριστεί από τη
ρητίνη.
Ένας εναλλακτικός τρόπος κατασκευής των αισθητήρων θα ήταν να σχηματοποιηθούν όχι
μόνο οι κοιλότητες αλλά και οι λωρίδες του πυριτίου στο δισκίο SOI και μετά να γίνει η
συγκόλληση δισκίων. Η διαδικασία αυτή ήταν χρονικά η πρώτη που μελετήθηκε αλλά
παρουσίας σημαντικό πρόβλημα στο στάδιο της συγκόλλησης των δισκίων. Σε αυτή την
περίπτωση η συγκόλληση απέτυχε προφανώς λόγω της ελαχιστοποίησης της επιφάνειας του
δισκίου SOI που συνεπάγεται το σχηματισμό λιγότερων δεσμών μεταξύ των δύο επιφανειών.
Ένα άλλο κρίσιμο σημείο για την επιτυχή κατασκευή της συστοιχίας είναι το πάχος του
υμενίου πυριτίου του δισκίου SOI. Αν αυτό το πάχος είναι πολύ μεγάλο, 1-2μm ή
μεγαλύτερο, οι γραμμές αλουμινίου που διασχίζουν τις λωρίδες διακόπτονται λόγω της
μεγάλης διαφοράς ύψους (πυρίτιο και διοξείδιο του πυριτίου) καθιστώντας την διαδικασία
κατασκευής ανεπιτυχή. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε σε μια απόπειρα κατασκευής της
συστοιχίας με δισκίο BESOI με υμένιο πυριτίου πάχους 2.5μm.
Στα Σχήματα που ακολουθούν φαίνεται μια συστοιχία 16x16 καθώς και λεπτομέρειά της
όπου διακρίνονται οι λωρίδες και οι μεμβράνες πάνω σε αυτές.
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Σχήμα 10. Φωτογραφία πίνακα μεμβρανών με μεμβράνες διαμέτρου 250μm.

Σχήμα 11. Λεπτομέρεια του πίνακα μεμβρανών όπου διακρίνονται οι μονωτικές
λωρίδες SiO2.
Κάποια στάδια της κατασκευής που αναφέρθηκαν παραπάνω ήταν αρκετά σημαντικά
ώστε αξίζει να σχολιαστούν περαιτέρω. Για αυτό το λόγο, στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται
εικόνες μικροσκοπίου μετά από αυτά τα στάδια με αντίστοιχα σχόλια.
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Πίνακας 3 – Εικόνες μετά από κάποια στάδια κατασκευής ή την ολοκλήρωση του
αισθητήρα και τα αντίστοιχα σχόλια.
Εικόνα δομής

Σχόλια
Λωρίδα
(κοινό
υπόστρωμα)

Δημιουργία μεμβρανών (διαμέτρου
250μm)

και

των

αντίστοιχων

λωρίδων που χρησιμοποιούνται ως
κοινά

υποστρώματα

για

κάθε

δεκαεξάδα μεμβρανών.
(α)

Δημιουργία

(διαμέτρου

μεμβρανών

200μm)

και

των

αντίστοιχων λωρίδων τους. (β) Οι
μεμβράνες μετά την εναπόθεση και
την
(α)

(β)

εγχάραξη

Φαίνονται

οι

συνδέουν

τις

του

αλουμινίου.

γραμμές

Al

μεμβράνες

που
στην

κάθετη στις λωρίδες κατεύθυνση.
Εικόνα

SEM

μεμβράνης

κάθετης

όπου

διατομής

διακρίνεται

η

κοιλότητα κάτω από τη μεμβράνη,
δεξιά της κοιλότητας το μονωτικό
οξείδιο και από κάτω το λεπτό
ντοπαρισμένο υπόστρωμα Si και το
μονωτικό
δισκίου
μεμβράνη

θαμμένο
SOI.

οξείδιο

Πάνω

του

από

τη

τα

δύο

διακρίνονται

στρώματα LTO, εκ των οποίων
μόνο το LTO πάχους 0.5μm υπάρχει
και πάνω από τη μεμβράνη.
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Εικόνα

SEM

κάθετης

διατομής

μεμβράνης όπου έχουν μετρηθεί
προσεγγιστικά οι διαστάσεις των
διαφόρων

στρωμάτων

του

αισθητήρα. Το θαμμένο οξείδιο του
δισκίου SOI έχει πάχος περίπου
390nm ενώ το αγώγιμο υπόστρωμα
ντοπαρισμένου με φώσφορο Si για
τη συγκεκριμένη διάταξη έχει πάχος
περίπου 100nm (γενικά κυμαίνεται
μεταξύ 30-120nm). Το θερμικό
οξείδιο και η μεμβράνη έχουν τα
προκαθορισμένα πάχη των 500nm.
Τμήμα της περιφέρειας μεμβράνης
(α) για ιδανική και (β) για μη
ιδανική εναπόθεση του LTO. Όταν
η ροή των αερίων μέσα στο φούρνο
δεν είναι ομαλή (π.χ. παρουσία
σπασμένων δισκίων) το υλικό δεν
(α)

σχηματίζει ενιαίο στρώμα αλλά

(β)

συσσωματώματα.
Εικόνες

υπό

γωνία

σε

τμήμα

γραμμής αλουμινίου (α) για ιδανικές
και (β) για μη ιδανικές συνθήκες
εναπόθεσης LTO. Φαίνεται ότι για
μη ιδανικές συνθήκες εναπόθεσης
το

αλουμίνιο

επικαλύπτεται
(α)

επομένως

(β)

ανεπαρκής
εφαρμογές.

166

η

ουσιαστικά
από

το

μόνωση
για

δεν

οξείδιο
είναι

βιολογικές

Κεφάλαιο 5

Κατασκευή του αισθητήρα

Μια

πιο

κοντινή

εικόνα

της

μορφολογίας του LTO όταν οι
συνθήκες εναπόθεσης δεν είναι
ιδανικές.

5.4 Κατασκευή των πυκνωτών αλουμινίου
Οι πυκνωτές αλουμινίου κατασκευάστηκαν για να επιβεβαιωθεί ότι η μεταβολή των
επιφανειακών τάσεων είναι η κύρια αιτία της μεταβολής της χωρητικότητας των βιολογικών
αισθητήρων και όχι οι πιθανές συνεισφορές των φορτίων του διαλύματος και των βιομορίων.
Η κατασκευή των πυκνωτών αλουμινίου πραγματοποιήθηκε σε δισκία SOI τύπου SIMOX
με υμένιο πυριτίου πάχους 280nm. Χρησιμοποιήθηκαν οι μάσκες λιθογραφίας των
αισθητήρων μεμβρανών και τροποποιήθηκε κατάλληλα η διαδικασία κατασκευής ώστε να
έχουμε τελικά μια συστοιχία πυκνωτών ίδιων διαστάσεων με τους αισθητήρες που
αναφέρθηκαν παραπάνω με τη διαφορά ότι οι πυκνωτές αυτοί δεν έχουν κανέναν εύκαμπτο
οπλισμό. Ο ένας οπλισμός των πυκνωτών αλουμινίου είναι το εμφυτευμένο με φώσφορο
υμένιο Si του δισκίου SOI ενώ ο δεύτερος οπλισμός είναι ένας δίσκος αλουμινίου διαμέτρου
150, 200 ή 250 μm. Μεταξύ των δύο οπλισμών υπάρχει θερμικό οξείδιο αντί για κοιλότητα
αέρα. Αναλυτικά τα βήματα κατασκευής των πυκνωτών αλουμινίου αναφέρονται στη
συνέχεια και απεικονίζονται στο Σχήμα που ακολουθεί.
1.

Καθαρισμός του δισκίου SOI με Piranha.

2.

Ξηρή θερμική οξείδωση για το σχηματισμό οξειδίου πάχους 200Å.

3.

Εμφύτευση ιόντων φωσφόρου με ενέργεια 100keV και δόση 2·1015 ατ./cm2.

4.

Καθαρισμός του δισκίου με Piranha.

5.

Ανόπτηση στους 1000ºC για 1 ώρα σε περιβάλλον αζώτου.

6.

Θετική λιθογραφία χρησιμοποιώντας τη μάσκα για το σχηματισμό λωρίδων πυριτίου.

7.

Υγρή εγχάραξη του λεπτού στρώματος του SiO2 με διάλυμα BHF για λίγα
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ξηρή εγχάραξη με πλάσμα SF6 για την αφαίρεση του
υμενίου του πυριτίου ανάμεσα από τις λωρίδες. Η εγχάραξη φτάνει ως το θαμμένο
οξείδιο του δισκίου SOI.
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8.

Χημικός καθαρισμός με Piranha.

9.

Υγρή θερμική οξείδωση για το σχηματισμό οξειδίου πάχους 300nm. Το οξείδιο αυτό
ουσιαστικά σχηματίζεται πάνω στις λωρίδες όπου είχε απομείνει πυρίτιο και το μέγιστο
πάχος του καθορίζεται από το πάχος του υμενίου πυριτίου που έχει το δισκίο SOI.

10.

Χημικός καθαρισμός με Piranha.

11.

Εξάχνωση αλουμινίου πάχους 0.5 μm.

12.

Θετική λιθογραφία χρησιμοποιώντας τη μάσκα για τη δημιουργία των μεμβρανών.

13.

Υγρή εγχάραξη του αλουμινίου με αποτέλεσμα τη δημιουργία των οπλισμών
αλουμινίου με σχήμα κυκλικού δίσκου.

14.

Ανόπτηση του αλουμινίου (αφού έχει αφαιρεθεί η ρητίνη) στους 320ºC για μισή ώρα
σε περιβάλλον forming gas (Ν2:H2 → 9:1).

15.

Αρνητική λιθογραφία με τη μάσκα δημιουργίας των επαφών στο υπόστρωμα.

16.

Εγχάραξη του θερμικού οξειδίου με πλάσμα αερίου CHF3.

17.

Καθαρισμός του δισκίου με ακετόνη και προπανόλη.

18.

Εξάχνωση αλουμινίου πάχους 0.5 ή 1 μm.

19.

Θετική λιθογραφία με τη μάσκα δημιουργίας των επαφών και των γραμμών
αλουμινίου.

20.

Υγρή εγχάραξη του αλουμινίου. Στο σημείο αυτό χρειάζεται προσοχή γιατί οι περιοχές
των οπλισμών αλουμινίου των πυκνωτών είναι εκτεθειμένες στο διάλυμα. Έτσι, η
παραμονή του δείγματος στο διάλυμα για παραπάνω χρόνο από όσο χρειάζεται για την
εγχάραξη του αλουμινίου των επαφών, έχει ως αποτέλεσμα την εγχάραξη και του
αλουμινίου των οπλισμών των πυκνωτών και τελικά την καταστροφή των δειγμάτων.

21.

Αφού αφαιρεθεί η ρητίνη της λιθογραφίας ακολουθεί ανόπτηση του δείγματος σε
άζωτο ή forming gas για μισή ώρα στους 320ºC.

22.

Το δείγμα στη συνέχεια καθαρίζεται με ακετόνη και προπανόλη.

23.

Εναπόθεση οξειδίου χαμηλής θερμοκρασίας (LTO) για τη δημιουργία στρώματος
πάχους 0.5μm.

24.

Αρνητική λιθογραφία με τη μάσκα του στρώματος παθητικοποίησης.

25.

Εγχάραξη του SiO2 που βρίσκεται πάνω από τις περιοχές όπου θα γίνει η επαφή του
αλουμινίου με την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (printed circuit board, PCB). Η
εγχάραξη γίνεται αρχικά με διάλυμα BHF για 1 λεπτό περίπου και στη συνέχεια με
πλάσμα αερίου SF6.
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Αφού αφαιρεθεί η ρητίνη το δείγμα είναι έτοιμο για να κοπεί σε τετράγωνα πλευρών
12mm, όπως ακριβώς και οι συστοιχίες μεμβρανών.

Στο Σχήμα 12 απεικονίζονται τα βασικά στάδια για την κατασκευή των πυκνωτών
αλουμινίου.

Σχήμα 12. Τα κύρια στάδια κατασκευής της συστοιχίας πυκνωτών αλουμινίου.

Φωτογραφία από οπτικό μικροσκόπιο μιας συστοιχίας πυκνωτών αλουμινίου φαίνεται στο
Σχήμα 13. Είναι προφανές ότι η δομή της διάταξης που κατασκευάστηκε είναι η ίδια με αυτή
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των μεμβρανών ενώ αλλάζει μόνο η μορφολογία της επιφάνειας των κυκλικών δίσκων
(επάνω οπλισμός των πυκνωτών) αφού αυτή τη φορά πρόκειται για αλουμίνιο αντί για
πυρίτιο. Επίσης, οι επάνω οπλισμοί των πυκνωτών είναι επίπεδοι αφού δεν υπάρχει η
κοιλότητα που επέτρεπε την κάμψη των μεμβρανών.

Σχήμα 13. Εικόνα ολοκληρωμένης συστοιχίας πυκνωτών αλουμινίου.
Εφόσον κατασκευάστηκε η μικρομηχανική δομή των συστοιχιών, ανάλογα με την
εφαρμογή για την οποία προορίζονται, ο μεμβράνες επικαλύπτονται με το κατάλληλο
ευαίσθητο στρώμα. Για την ανίχνευση χημικών ενώσεων εναποτέθηκαν πολυμερή με τις
τεχνικές ψεκασμού μελάνης (inkjet) και μικροεναπόθεσης με λέιζερ (LIFT). Για την
ανίχνευση βιομοριακών αλληλεπιδράσεων ακινητοποιήθηκαν στις επιφάνειες κάποιων
μεμβρανών μόρια βιοτίνης για τη μελέτη της αλληλεπίδρασής τους με την πρωτεΐνη
στρεπταβιδίνη ενώ με άλλες συστοιχίες μελετήθηκε η υβριδοποίηση μορίων DNA. Με αυτό
τον τρόπο ολοκληρώνεται η κατασκευή των συστοιχιών χημικών και βιολογικών
αισθητήρων αντίστοιχα. Πριν μελετηθεί η απόκρισή τους που παρουσιάζεται στα επόμενα
κεφάλαια, έγινε ο χαρακτηρισμός των μεμβρανών με μετρήσεις χωρητικότητας-πίεσης.
Επίσης, λόγω του ότι σε μια συστοιχία οι μεμβράνες ανά 16 μοιράζονται κοινά υποστρώματα
και κοινές γραμμές αλουμινίου, μελετήθηκαν οι πιθανές ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ
των μεμβρανών που ανήκουν στην ίδια συστοιχία.
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5.5 Χαρακτηρισμός της συστοιχίας – Αποτελέσματα
5.5.1 Αρχικές μετρήσεις χωρητικότητας - πίεσης
Για να μελετηθεί η απόκριση και η ευαισθησία των πρώτων μεμβρανών που
κατασκευάστηκαν, πριν ακόμα επικαλυφθούν με πολυμερές ή βιολογικό υλικό, έγιναν
μετρήσεις χωρητικότητας-πίεσης. Μετρήθηκαν αρχικά οι αποκρίσεις συστοιχιών για όλα τα
πάχη και όλες τις διαμέτρους των πρώτων μεμβρανών που κατασκευάστηκαν (πάχη 0.75 και

Μεταβολή χωρητικότητας [fF]

1.5μm). Τυπικά αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα (Σχήμα 14).
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Σχήμα 14. Χαρακτηριστικές μεταβολής τη χωρητικότητας – πίεσης για μεμβράνες
διαμέτρου 200μm και πάχους 0.75 μm.
Οι ευαισθησίες που προέκυψαν ήταν αρκετά μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες. Για το
λόγο αυτό ακολούθησε μελέτη για το ενδεχόμενο επικοινωνίας μεταξύ των μεμβρανών αφού
κάθε μεμβράνη συνδέεται σε σειρά με τις υπόλοιπες 15 μεμβράνες που έχουν το ίδιο
υπόστρωμα και με τις υπόλοιπες 15 μεμβράνες από τις οποίες περνά η ίδια γραμμή
αλουμινίου. Ακολουθεί η σχετική μελέτη και τα αποτελέσματά της.
5.5.2 Μελέτη σύζευξης μεμβρανών
Παρατήρηση του φαινομένου
Κατά τη διάρκεια των αρχικών μετρήσεων χωρητικότητας – πίεσης παρατηρήθηκε ότι
σπασμένες μεμβράνες παρουσίαζαν μεταβολή της χωρητικότητας τους συναρτήσει της
πίεσης όμοια με αυτή των κανονικών μεμβρανών. Δεδομένου του ότι η παρατηρούμενη
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σύζευξη των μεμβρανών αλλοιώνει τη συμπεριφορά οποιασδήποτε υπό μέτρηση μεμβράνης,
μελετήθηκε η επίδραση που έχει μια μεμονωμένη μεμβράνη στη μεταβολή της
χωρητικότητας μιας άλλης μεμβράνης με το ακόλουθο πείραμα: με κατάλληλη βελόνα
πιέζεται επιλεκτικά μια μεμβράνη και υπολογίζεται η μεταβολή της χωρητικότητάς της
καθώς και η μεταβολή των χωρητικοτήτων μεμβρανών που ανήκουν στην ίδια λωρίδα
πυριτίου ή που συνδέονται με την ίδια γραμμή αλουμινίου. Από το πείραμα αυτό προέκυψε
ότι οι μεμβράνες που δεν μοιράζονται ούτε την ίδια λωρίδα Si ούτε την ίδια γραμμή Al δεν
φαίνεται να αλληλοεπηρεάζονται.
Ερμηνεία και επίλυση
Η παρατηρούμενη σύζευξη μεταξύ των μεμβρανών επιλύεται γειώνοντας τις επαφές των
μεμβρανών που δεν μετριούνται. Ο συγκεκριμένος τρόπος για την αποφυγή της σύζευξης
ερμηνεύεται με βάση την αρχή λειτουργίας του οργάνου μέτρησης της χωρητικότητας.
Συχνά, κατά τη μέτρηση της χωρητικότητας ενός πυκνωτή, εμφανίζονται συνεισφορές από
παρασιτικές χωρητικότητες από αγώγιμα υποστρώματα (Σχήμα 15α). Ένα τρόπος
ελαχιστοποίησης των συνεισφορών αυτών είναι να γειωθούν τα αγώγιμα υποστρώματα και
να συνδεθούν με τη γείωση του οργάνου όπως φαίνεται στο Σχήμα 15β. Με αυτή τη
συνδεσμολογία, η χωρητικότητα μετριέται με τη διάταξη Four-Terminal Pair, η αρχή
λειτουργίας της οποίας φαίνεται στο Σχήμα 16. Η διάταξη αυτή χρησιμοποιεί γέφυρα AutoBalancing. Συνδέοντας, λοιπόν, τους οπλισμούς των παρασιτικών χωρητικοτήτων με τη
γείωση του οργάνου, εισάγουμε τις χωρητικότητες αυτές στη γέφυρα Auto-Balancing, η
οποία δίνει τη δυνατότητα μέσω εικονικής γείωσης να ελαχιστοποιούνται οι παρασιτικές
χωρητικότητες.
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(β)

(α)

Σχήμα 15. Μοντέλο παρασιτικών χωρητικοτήτων και συνδεσμολογία για την
ελαχιστοποίηση των συνεισφορών τους.

Σχήμα 16. Η αρχή μέτρησης του Four-Terminal Pair.
Στις συστοιχίες που κατασκευάστηκαν, οι μεμβράνες που έχουν ένα κοινό οπλισμό με την
υπό μέτρηση μεμβράνη λειτουργούν ως παρασιτικές χωρητικότητες. Η συνεισφορά αυτών
των παρασιτικών χωρητικοτήτων είναι πολύ σημαντική και πρέπει να εξαλειφθεί γιατί
πρόκειται για μεταβλητές χωρητικότητες (αισθητήρες) που αλλοιώνουν την απόκριση των
αισθητήρων που μελετούνται. Ένα μέρος από το κύκλωμα των πυκνωτών μιας συστοιχίας
173

Κεφάλαιο 5

Κατασκευή του αισθητήρα

απεικονίζεται στο Σχήμα 17. Αν μετριέται για παράδειγμα η μεμβράνη με χωρητικότητα C1a
οι παρασιτικές χωρητικότητες του High (H) είναι οι C2a ως και την C16a

ενώ οι

παρασιτικές χωρητικότητες του Low (L) είναι οι C1b ως και την C1p.

Σχήμα 17. Ισοδύναμο κύκλωμα των χωρητικοτήτων της συστοιχίας. Αν μετριέται
η μεμβράνη C1a οι παρασιτικές χωρητικότητες του High (H) είναι οι C2a ως και την
C16a ενώ οι παρασιτικές χωρητικότητες του Low (L) είναι οι C1b ως και την C1p.
Με την γείωση όλων των επαφών εκτός από εκείνες που συνδέονται στο όργανο
μέτρησης, η συνεισφορά των παρασιτικών χωρητικοτήτων πράγματι εξαλείφεται. Με αυτή
την συνδεσμολογία μια σπασμένη μεμβράνη δεν αποκρίνεται στις μεταβολές της πίεσης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σταδιακής μείωσης της απόκρισης μιας μεμβράνης όταν
γειώνονται σταδιακά οι υπόλοιπες επαφές φαίνεται στο Σχήμα 18. Γειώνοντας σταδιακά τις
μεμβράνες που ανήκαν στην ίδια γραμμή αλουμινίου, η αρχική χωρητικότητα και συνεπώς
και οι μεταβολές της, μειώνονταν επειδή μειωνόταν η επίδραση των παρασιτικών
χωρητικοτήτων των υπόλοιπων μεμβρανών της συστοιχίας. Τελικά παρατηρείται ότι η
μείωση της ευαισθησίας για την υπό μέτρηση μεμβράνη, όταν εξαλείφεται η συνεισφορά των
παρασιτικών χωρητικοτήτων, είναι σημαντική. Με βάση αυτά τα συμπεράσματα κρίνεται
απαραίτητο κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, ανάλογα και με το όργανο ή τον τρόπο
μέτρησης να ελαχιστοποιείται κάθε φορά η επίδραση των μεμβρανών που δρουν παρασιτικά.
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Μεταβολή χωρητικότητας [fF]
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Σχήμα 18. Η μεταβολή των χαρακτηριστικών ΔC–P μιας μεμβράνης διαμέτρου 200μm
και πάχους 0.5μm καθώς γειώνονται σταδιακά οι μεμβράνες που ανήκουν στην ίδια σειρά
αλουμινίου. Οι παρασιτικές χωρητικότητες μειώνονται και αλλάζει η απόκριση των
αισθητήρων.
Αντί για τη χρήση της διάταξης Four-Terminal Pair μπορεί κανείς να επικαλύψει με το
χημικά ευαίσθητο στρώμα μόνο μεμβράνες που δεν αλληλοεπηρεάζονται. Δηλαδή, θα
μπορούσε να εναποτεθεί πολυμερές μόνο στις μεμβράνες που βρίσκονται κατά μήκος της
διαγωνίου μιας συστοιχίας και να μελετήσει την απόκρισή τους. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν
αναμένεται επιρροή από παρασιτικές χωρητικότητες αλλά περιορίζεται ο αριθμός των
διαθέσιμων αισθητήρων μιας συστοιχίας.
Στα πειράματα που ακολουθούν έχει ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση μεταξύ των
μεμβρανών και οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τουλάχιστον έναν από τους δύο τρόπους
αποφυγής των παρασιτικών χωρητικοτήτων, δηλαδή είτε γειώνοντας τις επαφές των
αισθητήρων που δρούσαν παρασιτικά είτε κατασκευάζοντας αισθητήρες μόνο κατά μήκος
της διαγωνίου των συστοιχιών. Τα πειραματικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στα επόμενα
δύο Κεφάλαια.
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Για την ανίχνευση αέριων χημικών ενώσεων η μεμβράνη κάθε αισθητήρα στη συστοιχία πρέπει
να επικαλυφθεί με χημικά ευαίσθητο πολυμερικό ή άλλο υλικό. Επειδή κάθε μεμβράνη έχει μικρή
επιφάνεια, απαιτείται η χρήση τεχνικών επικάλυψης που επιτρέπουν την επιλεκτική εναπόθεση του
υλικού σε συγκεκριμένα σημεία και τη δημιουργία στρωμάτων με συγκεκριμένες διαστάσεις. Τέτοιες
τεχνικές είναι η τεχνική ψεκασμού μελάνης και μικροεναπόθεσης με λέιζερ, οι οποίες
χρησιμοποιήθηκαν για την επικάλυψη των μεμβρανών με τα πολυμερή που επιλέχθηκαν. Η απόκριση
των ολοκληρωμένων πλέον χημικών αισθητήρων μελετήθηκε μετρώντας τις μεταβολές της
χωρητικότητας των μεμβρανών μεταβάλλοντας τη συγκέντρωση των αέριων χημικών ενώσεων. Στο
κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι τεχνικές εναπόθεσης, τα πολυμερικά υλικά και οι αναλύτες που
χρησιμοποιήθηκαν καθώς και η πειραματική διάταξη των μετρήσεων και τα πειραματικά
αποτελέσματα για συστοιχίες μεμβρανών με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
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6.1 Τεχνικές εναπόθεσης πολυμερούς
Για να επικαλυφθούν οι μεμβράνες με τα πολυμερή, αρχικά δημιουργούνται διαλύματα τα
οποία θα εναποτεθούν πάνω στην επιφάνεια που μας ενδιαφέρει, στη συνέχεια ο διαλύτης θα
εξατμιστεί μέσω ανόπτησης σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία βρασμού του
και θα παραμείνει τελικά πάνω στη μεμβράνη ένα λεπτό στρώμα πολυμερούς. Η εναπόθεση
του διαλύματος πάνω στο υπόστρωμα μπορεί να γίνει με μικροσταγονόμετρο. Ωστόσο,
επειδή η διάμετρος των μεμβρανών είναι μικρή (150-250 μm) η κηλίδα που προκύπτει με
μικροσταγονόμετρο, στο οποίο ο όγκος της σταγόνας του διαλύματος είναι περίπου 0.5μL,
έχει

διάμετρο

μερικά

mm

καλύπτοντας

τελικά

δεκάδες

μεμβράνες.

Έτσι,

με

μικροσταγονόμετρο εναποτέθηκαν αρχικά κάποια πολυμερή και έγιναν οι πρώτες μετρήσεις
της απόκρισης του αισθητήρα, ενώ στη συνέχεια επικαλύφθηκε κάθε μεμβράνη της
συστοιχίας ξεχωριστά με τις τεχνικές ψεκασμού μελάνης (ink-jet) και απευθείας
μικροεναπόθεσης με λέιζερ (Laser Induced Forward Transfer, LIFT), οι οποίες
περιγράφονται σε αυτή την ενότητα. Οι τεχνικές αυτές επέτρεψαν όχι μόνο την επιλεκτική
εναπόθεση πολυμερούς πάνω στους αισθητήρες, αλλά και την μερική επικάλυψη των
μεμβρανών που είναι σημαντικός παράγοντας βελτιστοποίησης της απόκρισής τους.

6.1.1 Η εναπόθεση πολυμερούς με την τεχνική ψεκασμού μελάνης (ink-jet)
Στην εναπόθεση υλικού με την τεχνική ψεκασμού μελάνης χρησιμοποιούνται κυρίως
πιεζοηλεκτρικές τεχνικές προώθησης και μεταφοράς του υγρού στην επιφάνεια του
αισθητήρα [1,2]. Το εσωτερικό μέρος της κεφαλής (Σχήμα 1α) που δημιουργεί τη
μικροσταγόνα αποτελείται από έναν γυάλινο τριχοειδή σωλήνα ο οποίος περιβάλλεται από
έναν πιεζοηλεκτρικό μηχανισμό κίνησης (actuator). Στη μια άκρη του ο τριχοειδής σωλήνας
σχηματίζει ακροφύσιο. Με την εφαρμογή ενός παλμού τάσης, το πιεζοηλεκτρικό υλικό
συστέλλεται και δημιουργεί ένα κύμα πίεσης που διαδίδεται μέσω του γυαλιού στο υγρό
προς εναπόθεση. Στην περιοχή του ακροφυσίου το κύμα της πίεσης επιταχύνει το υγρό το
οποίο απομακρύνεται ως μια μικρή στήλη, σπάει και τελικά ως σταγονίδιο κινείται ελεύθερα
στον αέρα (Σχήμα 1β). Ανάλογα με τη διάμετρο του ακροφυσίου (30-100 µm) οι σταγόνες
έχουν όγκο από 25 ως και 500 pl. Οι κηλίδες που δημιουργούνται στο υπόστρωμα έχουν
διάμετρο μερικών δεκάδων μικρομέτρων και το μέγεθός τους εξαρτάται από τις φυσικές και
χημικές ιδιότητες του υγρού που χρησιμοποιείται αλλά και από την αλληλεπίδραση που έχει
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το υγρό με το υπόστρωμα. Για τη συγκεκριμένη εφαρμογή στους χημικούς αισθητήρες
χρησιμοποιήθηκε το σύστημα Microdrop GmbH MD-K-140 (Σχήμα 1).

(α)

(β)

Σχήμα 1: Η τεχνική εναπόθεσης με ψεκασμό μελάνης. (α) Το σύστημα της εναπόθεσης και
(β) ο σχηματισμός της σταγόνας σε στιγμιότυπα.
Η εναπόθεση ενός χημικά ευαίσθητου πολυμερούς πάνω στην μεμβράνη του αισθητήρα
με την τεχνική ψεκασμού μελάνης προσφέρει πλεονεκτήματα όπως, εναπόθεση χωρίς επαφή
με το υπόστρωμα, δημιουργία σταγόνων μικρού όγκου και περίπου 1% διασπορά στον όγκο
(ανάλογα και με το υγρό που χρησιμοποιείται), ρυθμό εναπόθεσης 1ως 2000 Hz (που
εξαρτάται από τον ρυθμό που εφαρμόζονται οι παλμοί τάσης, επομένως τα ηλεκτρονικά που
χρησιμοποιούνται). Ωστόσο, τα υγρά που μπορούν να εναποτεθούν, ανάλογα με τη διάμετρο
του ακροφυσίου, πρέπει να έχουν χαμηλό ιξώδες (μέχρι 20 mPa·s). Το μειονέκτημα αυτό ως
ένα βαθμό μπορεί να αντισταθμιστεί χρησιμοποιώντας συστήματα που έχουν τη δυνατότητα
να θερμαίνουν το υγρό. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να εναποτεθούν υγρά με ιξώδες έως
10000 mPa·s σε θερμοκρασία δωματίου, που ουσιαστικά με τη θέρμανση θα μειωθεί στα 20
mPa·s ή λιγότερο [3].
6.1.2 Η εναπόθεση πολυμερούς με την τεχνική LIFT
Η τεχνική LIFT (Laser induced forward transfer), επιτρέπει την ελεγχόμενη μεταφορά
ενός λεπτού υμενίου, από έναν διαφανή φορέα, σε κάποιο υπόστρωμα (Σχήμα 2α). Το λεπτό
υμένιο μπορεί να είναι είτε σε στερεό είτε υγρό οπότε και αναφέρεται κανείς σε τεχνική
LIFT στερεής ή υγρής φάσης [4] αντίστοιχα. Η τεχνική LIFT πρωτοπαρουσιάστηκε από τους
Bohandy et al. [5] για εναπόθεση μετάλλων. Από τότε πολλές ομάδες την έχουν
χρησιμοποιήσει για την εναπόθεση αρκετών υλικών συμπεριλαμβανομένων αγώγιμα
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πολυμερή για οργανικά ηλεκτρονικά [6] και ηλεκτροφωτοβόλα πολυμερή για οργανικές
διόδους εκπομπής φωτός [7].
Η εναπόθεση ενός χημικά ευαίσθητου πολυμερούς πάνω στην μεμβράνη του αισθητήρα
με την τεχνική LIFT υγρής φάσης, προσφέρει πλεονεκτήματα όπως εναπόθεση χωρίς επαφή
με το υπόστρωμα, δυνατότητα έλεγχου του μεγέθους της σταγόνας που φτάνει μέχρι και
λιγότερο από ένα μικρόμετρο [8] και ελαχιστοποίηση του υλικού που ξοδεύεται για την
εναπόθεση. Για την εναπόθεση των πολυμερών στους χημικούς αισθητήρες με την τεχνική
LIFT χρησιμοποιήθηκε παλμικό LASER Nd:YAG σε μήκος κύματος 266nm και διάρκεια
παλμών 4ns, και ένας σταθμός μικρομηχανικής (Σχήμα 2β). Ο σταθμός μικρομηχανικής
αποτελείται από μια κατακόρυφα τοποθετημένη ράβδο στήριξης οπτικών και μικρομετρικών
στηριγμάτων, δύο πλατφόρμες εφοδιασμένες με μοτέρ που παρέχουν δυνατότητα x-y
κίνησης ελεγχόμενης από PC (ακρίβεια 1μm) και ένα κελί στήριξης των δειγμάτων. Για την
εστίαση της δέσμης του LASER έγινε χρήση ενός 15X (OFR, ΝΑ=0.32) αντικειμενικού
φακού. Παράλληλα, υπήρχε η δυνατότητα της on-line παρακολούθησης και καταγραφής των
πειραμάτων.

Σχήμα 2: (α) Σχηματική αναπαράσταση και (β) η πειραματική διάταξη της τεχνικής
LIFT.
Το σχήμα και οι διαστάσεις της δέσμης LASER πάνω στο υλικό-στόχο μπορούν να
ρυθμιστούν μέσω ενός μεταβλητού διαφράγματος σε διάφορα σχήματα έτσι ώστε κάθε φορά
να εκτίθεται συγκεκριμένο τμήμα του υλικού-στόχου, με σκοπό μία καθορισμένη και
ακριβής ποσότητα υλικού να μεταφέρεται πάνω στο υπόστρωμα. Η μεταφορά των
πολυμερών έγινε έτσι ώστε κάθε μικροσταγόνα να εναποτίθεται με ένα μόνο παλμό και η
απόσταση μεταξύ του λεπτού υγρού υμενίου και του υποστρώματος να είναι περίπου 100µm.
Οι κηλίδες που μπορούσαν να δημιουργηθούν με αυτό τον τρόπο είχαν διαμέτρους που
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κυμαίνονταν μεταξύ 40 και 250µm. Αυτή η δυνατότητα ελέγχου του μεγέθους των κηλίδων
επέτρεψε την μερική επικάλυψη των μεμβρανών (Σχήμα 3) και την εξαγωγή συμπερασμάτων
για την εξάρτηση της απόκρισης από το λόγο επικάλυψης.

Σχήμα 3: Μεμβράνες μερικώς επικαλυμμένες με πολυμερές. Οι δύο πάνω και οι κάτω
αριστερά μεμβράνες είναι μερικώς επικαλυμένες με PHEMA ενώ στην κάτω δεξιά δεν έχει
εναποτεθεί πολυμερές.
6.2 Η πειραματική διάταξη για τη μελέτη της απόκρισης των χημικών αισθητήρων
Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι αισθητήρες χωρητικότητας αποτελούν μια δισδιάσταση
συστοιχία 16x16 μεμβρανών. Σε κάθε μία από τις μεμβράνες μπορεί να εναποτεθεί το
πολυμερές που επιλέγουμε με κάποιον από τους τρόπους που προαναφέρθηκαν. Για να
μετρηθεί η μεταβολή της χωρητικότητας της κάθε μεμβράνης χρειάζεται από μια επαφή σε
κάθε έναν από τους οπλισμούς του πυκνωτή (υπόστρωμα και μεμβράνη). Με βάση τη δομή
της συστοιχίας αρκούν 32 επαφές οι οποίες ενώνονται με λεπτό σύρμα αλουμινίου (wire
bonding) από το δείγμα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (Printed Circuit Board, PCB)
(Σχήμα 4α) όπου έχει κολληθεί η συστοιχία. Στην πλακέτα αυτή προσαρμόζεται ο θάλαμος
μέσα από τον οποίο ρέουν οι αέριες χημικών ενώσεων (Σχήμα 4β). Ο θάλαμος έχει όγκο
περίπου 7cm3.
Κατά

τη

διάρκεια

των

πρώτων

πειραμάτων

(επικάλυψη

πολυμερούς

με

μικροσταγονόμετρο και ψεκασμό μελάνης) η πλακέτα με τον θάλαμο προσαρμοζόταν σε
άλλη μεγαλύτερη πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος η οποία φαίνεται στο Σχήμα 4γ. Τα μικρά
καλώδια που συνδέονται με τις υποδοχές για καλώδιο BNC, συνδέονται στις επαφές που
αντιστοιχούν σε μια μεμβράνη ώστε να μετρηθεί η απόκρισή της μέσω οργάνου μέτρησης
χωρητικότητας (HP 4278A) και προγράμματος υπολογιστή με λογισμικό LabView. Τα
υπόλοιπα καλώδια που φαίνονται στο πάνω μέρος στου Σχήματος 4γ συνδέονται με τη
γείωση και επιτρέπουν τη μέτρηση της χωρητικότητας κάθε μεμβράνης όταν είναι γειωμένες
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όλες οι υπόλοιπες επαφές στη συστοιχία. Με αυτό τον τρόπο, όπως αναφέρεται πιο
αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5, η ανεπιθύμητη συνεισφορά των υπόλοιπων μεμβρανών κατά τη
διάρκεια των μετρήσεων ελαχιστοποιείται.

Σχήμα 4: (α) Χημικός αισθητήρας κολλημένος και συνδεδεμένος στην πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος και (β) η πλακέτα στην οποία συνδεόταν αρχικά για να μετρηθεί η απόκρισή του.
Αργότερα κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε μεγαλύτερη πλακέτα η οποία περιέχει
κύκλωμα από μικρούς ηλεκτρονόμους (relay) και επιτρέπει τη σχεδόν ταυτόχρονη μέτρηση
πολλών αισθητήρων. Η πλακέτα αυτή φαίνεται στο Σχήμα 5 και μέσω των δύο υποδοχών για
καλώδιο BNC συνδέεται με όργανο μέτρησης χωρητικότητας (HP 4278A). Όλο το σύστημα
μέτρησης ελέγχεται μέσω υπολογιστή με το λογισμικό LabView.

Σχήμα 5: Η τελική πλακέτα που επιτρέπει την ταυτόχρονη μέτρηση της χωρητικότητας
των μεμβρανών της συστοιχίας.
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Η πειραματική διάταξη για το χαρακτηρισμό των χημικών αισθητήρων απεικονίζεται στο
Σχήμα 6.

(α)

(β)
Σχήμα 6: (α) Σχηματικό διάγραμμα και (β) φωτογραφία της πειραματικής διάταξης μέτρησης των
χημικών αισθητήρων.
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Η μονάδα διανομής των αερίων (Σχήμα 6) αποτελείται από φιάλες, μέσα στις οποίες
περιέχονται οι αναλύτες (bubbler), δύο ροόμετρα, με τα οποία ρυθμίζεται η συγκέντρωση
των ατμών των αναλυτών και του ξηρού αζώτου, και ένα μεταλλικό θάλαμο στον οποίο
αναμιγνύεται το μίγμα αζώτου και πτητικής ένωσης. Αρχικά το ξηρό άζωτο χωρίζεται σε δύο
μέρη με τη βοήθεια των ροόμετρων. Το ένα μέρος από αυτά περνά από τις φιάλες όπου με
βάση τις επιλογές από το πρόγραμμα του υπολογιστή δημιουργεί φυσαλίδες στον επιλεγμένο
αναλύτη. Οι δύο ροές στη συνέχεια ενώνονται ξανά δίνοντας την επιθυμητή συγκέντρωση
του αναλύτη η οποία τελικά περνά από το θάλαμο όπου βρίσκεται το δείγμα. Το σύστημα
επιτρέπει έλεγχο της υγρασίας 0.1% και της θερμοκρασίας 0.1oC.
6.3 Υλικά
6.3.1 Τα πολυμερή που εναποτέθηκαν
Τα πολυμερή που χρησιμοποιήθηκαν συνολικά για να εναποτεθούν στους αισθητήρες
ήταν:

πολυ(μεθακρυλικός

υδροξυαιθυλεστέρας),

PHEMA,

πολυ(μεθακρυλικός

μεθυλεστέρας) PMMA, πολυ(ακρυλικό οξυ) PAA, πολυ(βινυλο πυρρολιδόνη) PVP, πολυ(4βινυλο πυριδίνη) P4VP, συμπολυμερές πολύ(βινυλο χλωρίδιο – οξικός βινυλεστέρας) PVCco-PVA και (πολυ(υδροξυ στυρένιο) PHS. Τα χαρακτηριστικά των υλικών αυτών και οι
συντακτικοί τους τύποι αναγράφονται στον Πίνακα 1.
6.3.2 Διαλύτες
Οι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των πολυμερικών διαλυμάτων
είναι:
1. το νερό για τα PAA, PVP, P4VP, PVC-co-PVA
2. ο οξικός εστέρας της 1-μέθοξυ προπανόλης-2(Propylene Glycol Methyl Ether Acetate,
PGMEA) για το ΡΜΜΑ (εναπόθεση με μικροσταγονόμετρο)
3. ο γαλακτικός αιθυλεστέρας (Ethyl Lactate) για τα ΡΗΕΜΑ, PVA-PVC και P4VP.
4. το τετραϋδροφουράνιο (Tetrahydrofuran, THF) για τα PHS και PMMA (εναπόθεση με
LIFT)
Τα διαλύματα των πολυμερών που παρασκευάστηκαν είχαν διαφορετικές συγκεντρώσεις
ανάλογα με το πάχος του υλικού που επιθυμούσαμε να εναποτεθεί πάνω σε μια μεμβράνη
και ανάλογα με τη διαδικασία με την οποία εναποτέθηκε το υλικό.
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Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά των πολυμερών που χρησιμοποιήθηκαν
Χαρακτηριστικά

Συντακτικός τύπος

Πολυ(μεθακρυλικός υδροξυαιθυλεστέρας)
PHEMA

(poly

2-hyrdoxyethyl

methacrylate) [C6H10O3]n
Πολυ(μεθακρυλικός μεθυλεστέρας)
PMMA (poly methyl methacrylate)
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
Πολύ(ακρυλικό οξύ)
PAA (polyacrylic acid)
[C3H4O2]n
πολύ(βινυλο πυρρολιδόνη)
PVP (polyvinylpyrrolidone)
[C6H9NO]n

πολύ(4-βινυλο πυριδίνη) P4VP
poly(4-vinylpyridine)
[C7H7N]n
πολύ(βινυλο

χλωρίδιο

–

οξικός

βινυλεστέρας)
PVC-co-PVA poly(vinyl chloride-co-vinyl
acetate)
[-CH2CH(Cl)-]x[-CH2CH(O2CCH3)-]y
Ποσοστό: 13% vinyl acetate, 87% vinyl
chloride
(πολυ(υδροξυ στυρένιο)
PHS (poly (4-hydroxystyrene))

6.3.3 Αναλύτες
Οι αναλύτες που χρησιμοποιήθηκαν είναι:
1. Υδρατμοί (Η2Ο)
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2. Ατμοί αιθανόλης (CH3CH2OH)
3. Ατμοί μεθανόλης (CH3OH)
Ο καθένας από αυτούς τους αναλύτες έχει και διαφορετική σημασία σε εφαρμογές σε
χημικούς αισθητήρες. Η υγρασία είναι παρούσα στον ατμοσφαιρικό αέρα και επομένως
συνεισφέρει σημαντικά στην απόκριση των χημικών αισθητήρων είτε είναι επιθυμητή η
συνεισφορά της είτε είναι ανεπιθύμητη. Επίσης τα πολυμερή που επιλεχθήκαν είναι στην
πλειοψηφία τους αρκετά ευαίσθητα στις μεταβολές της υγρασίας αφού το νερό είναι για τα
περισσότερα καλός διαλύτης.
Η αιθανόλη είναι μια αρκετά συνηθισμένη αλκοόλη στην καθημερινότητα μας αφού τη
συναντάμε σε πολλά είδη διατροφής όπως τα οινοπνευματώδη ποτά αλλά και σε τρόφιμα ως
δείκτη της ποιότητάς τους, π.χ. όταν τα κρεατοσκευάσματα φυλάσσονται σε αεροστεγείς
συνθήκες λόγω της ανάπτυξης συγκεκριμένων βακτηριδίων αυξάνεται η ποσότητα
αιθανόλης που εκκρίνουν [9].
Τέλος, η μεθανόλη είναι μια αλκοόλη με μικρότερο μέγεθος από ότι η αιθανόλη ενώ κατά
τα άλλα έχει παρόμοιες ιδιότητες με αυτή. Η απόκριση των αισθητήρων στη μεθανόλη και η
σύγκριση της με την απόκριση στην αιθανόλη μπορεί να δώσει συμπεράσματα για τις
διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την απορρόφηση του αναλύτη και την επιρροή που
έχει το μέγεθός του.
6.4 Πειραματικά αποτελέσματα - Συζήτηση
6.4.1 Αρχικές μετρήσεις με πλήρη επικάλυψη
Αρχικά μελετήθηκε η απόκριση των αισθητήρων για τα πολυμερή PMMA και PHEMA τα
οποία εναποτέθηκαν στις μεμβράνες με μικρο-σταγονόμετρο (micro-pipette) χωρητικότητας
0.5-2.5 μl. Επειδή η διάμετρος των μεμβρανών (150-250 μm) είναι πολύ μικρή, μια σταγόνα
διαλύματος πολυμερούς με το μικρο-σταγονόμετρο δημιουργούσε κηλίδα που μπορούσε να
επικαλύψει περίπου 10-20 αισθητήρες. Το πάχος της κηλίδας που δημιουργείται δεν είναι
ομοιόμορφο σε όλη την επιφάνειά της αλλά έχει τη μορφή κρατήρα, είναι δηλαδή το
πολυμερές παχύτερο στην περιφέρεια της κηλίδας και λεπτότερο στο κέντρο της.
Μελετήθηκαν

μεμβράνες

που

ήταν

επικαλυμμένες

με

διαλύματα

διαφορετικών

συγκεντρώσεων που δημιουργούσαν αντίστοιχα διαφορετικά πάχη ευαίσθητου στρώματος.
(π.χ. 100nm, 1000nm, 150nm και 1500nm).
Στα επόμενα διαγράμματα φαίνεται ενδεικτικά η απόκριση μιας μεμβράνης στους
ατμούς νερού και μεθανόλης σε συγκεντρώσεις 5000ppm. Η συγκεκριμένη μεμβράνη είναι
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επικαλυμμένη με PHEMA που δημιουργεί στρώμα πάχους περίπου 1.5μm. Αντίστοιχες αλλά
λίγο μικρότερου μεγέθους ήταν οι αποκρίσεις των μεμβρανών που επικαλύφθηκαν με
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Σχήμα 7: Η απόκριση μεμβράνης πλήρως επικαλυμμένης με PHEMA συγκέντρωσης 6%
σε 5000ppm ατμών (α) νερού και (β) μεθανόλης.

Τα πειράματα αυτά πραγματοποιήθηκαν κυρίως για να πάρουμε τις πρώτες ενδείξεις της
απόκρισης των αισθητήρων. Από τα πειράματα αυτά φάνηκε ότι οι συγκεκριμένες μεμβράνες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση χημικών ενώσεων και να μελετηθούν οι
συνθήκες για τη βέλτιστη απόκρισή τους. Οι γενικές παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα
που προέκυψαν για τους παραπάνω αισθητήρες είναι: (α) τα πολυμερή απορροφούσαν πολύ
πιο αποδοτικά τα μόρια του νερού από ότι τα μόρια των αλκοολών (β) ο χρόνος απόκρισης
των αισθητήρων επηρεάζεται από το πάχος του υλικού, καθώς τα παχύτερα υμένια
απορροφούν πιο αργά τους αναλύτες (γ) οι μεμβράνες που επικαλύφθηκαν με τα αραιά
διαλύματα δεν έδειξαν αξιόλογη απόκριση ακόμα και σε υψηλές συγκεντρώσεις αναλυτών.
Επομένως, τα πολύ λεπτά στρώματα πολυμερούς δεν μεταβάλλουν σημαντικά την
επιφανειακή τάση των μεμβρανών. Επίσης, η ευαισθησία των αισθητήρων αυτών δεν είναι
ιδιαίτερα καλή ούτε για τα παχύτερα υμένια που δημιουργήθηκαν.
Η απόκριση των αισθητήρων αναμένεται να βελτιωθεί όταν κάθε μεμβράνη επικαλύπτεται
επιλεκτικά με ένα πολυμερές. Πράγματι, οι αισθητήρες που παρουσιάζονται παρακάτω,
στους οποίους τα πολυμερή εναποτέθηκαν με τις τεχνικές ψεκασμού μελάνης και LIFT
έδωσαν σημαντικά καλύτερες ευαισθησίες.
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6.4.2 Μεμβράνες με επιλεκτικά εναποτεθειμένο υλικό
6.4.2.1 Αισθητήρες πολυμερών με την τεχνική ψεκασμού μελάνης
Οι εναποθέσεις με την τεχνική ψεκασμού μελάνης έγιναν σε συνεργασία με τον Σ.
Πολυμενάκο της ομάδας του κου Τσουκαλά στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και
Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ. Με την τεχνική ψεκασμού μελάνης μελετήθηκε η απόκριση
του αισθητήρα για μερικώς επικαλυμμένες με PHEMA μεμβράνες. Τα αποτελέσματα των
πειραμάτων όταν αυτά συγκρίνονται με πλήρως επικαλυμμένες μεμβράνες δείχνουν ότι μια
μερικώς επικαλυμμένη μεμβράνη με ποσοστό επικάλυψης (L=Rπολυμερούς/Rμεμβράνης) μεταξύ
0.5 και 0.8 δίνει πολύ μεγαλύτερη απόκριση από ότι μια πλήρως επικαλυμμένη μεμβράνη.
Αυτή είναι μια πρώτη ένδειξη της εγκυρότητας του μοντέλου προσομοίωσης που αναφέρεται
στο Κεφάλαιο 4.
Το διάλυμα PHEMA που χρησιμοποιήθηκε ήταν συγκέντρωσης 2% κατά βάρος και
αντιστοιχούσε σε τελικό πάχος πολυμερούς περίπου 150 nm. Με τη μέθοδο ψεκασμού
μελάνης δημιουργήθηκαν σταγόνες διαλύματος πολυμερούς που κάλυπταν τις συγκεκριμένες
μεμβράνες σε ποσοστό λόγου ακτίνων L περίπου 50%.
Έτσι, για μια τυπική μεμβράνη πάχους 0.7 μm και διαμέτρου 200 μm όπως αυτή του
Σχήματος 8α όπου L=0.6, η μεταβολή της χωρητικότητας σε 5000 ppm νερού (σχετική
υγρασία 10-20%) ήταν περίπου 8fF. Το πάχος του πολυμερούς σε αυτή την περίπτωση ήταν
150 nm. Το ίδιο πολυμερές σε ίδιο πάχος αλλά καλύπτοντας πλήρως τη μεμβράνη (L=1)
έδινε απόκριση στα 5000 ppm νερού χαμηλότερη από 1fF, δηλαδή πρακτικά μη ανιχνεύσιμη
(Σχήμα 8β).
Τα αποτελέσματα της μερικής εναπόθεσης με τη μέθοδο ψεκασμού ήταν ενθαρρυντικά
για τη βελτίωση της απόκρισης του αισθητήρα. Η μελέτη της μερικής επικάλυψης των
μεμβρανών ολοκληρώθηκε δοκιμάζοντας και την τεχνική μικροεναπόθεσης με λέιζερ σε
διαφορετικές συστοιχίες μεμβρανών όπως περιγράφεται στη συνέχεια.
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(α)
Σχήμα

8:

(α)

Φωτογραφία

(β)
μεμβράνης

μερικώς

επικαλυμμένης

με

ΡΗΕΜΑ

χρησιμοποιώντας την τεχνική ψεκασμού μελάνης και (β) η απόκριση της μεμβράνης αυτής
συγκριτικά με την απόκριση πλήρως επικαλυμμένης μεμβράνης με ΡΗΕΜΑ ίδιου πάχους
(150 nm).
6.4.2.2 Αποτελέσματα επιλεκτικής εναπόθεσης με την τεχνική LIFT
Η τεχνική LIFT πραγματοποιήθηκε από τον Χ. Μπουτόπουλο της ομάδας της κας
Ζεργιώτη στο αντίστοιχο εργαστήριο της ΣΕΜΦΕ (ΕΜΠ). Εναποτέθηκε μια ποικιλία
πολυμερών σε συστοιχίες με διαφορετικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Αρχικά μελετήθηκε η
απόκριση των αισθητήρων για διαφορετικά ποσοστά επικάλυψης χρησιμοποιώντας το ίδιο
πολυμερές. Στη συνέχεια καθορίστηκαν οι βέλτιστες συνθήκες επικάλυψης και
εναποτέθηκαν και διαφορετικά πολυμερή πάνω σε κάθε συστοιχία.
Μελέτη ποσοστού επικάλυψης σε μεμβράνες πάχους 1.5μm
Για τον προσδιορισμό της απόκρισης των μεμβρανών όταν το πολυμερές επικαλύπτει
μέρος της μεμβράνης χρησιμοποιήθηκε διάλυμα ΡΗΕΜΑ συγκέντρωσης 2% και συστοιχίες
που είχαν μεμβράνες διαμέτρου 250μm και πάχη 0.75μm και 1.5μm.
Στο Σχήμα 9α απεικονίζονται μεμβράνες μερικώς επικαλυμμένες σε διαφορετικά
ποσοστά. Στο Σχήμα 9β φαίνονται κανονικοποιημένα τα πειραματικά αποτελέσματα για
μεμβράνες πάχους 1.5µm για τέσσερις συγκεντρώσεις υγρασίας συναρτήσει του ποσοστού
επικάλυψης. Το ποσοστό επικάλυψης ορίζεται ως ο λόγος της ακτίνας της κηλίδας του
πολυμερούς προς την ακτίνα της μεμβράνης (RPHEMA/Rμεμβράνης). Η κανονικοποίηση έγινε
θεωρώντας μονάδα τη μέγιστη απόκριση από το σύνολο των μεμβρανών για κάθε
συγκέντρωση. Στην ίδια γραφική παράσταση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
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προσομοίωσης με πεπερασμένα στοιχεία, κανονικοποιημένα επίσης ως προς τη μέγιστη τιμή
τους.

(α)

5000ppm
10000ppm
15000ppm
20000ppm
FEM simulation

Κανονικοποιημένη ΔC

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0

20

40

60

80

100

120

% Επικάλυψη (RΠολυμερούς/RΜεμβράνης)

(β)
Σχήμα 9. (α) Εικόνες μεμβρανών με διαφορετικά ποσοστά επικάλυψης πολυμερούς και
(β) η σχετική απόκριση των μεμβρανών πάχους 1.5μm συναρτήσει του ποσοστού
επικάλυψης. Η διακεκομμένη γραμμή αντιστοιχεί στα αποτελέσματα των προσομοιώσεων με
πεπερασμένα στοιχεία και τα σημεία αντιστοιχούν σε πειραματικά αποτελέσματα.
Η μέγιστη απόκριση με βάση την προσομοίωση, όπως έχει αναφερθεί και στο Κεφάλαιο
4, αναμένεται σε ποσοστά επικάλυψης κοντά στο 70%. Πράγματι, όπως φαίνεται στο Σχήμα
9β τα ποσοστά αυτά δίνουν και τις μέγιστες πειραματικές τιμές. Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό
το σημείο ότι οι μεμβράνες με τα δεδομένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά ήταν σχεδόν
επίπεδες, όπως ήταν επίπεδες και ο μεμβράνες που προσομοιώθηκαν στο Κεφάλαιο 4 και
έδωσαν το θεωρητικό διάγραμμα του Σχήματος 9β. Οι μέσες τιμές των βέλτιστων
αποκρίσεων για τις μεμβράνες πάχους 1.5 μm ξεκινούν από τα 2.4fF στα 5.000ppm, και
φτάνουν τα 6.6fF στα 20.000ppm. Οι αποκρίσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές για
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χημικούς αισθητήρες και οφείλονται στη μειωμένη ευαισθησία λόγω του πάχους της
μεμβράνης.
Μελέτη ποσοστού επικάλυψης σε μεμβράνες πάχους 0.5μm
Η σύγκριση των αντίστοιχων θεωρητικών και πειραματικών καμπυλών για τις πιο λεπτές
μεμβράνες δεν έδωσε το ίδιο σύμφωνα αποτελέσματα. Η αυξημένη ευαισθησία των λεπτών
μεμβρανών σε συνδυασμό με τις μηχανικές τάσεις που ασκούνται και οφείλονται στη
διαδικασία κατασκευής μπορεί να οδηγήσουν στην ασύμμετρη κάμψη των μεμβρανών και
την επαφή τους με το λεπτό μονωτικό οξείδιο στο βάθος της κοιλότητας. Μια τέτοια δομή
δεν ήταν εύκολο να προσομοιωθεί και τα πειραματικά αποτελέσματα των λεπτών μεμβρανών
δεν συμφωνούν απόλυτα με αυτά του Σχήματος 9. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μια
μετατόπιση της μέγιστης απόκρισης σε ποσοστό επικάλυψης περίπου 50% και διαβαθμίσεις
στη κατανομή. Η συμπεριφορά αυτή δεν είναι απαραίτητα επαναλήψιμη ενώ σημαντική
συνεισφορά φαίνεται να έχει και ο τρόπος που επικάθεται κάθε φορά το πολυμερές. Η
σταγόνα του διαλύματος που μπορεί να στοχεύει στο κέντρο της μεμβράνης συχνά
μετατοπίζεται λόγω της ανομοιομορφίας της επιφάνειας και δημιουργείται τελικά το υμένιο
του πολυμερούς με μη ελεγχόμενο τρόπο. Στο Σχήμα 10 είναι εμφανής η εξάρτηση αυτή
αφού τα πολυμερή που επικάθονται πιο ομοιόμορφα πάνω στις μεμβράνες ακολουθούν
καλύτερα την θεωρητικά αναμενόμενη τάση.
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Κανονικοποιημένη ΔC
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% επικάλυψη (RΠΟλυμερούς/RΜεμβράνης)

(β)
Σχήμα 10. (α) Εικόνα λεπτών μεμβρανών με αρχική ασύμμετρη κάμψη και
συνεπαγόμενη ποικιλομορφία του τρόπου εναπόθεσης του πολυμερούς (β) Η σχετική
απόκριση των μεμβρανών πάχους 0.7 μm συναρτήσει του ποσοστού επικάλυψης. Η
διακεκομμένη γραμμή αντιστοιχεί στα αποτελέσματα των προσομοιώσεων με πεπερασμένα
στοιχεία και τα σημεία αντιστοιχούν σε πειραματικά αποτελέσματα. Η συνεχής γραμμή
δείχνει κατά πόσο είναι κυκλική η κηλίδα του πολυμερούς πάνω στη μεμβράνη και η τιμή
της αντιστοιχεί στο λόγο των μηκών δύο κάθετων διαμέτρων (100% τέλειος κύκλος)
Χαρακτηριστικές καμπύλες της απόκρισης των λεπτών μεμβρανών με διαφορετικά
ποσοστά επικάλυψης και ομοιομορφίας φαίνονται στο Σχήμα 11. Η απόκριση των
μεμβρανών αυτών είναι σημαντικά βελτιωμένη συγκριτικά με την απόκριση των παχύτερων
μεμβρανών.
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Σχήμα 11. Η απόκριση μεμβρανών πάχους 0.75μm και διαμέτρου 250μm για διαφορετικά
ποσοστά επικάλυψης και ομοιομορφίας.

Το γεγονός ότι τα αποτελέσματα για τις λεπτές μεμβράνες δεν ταυτίζονται με τα
θεωρητικά αναμενόμενα δεν αποτρέπει τη χρήση των λεπτών μεμβρανών για ανίχνευση
χημικών ενώσεων αφού (α) η ευαισθησία τους είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με τις
παχύτερες μεμβράνες και (β) η μερική επικάλυψή τους μπορεί να δώσει και πάλι καλύτερα
αποτελέσματα από ότι η πλήρης επικάλυψη. Με βάση αυτά τα δεδομένα, και αφού
καθορίστηκαν οι βέλτιστες συνθήκες εναπόθεσης και για άλλα πολυμερή, δημιουργήθηκαν
συστοιχίες με μεμβράνες μερικώς επικαλυμμένες με διάφορα πολυμερή.
Αποτελέσματα για διάφορα πολυμερή
Τα πολυμερή που χρησιμοποιήθηκαν σε συστοιχία μεμβρανών πάχους 0.75μm είναι:
PAA, P4VP, PVP και PVC-co-PVA. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν για διάφορες
συγκεντρώσεις υγρασίας φαίνονται στο Σχήμα 12 και αντιστοιχούν σε μεμβράνες
επικαλυμμένες σε ποσοστό περίπου 50-70%.
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Σχήμα 12. Η απόκριση σε υδρατμούς (Cαναλύτη-Cαρχική) για μεμβράνες πάχους 0.75μm και
διαμέτρου 250μm μερικώς επικαλυμμένες με διάφορα πολυμερή.
Αντίστοιχα, αποκρίσεις σε διάφορους αναλύτες για το ΡΗΕΜΑ φαίνονται στο Σχήμα 13.
Οι τιμές αυτές είναι ενδεικτικές της ευαισθησίας των λεπτών μεμβρανών συγκριτικά με τις
παχιές μεμβράνες.
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Σχήμα 13. Η απόκριση σε διάφορους αναλύτες (μεθανόλη, αιθανόλη, υγρασία) για
μεμβράνη πάχους 0.7μm και διαμέτρου 250μm μερικώς επικαλυμμένη ΡΗΕΜΑ.
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Ακόμα πιο ευαίσθητες, όπως αναμενόταν, ήταν οι μεμβράνες πάχους 0.5μm. Τα πολυμερή
που χρησιμοποιήθηκαν σε μια τέτοια συστοιχία είναι: PAA, PVP, PMMA και PHS. Σε αυτή
την περίπτωση έγινε προσπάθεια να ρυθμιστούν οι συνθήκες εναπόθεσης έτσι ώστε τα
πολυμερικά υμένια που σχηματίστηκαν να έχουν παρόμοια πάχη (περίπου 1μm), ενώ το
στρώμα LTO που υπάρχει πάνω από τις μεμβράνες είχε πάχος 0.2μm. Τα αποτελέσματα των
μετρήσεων έδειξαν και πάλι μέγιστη απόκριση όλων των πολυμερών στους ατμούς νερού,
ακολουθούσε η απόκριση στην αιθανόλη και ακόμα μικρότερη ήταν η απόκριση στους
ατμούς μεθανόλης. Στο Σχήμα 14 φαίνονται οι χαρακτηριστικές αποκρίσεις των πολυμερών
για διάφορες συγκεντρώσεις υγρασίας. Ενώ στο Σχήμα 15 φαίνονται οι αποκρίσεις τους σε

Μεταβολή Χωρητικότητας [fF]

διαφορετικές συγκεντρώσεις αιθανόλης.
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Σχήμα 14. Οι αποκρίσεις σε διάφορες συγκεντρώσεις υδρατμών για μεμβράνες της ίδιας
συστοιχίας, επικαλυμμένες με τα πολυμερή PAA, PVP, PMMA και PHS. Οι μεμβράνες
έχουν διάμετρο 200μm, πάχος 0.5μm και LTO πάχους 0.2μm.
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Σχήμα 15. Οι αποκρίσεις σε διάφορες συγκεντρώσεις αιθανόλης για μεμβράνες της ίδιας
συστοιχίας, επικαλυμμένες με τα πολυμερή PAA, PVP, PMMA και PHS. Οι μεμβράνες
έχουν διάμετρο 200μm, πάχος 0.5μm και LTO πάχους 0.2μm.
Παρατηρείται ότι τα παραπάνω πολυμερή παρουσίασαν παρόμοια συμπεριφορά, με
αποκρίσεις που αλλάζουν κυρίως ως προς το μέγεθος της μεταβολής της χωρητικότητας για
κάθε

πολυμερές.

Συγκεκριμένα,

με

φθίνουσα

σειρά

απόκρισης

έχουμε:

PAA>PMMA>PVP>PHS τόσο για διάφορες συγκεντρώσεις υγρασίας όσο και για διάφορες
συγκεντρώσεις αιθανόλης. Επίσης, οι χρόνοι απόκρισης είναι σχεδόν ίσοι, γεγονός που
μπορεί να συσχετιστεί με το ότι τα πολυμερή αυτά έχουν σχεδόν ίδιο πάχος πέρα από τις
κοινές τους ιδιότητες π.χ. υδροφιλικότητα.
6.5 Γενικά Συμπεράσματα
Από τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν με τις συστοιχίες χημικών αισθητήρων που
αναφέρονται παραπάνω καταλήγουμε ότι για κάθε δεδομένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά
των μεμβρανών πρέπει αρχικά να μελετηθεί ο τρόπος που πρέπει να εναποτεθούν τα
πολυμερή ώστε να επιτύχουμε βέλτιστες αποκρίσεις. Οι σχεδόν επίπεδες μεμβράνες δείχνουν
μέγιστη ευαισθησία όταν ο λόγος επικάλυψης της ακτίνας του πολυμερούς προς την ακτίνα
της μεμβράνης είναι περίπου ίσος με 0.7. Αυτή η συμπεριφορά αναμενόταν και από τη
θεωρητική μελέτη της απόκρισης των μεμβρανών που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4 και
επαληθεύτηκε πειραματικά. Οι μη επίπεδες μεμβράνες δίνουν αποκρίσεις που εξαρτώνται
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από την αρχική κάμψη της μεμβράνης και τους περιορισμούς στην κίνηση που η κάμψη αυτή
ορίζει καθώς και από τον τρόπο που το πολυμερές καλύπτει τη μεμβράνη.
Αφού καθορίστηκαν οι βέλτιστες συνθήκες επικάλυψης για κάθε περίπτωση, επιλέχθηκαν
τα κατάλληλα πολυμερή. Τα περισσότερα πολυμερή δίνουν μέγιστες αποκρίσεις στην
υγρασία και ακολουθούν οι αποκρίσεις στις αλκοόλες.
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Στο

Κεφάλαιο

αυτό

περιγράφονται

τα

πειράματα

για

την

ανίχνευση

βιολογικών

αλληλεπιδράσεων. Συγκεκριμένα μελετήθηκε η αλληλεπίδραση βιοτίνης-στρεπταβιδίνης και η
υβριδοποίηση μορίων DNA. Αρχικά περιγράφεται ο βιοαισθητήρας και η πειραματική διάταξη που
χρησιμοποιήθηκε. Ακολουθεί, για κάθε κατηγορία πειραμάτων, μια συνοπτική περιγραφή των
διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για την ακινητοποίηση των βιομορίων πάνω στην επιφάνεια των
βιοαισθητήρων και παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα.
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7.1 Περιγραφή του βιολογικού αισθητήρα
Οι βιολογικοί αισθητήρες που κατασκευάστηκαν αποτελούνται από τις μεμβράνες μιας
συστοιχίας που είναι επικαλυμμένες με κατάλληλο βιολογικό υλικό. Η επικάλυψη με το
βιολογικό υλικό δεν είναι μια απλή διαδικασία εναπόθεσης όπως στην περίπτωση των
χημικών αισθητήρων, γιατί το ευαίσθητο στρώμα του βιοαισθητήρα αποτελείται από
βιομόρια τα οποία για να παραμείνουν πάνω στην επιφάνεια του πρέπει να σχηματίσουν
ισχυρούς δεσμούς με το υπόστρωμα. Έτσι, για την ακινητοποίηση των βιομορίων πάνω στην
επιφάνεια του αισθητήρα χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα που καταλήγουν στη
δημιουργία ομοιοπολικών δεσμών μεταξύ των ακινητοποιημένων μορίων και της επιφάνειας
[1]. Για τη δημιουργία των δεσμών αυτών χρησιμοποιούνται διάφορα επιπλέον μόρια τα
οποία από την μία μεριά προσδένονται στην επιφάνεια του αισθητήρα και από την άλλη στα
μόρια που πρόκειται να ακινητοποιηθούν. Σχηματική απεικόνιση του βιολογικού αισθητήρα
και της αρχής λειτουργίας του φαίνεται στο Σχήμα 1.

Σχήμα 1. Απεικόνιση της αρχής λειτουργίας του βιολογικού αισθητήρα. Η εύκαμπτη
μεμβράνη με τα ακινητοποιημένα βιομόρια (α), κάμπτεται λόγω μεταβολής της επιφανειακής
της τάσης όταν πραγματοποιείται η αλληλεπίδραση (β).
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Οι βιολογικές αλληλεπιδράσεις πραγματοποιούνται σε υγρό περιβάλλον και κατά κανόνα
σε ηλεκτρολυτικά διαλύματα. Η ροή των διαλυμάτων πάνω από την επιφάνεια των
αισθητήρων μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στη χωρητικότητα μεταξύ της εύκαμπτης
μεμβράνης και του υποστρώματος. Αντίστοιχες μεταβολές μπορεί να δημιουργηθούν και από
αλληλεπιδράσεις που καταναλώνουν ή παράγουν θερμότητα. Για να είναι, λοιπόν, κανείς
βέβαιος ότι το σήμα του αισθητήρα προέρχεται από τη βιολογική αλληλεπίδραση και όχι από
παράγοντες όπως οι παραπάνω, χρησιμοποιούνται οι αισθητήρες αναφοράς. Οι αισθητήρες
αναφοράς είναι μεμβράνες, στην επιφάνεια των οποίων δεν έχουν ακινητοποιηθεί βιομόρια.
Οι μεμβράνες αυτές επηρεάζονται από τους ίδιους παράγοντες που επηρεάζονται και οι
αισθητήρες αλλά δεν αποκρίνονται στις βιομοριακές αλληλεπιδράσεις. Λαμβάνοντας τελικά
το διαφορικό σήμα (διαφορά σήματος αισθητήρα-μεμβράνης αναφοράς) παρατηρούμε την
απόκριση των μεμβρανών στις μεταβολές της επιφανειακής που οφείλονται στην
αλληλεπίδραση. Έτσι, σε κάθε συστοιχία που μελετήθηκε, υπήρχαν οι αισθητήρες με τα
ακινητοποιημένα βιομόρια και οι μεμβράνες αναφοράς, των οποίων η χωρητικότητα δεν
επηρεαζόταν από την αλληλεπίδραση των βιομορίων.
Με τους βιολογικούς αισθητήρες μελετήθηκε η αλληλεπίδραση βιοτίνης-στρεπταβιδίνης
και η υβριδοποίηση ολιγονουκλεοτιδίων. Σε όλες τις περιπτώσεις η ακινητοποίηση των
μορίων στις επιφάνειες των αισθητήρων έγινε με ομοιοπολικούς δεσμούς μεταξύ του
στρώματος παθητικοποίησης (LTO) των αισθητήρων και των τροποποιημένων με αμίνες
μορίων [1]. Ακολουθούν τα πειραματικά αποτελέσματα αφού πρώτα περιγραφεί η
πειραματική διάταξη και η ακινητοποίηση των βιομορίων για κάθε εφαρμογή.
7.2 Περιγραφή της πειραματικής διάταξης
Για την μελέτη των βιομοριακών αλληλεπιδράσεων χρησιμοποιείται πειραματική διάταξη
που επιτρέπει την ελεγχόμενη ροή υγρών πάνω από την επιφάνεια των μεμβρανών. Έτσι,
προκειμένου να γίνει η μέτρηση, ο αισθητήρας προσαρμόζεται σε κατάλληλα σχεδιασμένη
πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB) μέσω της οποίας οι επαφές του αισθητήρα
καταλήγουν στον πίνακα διακοπτών. Το PCB φαίνεται στο Σχήμα 2 μαζί με άλλα
εξαρτήματα που προσαρμόζονται σε αυτό για να εισέλθει σε κατάλληλη θήκη (θήκη
υβριδοποίησης) όπου και θα πραγματοποιηθεί η βιολογική αλληλεπίδραση. Η ειδικά
σχεδιασμένη θήκη κλείνει με καπάκι στο οποίο υπάρχει περίφραγμα από πολυμερές (PDMS)
που περιορίζει τα υγρά βιολογικά διαλύματα πάνω από την επιφάνεια των μεμβρανών. Στο
καπάκι αυτό υπάρχουν δύο οπές στις οποίες συνδέονται τα σωληνάρια σιλικόνης για την
είσοδο και την έξοδο των διαλυμάτων στο θάλαμο υβριδοποίησης.
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Σχήμα 2. Ο αισθητήρας με την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και τα εξαρτήματα που
χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό των διαλυμάτων πάνω από την επιφάνεια των
μεμβρανών.
Η ροή των διαλυμάτων επιτυγχάνεται και ελέγχεται με κατάλληλη αντλία. Στα πρώτα
πειράματα χρησιμοποιήθηκε αντλία σύριγγας ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν
περισταλτική αντλία. Το PCB του αισθητήρα όπως προσαρμόζεται στο θάλαμο
υβριδοποίησης συνδέεται με τον πίνακα διακοπτών που επιτρέπει την σχεδόν ταυτόχρονη
μέτρηση πολλών αισθητήρων. Ο πίνακας αυτός είναι ο ίδιος που χρησιμοποιείται και στις
εφαρμογές των χημικών αισθητήρων και περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ο
πίνακας διακοπτών συνδέεται με το όργανο μέτρησης ώστε να υπολογίζεται η χωρητικότητα
της κάθε μεμβράνης και με τον υπολογιστή για τον έλεγχο του συστήματος μέτρησης μέσω
προγράμματος Labview. Η θερμοκρασία που είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την
πραγματοποίηση μιας βιολογικής αλληλεπίδρασης, ελέγχεται από θερμαινόμενη πλάκα πάνω
στην οποία στηρίζεται η θήκη υβριδοποίησης με τον αισθητήρα. Στο Σχήμα 3 φαίνονται
φωτογραφίες από την πειραματική διάταξη, την κλειστή θήκη υβριδοποίησης και το
περίγραμμα από PDMS όταν τοποθετείται πάνω από μια συστοιχία.
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Σχήμα 3. Φωτογραφίες της πειραματικής διάταξης για τη μελέτη των βιομοριακών
αλληλεπιδράσεων, της θήκης υβριδοποίησης μέσα στην οποία έχει τοποθετηθεί αισθητήρας
και του περιγράμματος από PDMS τοποθετημένου πάνω από την επιφάνεια μιας συστοιχίας.
7.2.1 Μελέτη διαρροής υγρών μέσα από το θάλαμο υβριδοποίησης
Η πειραματική διάταξη μελετήθηκε ως προς την αξιοπιστία της στη ροή των διαλυμάτων
και την παραμονή τους στο θάλαμο για αρκετές ώρες. Τα πειράματα αυτά κρίθηκαν
απαραίτητα δεδομένου ότι η υβριδοποίηση των μορίων DNA απαιτεί μεγάλους χρόνους
μετρήσεων (της τάξεως μερικών ωρών) και λόγω της παρατήρησης ότι η τιμή της
χωρητικότητας μιας μεμβράνης όταν υπάρχει διάλυμα πάνω από την επιφάνειά της είναι
διαφορετική από ότι όταν υπάρχει αέρας. Με βάση αυτή την παρατήρηση θα μπορούσε
κανείς να υποθέσει ότι η μεταβολή της χωρητικότητας κατά τη διάρκεια των πειραμάτων
μπορεί να οφείλεται στη δημιουργία περιοχών πάνω από την επιφάνεια της συστοιχίας όπου
απουσιάζει υγρό λόγω π.χ. διαρροής ή εξάτμισης του υγρού μέσα στο θάλαμο ή πιθανής
δημιουργίας φυσαλίδων. Η συμπεριφορά των μεμβρανών πάνω από τις οποίες απουσιάζει
υγρό προφανώς θα διαφοροποιείται από αυτή των υπολοίπων. Έτσι, προκειμένου να
βεβαιωθούμε ότι το σήμα των αισθητήρων που λαμβάνουμε δεν οφείλεται σε πιθανά
προβλήματα στη ροή και τη διατήρηση των διαλυμάτων μέσα στο θάλαμο υβριδοποίησης,
πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα πειράματα.
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Χρησιμοποιήθηκαν

δείγματα

στα

οποία

είχε

ήδη

πραγματοποιηθεί

βιολογική

αλληλεπίδραση και τοποθετήθηκαν στην πειραματική διάταξη ώστε να εισέλθουν
ρυθμιστικά διαλύματα όπως PBS και TMAC ή νερό υπό συνθήκες όμοιες με αυτές των
πειραμάτων. Δηλαδή το δείγμα είτε παρέμενε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είτε
θερμαινόταν στους 55°C για αρκετές ώρες και το διάλυμα αφηνόταν μέσα στο θάλαμο
υβριδοποίησης ενώ ταυτόχρονα μετρούσαμε τη χωρητικότητα μεμβρανών αναφοράς και
αισθητήρων. Όπως παρατηρήθηκε σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, η χωρητικότητα των
μεμβρανών δεν μεταβάλλεται σημαντικά συνεπώς δεν στεγνώνει γρήγορα ο θάλαμος ώστε
να δημιουργηθούν κενά πάνω από τις μεμβράνες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των
πειραμάτων φαίνονται στο Σχήμα 4 από όπου συμπεραίνεται ότι ο θάλαμος υβριδοποίησης
δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα διαρροής ώστε να μειώνεται η χωρητικότητα μεμβρανών
που βρίσκονται σε συγκεκριμένο σημείο της συστοιχίας.
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Σχήμα 4. Οι μεταβολές της χωρητικότητας μεμβρανών όταν παραμένουν σε
ηλεκτρολυτικό διάλυμα (α) με θέρμανση στους 55οC και (β) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
7.3 Εφαρμογή στην ανίχνευση αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών
Η αλληλεπίδραση των μορίων βιοτίνης με μόρια στρεπταβιδίνης μελετήθηκε λόγω του ότι
είναι μια από τις ισχυρότερες μη ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις, με απαιτούμενη δύναμη για
να διαχωριστούν τα μόρια μεταξύ 3.6 και 5.4pN [2]. Αυτό συμβαίνει λόγω της
στερεοχημικής δομής των μορίων (Σχήμα 5) που επιτρέπει τη δημιουργία δεσμών υδρογόνου
σε αρκετά σημεία (Σχήμα 5β). Η βιοτίνη έχει μοριακό τύπο C10H16N2O3S και είναι ένα
αρκετά μικρό μόριο. Η στρεπταβιδίνη είναι μια τετραμερής συμμετρική πρωτεΐνη (4x13kDa)
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κάθε μονομερές της οποίας συνδέεται με ένα μόριο βιοτίνης. Η αλληλεπίδραση της
στρεπταβιδίνης με τη βιοτίνη δημιουργεί διάφορα μοριακά μοτίβα που περιλαμβάνουν τους
δεσμούς υδρογόνου, υδροφοβικές και van der Waals αλληλεπιδράσεις [3].

Σχήμα 5. (α) Απεικόνιση των μορίων βιοτίνης και στρεπταβιδίνης και (β) των δεσμών
υδρογόνου που δημιουργούνται μεταξύ τους.
Στα βιολογικά πειράματα που πραγματοποιήθηκαν η στρεπταβιδίνη που χρησιμοποιήθηκε
είναι συζευγμένη με φθορίζουσα χρωστική ώστε η πραγματοποίηση της αλληλεπίδρασης να
επαληθεύεται και μετά το πέρας κάθε πειράματος με μικροσκοπία φθορισμού. Η
συγκεκριμένη χρωστική (R- Phycoerythrin) απορροφά στα 496nm, 546nm, 565nm και
εκπέμπει στα 578nm.
7.3.1 Ακινητοποίηση μορίων βιοτίνης
Για την ακινητοποίηση των μορίων βιοτίνης πάνω στις επιφάνειες των αισθητήρων
χρησιμοποιήθηκε πρωτόκολλο από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
του ΙΤΕ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Για τα περισσότερα πειράματα η ακινητοποίηση των
μορίων της βιοτίνης πάνω στους αισθητήρες και η επιβεβαίωση της αλληλεπίδρασης με
μικροσκοπία φθορισμού έγινε από την ομάδα της κας Ζεργιώτη (Σχολή Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ) [4].
Για την προπαρασκευή των δειγμάτων και την πραγματοποίηση της βιομοριακής
αλληλεπίδρασης χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω διαλύματα:
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Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικού άλατος (Phosphate Buffered Saline, PBS)
Το ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικού άλατος αποτελείται από 137mM NaCl, 2.7mM KCl,
10mM Na2HPO4O, 2mM KH2PO4O και σταθεροποιεί το pH στο 7.4. Η λειτουργία ενός
τέτοιου διαλύματος περιγράφεται και στο Παράρτημα Α. Σε 200ml διπλά απιονισμένου
νερού (ddH2O) προστέθηκαν 9.6 gr PBS (SIGMA ALDRICH D5652) και πραγματοποιήθηκε
ανάδευση με μαγνητικό αναδευτήρα. Στη συνέχεια προστέθηκε επιπλέον ddH2O μέχρι το
τελικό διάλυμα να έχει όγκο 1L, παράλληλα το pH ρυθμίστηκε με HCL στην τιμή 7.30 και
το διάλυμα αποστειρώθηκε. Το διάλυμα αυτό φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου.
Αποθεματικό διάλυμα βιοτίνης (Biotin stock solution)
Σε 20μl DMSO (SIGMA ALDRICH D2650) προστέθηκαν 1mgr βιοτίνης (EZ-Link SulfoNHS-LC-LC-Biotin, PIERCE 21338). Η συγκέντρωση του αποθεματικού διαλύματος είναι
C=50mg/ml. Το διάλυμα αυτό φυλάσσεται στους 4°C.
Aραιό διάλυμα βιοτίνης
Το αραιό διάλυμα βιοτίνης παρασκευαζόταν πριν από κάθε πείραμα. Σε 5μL
αποθεματικού διαλύματος προστίθενται 80μL PBS και ακολουθεί ανάδευση. Η τελική
συγκέντρωση του διαλύματος είναι C=2,38mg/ml.
Η διαδικασία που ακολουθείται για την ακινητοποίηση των μορίων βιοτίνης στην
επιφάνεια από οξείδιο χαμηλής θερμοκρασίας (LTO) περιγράφεται παρακάτω:
Α. Καθαρισμός δειγμάτων
Τα δείγματα καθαρίζονται δύο φορές με διάλυμα αιθανόλης 95% και ξεπλένονται με
διπλά απιονισμένο νερό.
B. Επίστρωση αμινοσιλανίων
Τα καθαρά δείγματα αρχικά τοποθετούνται σε ένα διάλυμα 1% αμινοσιλανίου (3-[2-(2Aminoethylamino)ethyl amino] pro-pyltrimethoxysilane, ΑΕΕPTMS, (FLUKA 06666)) σε
95% αιθανόλη και αφήνονται να αναδεύουν για 19 ώρες. Στη συνέχεια ακολουθεί διπλό
ξέπλυμα με 95% αιθανόλη και μια φορά ξέπλυμα με ddH2O. Τα δείγματα στεγνώνονται με
τοποθέτηση σε φούρνο στους 80 oC και για 2 ώρες.
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Γ. Ακινητοποίηση βιοτίνης
Οι

αισθητήρες

μιας

συστοιχίας

επικαλύπτονται

με

βιοτίνη

χρησιμοποιώντας

μικροσταγονόμετρο και το διάλυμα με την επιθυμητή συγκέντρωση βιοτίνης Στη συνέχεια οι
συστοιχίες τοποθετούνται σε θάλαμο υγρασίας για 16 περίπου ώρες. Ακολουθεί στέγνωμα με
τοποθέτηση των δειγμάτων σε φούρνο στους 80oC για 20 λεπτά. Στη συνέχεια και για να
απομακρυνθεί η μη προσδεμένη βιοτίνη ακολουθεί ξέπλυμα τέσσερις φορές με 50mM TrisHCl και τέσσερις φορές με PBS.
Η διαδικασία για την ακινητοποίηση των μορίων βιοτίνης διαρκεί περίπου τρεις ημέρες.
Σε αυτό το στάδιο τα δείγματα είναι έτοιμα για την μελέτη της αλληλεπίδρασης βιοτίνηςστρεπταβιδίνης. Για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης τα δείγματα εκθέτονται σε διάλυμα
στρεπταβιδίνης συγκέντρωσης C=5mgr/L. Τα μόρια της στρεπταβιδίνης είναι συζευγμένα με
την R- Phycoerythrin χρωστική ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν και μετρήσεις
φθορισμού για την επιβεβαίωση της αλληλεπίδρασης. Η αλληλεπίδραση λαμβάνει χώρα σε
θερμοκρασία δωματίου και πραγματοποιείται με την πειραματική διάταξη που περιγράφεται
στην ενότητα 7.2. Στις παρακάτω παραγράφουε ακολουθεί η περιγραφή των πειραμάτων και
τα πειραματικά αποτελέσματα.
7.3.2 Πειράματα αλληλεπίδρασης βιοτίνης-στρεπταβιδίνης
Για τα πειράματα ανίχνευσης της αλληλεπίδρασης βιοτίνης-στρεπταβιδίνης, κάθε
μεμβράνη της συστοιχίας είτε είχε ακινητοποιημένα μόρια βιοτίνης στην επιφάνειά της και
λειτουργούσε ως αισθητήρας είτε δεν είχε ακινητοποιημένα μόρια και λειτουργούσε ως
μεμβράνη αναφοράς (reference). Η τυπική διαδικασία των πειραμάτων ήταν να μετριούνται
αρκετές μεμβράνες της συστοιχίας (αισθητήρες και αναφορές) και στη συνέχεια να
επιβεβαιώνεται η αλληλεπίδραση με μικροσκοπία φθορισμού στην Ακαδημία Αθηνών.
Τα συγκεκριμένα πειράματα πραγματοποιούνταν σε θερμοκρασία δωματίου και
περιελάμβαναν τρία στάδια:
•

Το διάλυμα PBS περνά στο θάλαμο υβριδοποίησης και διαβρέχει την

επιφάνεια της συστοιχίας
•

απομακρύνεται το PBS και εισέρχεται στο θάλαμο το διάλυμα στρεπταβιδίνης

•

απομακρύνεται το διάλυμα στρεπταβιδίνης και ξεπλένεται ο θάλαμος και η

επιφάνεια της συστοιχίας με διάλυμα PBS.
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Η αλληλεπίδραση βιοτίνης-στρεπταβιδίνης πραγματοποιείται στο δεύτερο στάδιο ενώ στο
τρίτο στάδιο απομακρύνονται τα μη ειδικά προσδεμένα μόρια στρεπταβιδίνης από την
επιφάνεια του δείγματος.
Στο Σχήμα 6 παρουσιάζεται το αποτέλεσμα πειράματος σε μεμβράνες διαμέτρου 250µm
και πάχους 500nm όταν η συγκέντρωση των μορίων στρεπταβιδίνης είναι 21nΜ. Όπως
φαίνεται, η χωρητικότητα των μεμβρανών αποκτά μια σταθερή τιμή μέσα στο διάλυμα PBS
προτού εισέλθει το διάλυμα της στρεπταβιδίνης. Αυτή η τιμή για τα δεδομένα του
συγκεκριμένου πειράματος κυμαίνεται μεταξύ 18 και 40 pF ανάλογα με την αρχική κάμψη
που είχε κάθε μεμβράνη. Όταν εισέρχεται η στρεπταβιδίνη παρατηρείται μεταβολή της
χωρητικότητας μόνο για τις ακινητοποιημένες με βιοτίνη μεμβράνες. Η τιμή αυτής της
μεταβολής φτάνει τα 4pF, με μια μέση τιμή περίπου 1.5pF. Οι αντίστοιχες μεμβράνες
αναφοράς παραμένουν σχεδόν ανεπηρέαστες καθώς η μέση τιμή μεταβολής τους είναι
περίπου 0.06pF. Οι μεταβολές των αισθητήρων είναι της τάξεως του 5% επί της αρχικής
χωρητικότητας των μεμβρανών.
Στο Σχήμα 6 επίσης διακρίνεται μια μικρή πτώση του σήματος των αισθητήρων όταν
ξεπλένονται με το διάλυμα PBS στο τρίτο στάδιο. Αυτή η πτώση σχετίζεται με την
απομάκρυνση των μη ειδικά προσδεμένων μορίων στρεπταβιδίνης και δεν παρατηρείται σε

Μεταβολή χωρητικότητας [pF]

όλους τους αισθητήρες υποδεικνύοντας την επιλεκτικότητα της αλληλεπίδρασης.

Βιοτίνη
Αναφορά

5

4 Array46
3

Μέση απόκριση
Βιοτίνη

2

Μέση απόκριση
Αναφορά

1
0

PBS

-1

5

10

ΣΤΡΕΠΤΑΒΙΔΙΝΗ

15

20

25

PBS

30

Χρόνος [λεπτά]

Σχήμα 6. Η απόκριση των αισθητήρων (διάμετρος 250μm, πάχος 0.5μm) στην
αλληλεπίδραση βιοτίνης-στρεπταβιδίνης (συγκέντρωση 21nM).
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Με τα πειράματα μελέτης της αλληλεπίδρασης τω μορίων βιοτίνης-στρεπταβιδίνης
φάνηκε ότι οι συστοιχίες των αισθητήρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση
βιομοριακών αλληλεπιδράσεων. Η συστοιχία έχει το σκοπό να επιτρέπει την ταυτόχρονη
μέτρηση διάφορων αισθητήρων, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση διαφορετικών
μεμβρανών στις οποίες έχουν ακινητοποιηθεί ποικίλα βιομόρια, και να δίνει πληροφορίες για
το ποιοί αισθητήρες ανταποκρίθηκαν στους συγκεκριμένους αναλύτες. Μια τέτοια εφαρμογή
είναι η ανίχνευση συγκεκριμένων μεταλλάξεων του μορίου DNA που πιθανόν να σχετίζονται
π.χ. με ασθένειες. Το πρώτο βήμα για μια αντίστοιχη εφαρμογή των συστοιχιών που
κατασκευάστηκαν περιλαμβάνει την ανίχνευση ολιγονουκλεοτιδίων και τη διάκρισή τους
από αντίστοιχα ολιγονουκλεοτίδια με μια μετάλλαξη. Τα σχετικά πειράματα περιγράφονται
στην επόμενη ενότητα.
7.4 Ανίχνευση υβριδοποίησης ολιγονουκλεοτιδίων
Τα ολιγονουκλεοτίδια που χρησιμοποιήθηκαν πειράματα ανίχνευσης υβριδοποίησης
αλληλουχιών DNA, σχετίζονται με γνωστές μεταλλάξεις χαρακτηριστικές της ασθένειας της
μεσογειακής αναιμίας (β-thalassaemia). Συγκεκριμένα μελετήθηκε η μετάλλαξη του
κωδικονίου 19 (CD19) (Κεφάλαιο 1) το οποίο σε φυσιολογικά άτομα αποτελείται από τις
βάσεις ΑΑC ενώ στα πάσχοντα άτομα μεταλλάσσεται σε AGC. Σε κάθε δείγμα
ακινητοποιούνταν τόσο τα ολιγονουκλεοτίδια που αντιστοιχούν σε φυσιολογικά (CD19N)
όσο και ολιγονουκλεοτίδια που αντιστοιχούν σε πάσχοντα άτομα (CD19M) με σκοπό να
παρατηρηθεί

η

διαφοροποίηση

του

σήματος

μεταξύ

συμπληρωματικών

και

μη

συμπληρωματικών αλληλουχιών.
7.4.1 Ακινητοποίηση μορίων DNA στην επιφάνεια του αισθητήρα
Τα

ολιγονουκλεοτίδια

(προϊόντα

Polymerase

Chain

Reaction,

PCR)

που

χρησιμοποιήθηκαν και το πρωτόκολλο ακινητοποίησης τους πάνω στις επιφάνειες των
αισθητήρων παραχωρήθηκαν από το εργαστήριο του κ. Καφετζόπουλου στο Ινστιτούτο
Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ. Για κάποιες περιπτώσεις στο ίδιο
εργαστήριο έγινε και η ακινητοποίηση των ολιγονουκλεοτιδίων στην επιφάνεια των
αισθητήρων. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η ακινητοποίηση πραγματοποιήθηκε από την
ομάδα της κας. Ζεργιώτη στη ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ. Ακολουθούν τα βασικά στάδια για την
ακινητοποίηση των ολιγονουκλεοτιδίων [5].
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Α. Διαμόρφωση της επιφάνειας του αισθητήρα
Ανάδευση

των

δειγμάτων

σε

διάλυμα

1%

αμινοσιλανίου

(3-

Aminopropyl)tris(trimethylsiloxy)silane (ΑPTTMS) και 95% αιθανόλη για 19 ώρες. Στη
συνέχεια τα δείγματα ξεπλένονται δύο φορές με 95% αιθανόλη και δύο φορές με διπλά
αποσταγμένο νερό. Τέλος στεγνώνονται με αέρα και ψήνονται στους 80 βαθμούς για δύο
ώρες. Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας χρησιμοποιούνται πλαστικά σκεύη.
Ακολουθεί

η

διαδικασία

ενεργοποίησης

του

αμινοσιλανίου

με

PDITC

που

πραγματοποιείται ως εξής: τα δείγματα αναδεύονται όλη νύχτα σε διάλυμα 0,2% w/v PDITC,
10% πυριδίνη και 90% DMF, ξεπλένονται δύο φορές με DMF και μία φορά με αιθανόλη και
τέλος στεγνώνονται με αέρα.
Β. Ακινητοποίηση ολιγονουκλεοτιδίων
Τα ολιγονουκλεοτίδια είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε στο ένα άκρο τους να διαθέτουν μία
ενεργή αμινομάδα η οποία αλληλεπιδρά με την Ν=C=S ομάδα.
Για την εκτύπωση των ολιγονουκλεοτίδιων χρησιμοποιείται το ρυθμιστικό διάλυμα
εκτύπωσης 3xSSC, 5% DMSO, 0,01% Maltoside. Αφού τα ολιγονουκλεοτίδια εκτυπωθούν
στην επιθυμητή επιφάνεια τοποθετούνται μέσα σε θάλαμο υγρασίας για 16 περίπου ώρες και
στη συνέχεια ψήνονται στους 80οC για 20 λεπτά. Στη συνέχεια το δείγμα εκθέτεται σε
υπεριώδη ακτινοβολία ενέργειας περίπου 0,3mJ/cm2. Στο παρακάτω Σχήμα περιγράφεται η
ομοιοπολική ακινητοποίηση των ολιγονουκλεοτιδίων πάνω στην επιφάνεια.

Σχήμα 7. Ακινητοποίηση αμινο-διαμορφωμένου ολιγονουκλεοτιδίου στην επιφάνεια
οξειδίου.
Γ. Διαδικασία αδρανοποίησης των ενεργών ομάδων (N=C=S)
Η διαδικασία της αδρανοποιήσης είναι προαιρετική. Για την ελαχιστοποίηση του μη
επιλεκτικού δεσίματος του αντιδραστηρίου (PCR product) με τις ενεργές ομάδες του
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υποστρώματος (N=C=S) στις περιοχές όπου δεν έχουν ακινητοποιηθεί ολιγονουκλεοτίδια
τοποθετείται στην επιφάνεια του δείγματος διάλυμα 1%BSA (bovine serum albumin) 5x
SSC, 0.1%SDS για 1.5ώρα σε θερμοκρασία 42οC. Tέλος, το δείγμα ξεπλένεται πέντε φορές
με νερό. Συνολικά οι πλύσεις διαρκούν περίπου μία ώρα.
Στη συνέχεια, τα δείγματα είναι έτοιμα να κολληθούν στις πλακέτες PCB και να
πραγματοποιηθεί η μελέτη της υβριδοποίησης, η οποία ως διαδικασία είναι αρκετά πιο
πολύπλοκη από την πρόσδεση των πρωτεϊνών.
7.4.2 Υβριδοποίηση συμπληρωματικών μορίων
Για την ανίχνευση της υβριδοποίησης το δείγμα τοποθετείται μέσα στο θάλαμο της
πειραματικής διάταξης που περιγράφηκε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου. Οι παρακάτω
διαδικασίες γίνονται σε σκοτάδι για να μην αλλοιωθούν οι δείκτες φθορισμού που έχουν
χρησιμοποιηθεί. Επίσης, για να πραγματοποιηθεί η αλληλεπίδραση απαιτείται θερμοκρασία
διαλυμάτων 55οC. Τα στάδια που ακολουθούνται έχουν ως εξής:
1) Αρχικά περνά μέσα στο θάλαμο υβριδοποίησης 1xTMAC (3M TMAC: 0,1% Sarcosil
50mM Tris HCl) για μερικά λεπτά.
2) Το δείγμα ξεπλένεται με ddH2O για το επόμενο 1 λεπτό και πριν περάσει το προϊόν
PCR. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι προηγούμενες διαδικασίες το προϊόν PCR έχει τοποθετηθεί
στους 95οC για 5 λεπτά και αμέσως μετά σε πάγο για 1λεπτό.
3) Στη συνέχεια το προϊόν PCR περνά μέσα στο θάλαμο υβριδοποίησης και παραμένει
πάνω από την επιφάνεια της συστοιχίας για μερικές ώρες. Συνήθως η αντίδραση έχει
ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 2-4 ώρες ωστόσο κάποια πειράματα διήρκεσαν και 16 ώρες.
4) Διατηρώντας ακόμα τη θερμοκρασία στους 55οC, το δείγμα ξεπλένεται με 1xTMAC
για 5 λεπτά.
5) Τέλος η συστοιχία ξεπλένεται σε 0.1xSSC για 30 δευτερόλεπτα σε θερμοκρασία
δωματίου, δηλαδή αφού βγει από το θάλαμο υβριδοποίησης, και στεγνώνεται με αέρα.
Σε κάθε συστοιχία που πραγματοποιούνται μετρήσεις κάποιες μεμβράνες έχουν
ακινητοποιημένα ολιγονουκλεοτίδια τύπου CD19 Normal (CD19Ν), άλλες έχουν
ολιγονουκλεοτίδια τύπου CD19 Mutated (CD19M) ενώ υπάρχουν και μεμβράνες αναφοράς
στις οποίες δεν ακινητοποιήθηκαν βιομόρια. Τα μόρια στόχοι ήταν σε όλες τις περιπτώσεις
τα συμπληρωματικά μόρια των CD19N και η συγκέντρωσή τους ήταν 72nM.
Μετρήθηκαν σε κάθε περίπτωση οι αποκρίσεις μεμβρανών με τα ακινητοποιημένα
ολιγονουκλεοτίδια και των δύο τύπων καθώς και οι μεμβράνες αναφοράς. Ένα διάγραμμα
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της τυπικής συμπεριφοράς των μεμβρανών φαίνεται στο Σχήμα 8. Η γενική τάση είναι να
σταθεροποιείται η τιμή της χωρητικότητας για όλες τις μεμβράνες μετά το πρώτο στάδιο
εισαγωγής του διαλύματος TMAC. Στη συνέχεια, κατά την εισαγωγή του διπλά
απιονισμένου νερού η χωρητικότητα όλων των μεμβρανών μειώνεται αισθητά και
σταθεροποιείται ξανά όταν εισέρχεται το διάλυμα με τα μόρια στόχους. Μετά από χρονικό
διάστημα που κυμαίνεται μεταξύ 20 λεπτών και 3 ωρών, παρατηρείται μια σημαντική πτώση
της χωρητικότητας των μεμβρανών στις οποίες αναμένεται να γίνει η υβριδοποίηση ενώ οι
υπόλοιπες μεμβράνες δεν παρουσιάζουν τόσο σημαντικές μεταβολές. Τέλος η χωρητικότητα
σταθεροποιείται σε μια νέα τιμή υποδηλώνοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Χωρητικότητα

υβριδοποίησης.

Σχήμα 8. Γενικό διάγραμμα της συμπεριφοράς των αισθητήρων στα πειράματα
ανίχνευσης της υβριδοποίησης ολιγονουκλεοτιδίων. Μετά την εισαγωγή του προϊόντος PCR
η χωρητικότητα των αισθητήρων με τα συμπληρωματικά ολιγονουκλεοτίδια σταδιακά
μειώνεται και σταθεροποιείται σε μια νέα τιμή αφού ολοκληρωθεί η υβριδοποίηση.
Ακολουθούν τυπικά πειραματικά αποτελέσματα από συστοιχίες μεμβρανών πάχους
0.75μm και διαμέτρου 200μm και 250μm. Στο Σχήμα 9 φαίνονται τα πειραματικά
αποτελέσματα από συστοιχία μεμβρανών διαμέτρου 200μm κατά την υβριδοποίηση με 72nΜ
PCR. Στο Σχήμα 9(α) φαίνονται οι μεταβολές στην τιμή της μετρούμενης χωρητικότητας
όταν εισέρχονται διαφορετικά υγρά. Κατά την εισαγωγή του προιόντος PCR όλοι οι
αισθητήρες αποκτούν αρχικά μια σταθερή τιμή χωρητικότητας η οποία μετά από περίπου 2,5
ώρες σταδιακά μειώνεται. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θεωρείται ότι πραγματοποιείται η
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υβριδοποίηση. Από τη στιγμή που εισέρχεται το PCR μέχρι να σταθεροποιηθεί η
χωρητικότητα σε μια νέα τιμή μετά την υβριδοποίηση, οι αισθητήρες με τα
ολιγονουκλεοτίδια CD19N παρουσιάζουν μεταβολές της τάξεως των 30pF. Οι αντίστοιχες
μέσες μεταβολές για τις μεμβράνες αναφοράς και για τις μεμβράνες με τα CD19M
ολιγονουκλεοτίδια είναι περίπου 10pF (Σχήμα 9β). Οι ποσοστιαίες μεταβολές, δηλαδή
[CPCR(αρχική)- CPCR(τελική)]/CPCR(αρχική), για τους αισθητήρες της συγκεκριμένης
συστοιχίας προκύπτουν περίπου ίσες με 50%.

PCR

Μεταβολή χωρητικότητας [pF]
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Σχήμα 9. (α) Οι μεταβολές της χωρητικότητας κατά την ανίχνευση της υβριδοποίησης σε
μεμβράνες διαμέτρου 200μm και πάχου 0.75μm. (β) Οι μέσες τιμές των αποκρίσεων κατά τη
διάρκεια της υβριδοποίησης.
Αντίστοιχη συστοιχία με μεμβράνες διαμέτρου 250μm, για ίδιες πειραματικές συνθήκες,
έδωσε τα αποτελέσματα που φαίνονται στο Σχήμα 10. Σε αυτή την περίπτωση η
υβριδοποίηση φαίνεται να ξεκινά αρκετά νωρίτερα, σε χρόνο περίπου 20 λεπτά αφού εισήλθε
το PRC στον θάλαμο υβριδοποίησης. Στο Σχήμα 10α φαίνονται οι μεταβολές της
χωρητικότητας της κάθε μεμβράνης σε σχέση με τη χωρητικότητα που είχε καθεμία από
αυτές κατά τους πρώτους χρόνους που εισήλθε το προϊόν PCR. Όπως προκύπτει, οι
μεταβολές αυτές για τους αισθητήρες με τα CD19N ολιγονουκλεοτίδια κυμαίνονται από 11
ως 26 pF (με μέση μεταβολή 16pF) και διακρίνονται εύκολα από τις μεταβολές των
αισθητήρων με CD19M και των μεμβρανών αναφοράς που δίνουν μεταβολές μεταξύ 1 και
7pF (με μέση μεταβολή 4pF). Στο Σχήμα 10β παρουσιάζεται το διαφορικό σήμα των
αισθητήρων, δηλαδή η διαφορά μεταξύ της μέσης απόκρισης των αισθητήρων με CD19N ή
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με CD19M και των μεμβρανών αναφοράς. Είναι προφανές και αναμενόμενο ότι μόνο οι
αισθητήρες με τα CD19N ολιγονουκλεοτίδια διαφοροποιούνται με μέση τιμή περίπου 12pF.
Τα αποτελέσματα του Σχήματος 10 είναι όμοια με αυτά του Σχήματος 9 και αντιστοιχούν
σε ποσοστιαίες μεταβολές της τάξεως του 30%.

TMAC

Χωρητικότητα [pF]
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Μεταβολή χωρητικότητας [pF]
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Σχήμα 10. (α) Οι μεταβολές της χωρητικότητας ως προς την σταθερή τιμή που αποκτάται
όταν εισέρχεται το PCR κατά την ανίχνευση της υβριδοποίησης σε μεμβράνες διαμέτρου
250μm και πάχους 0.75μm (β) Οι μέσες τιμές των διαφορικών αποκρίσεων, ως προς τις
μεμβράνες αναφοράς, κατά τη διάρκεια της υβριδοποίησης.
Οι αισθητήρες με πάχος 1.5μm ήταν εμφανώς λιγότερο ευαίσθητοι συγκριτικά με αυτούς
που είχαν λεπτές μεμβρανες. Στο Σχήμα 11 φαίνεται η απόκριση μεμβρανών πάχους 1.5μm
και διαμέτρου 150μm σε 72nΜ συγκέντρωση προϊόντος PCR. Οι μέσες τιμές των μεταβολών
για τους αισθητήρες με τα CD19N ολιγονουκλεοτίδια προφανώς διαφοροποιούνται από
αυτές για τα CD19M και τις αναφορές. Ωστόσο η μέση τιμή της μεταβολής είναι 0.8pF
(Σχήμα 11α), δηλαδή αρκετά μικρότερη από αυτή για τις λεπτές μεμβράνες που ήταν περίπου
20pF. Οι μεταβολές αυτές συγκρίνονται πιο καθαρά με βάση τις ποσοστιαίες μεταβολές που
αντιστοιχούν σε 3-4% για τις παχιές εν αντιθέσει του 30-50% για τις λεπτές μεμβράνες.
Εκτός από αυτές τις διαφοροποιήσεις σημαντικό είναι και το γεγονός ότι από τα δεδομένα
για κάθε μεμβράνη ξεχωριστά δεν είναι προφανές ποια μεμβράνη έχει την συμπληρωματική
με τα μόρια στόχους ακολουθία καθώς πολλοί αισθητήρες με τα CD19N ολιγονουκλεοτίδια
δείχνουν ίσες μεταβολές με αισθητήρες με CD19M ολιγονουκλεοτίδια (Σχήμα 11β).
Επομένως με αυτές τις μεμβράνες δεν διακρίνονται εύκολα οι αλληλουχίες.
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Σχήμα 11. Η απόκριση μεμβρανών πάχους 1.5μm και διαμέτρου 150μm. (α) Οι μέσες
τιμές των μεταβολών δείχνουν μια μεταβολή της τάξης των 0.8pF ωστόσο από (β) τις
αποκρίσεις κάθε μεμονωμένης μεμβράνης δεν διακρίνονται πάντα οι μεμβράνες με CD19N
από αυτές με CD19M.
Συγκρίνοντας τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρούμε ότι
•

Οι συστοιχίες που κατασκευάστηκαν δίνουν ισχυρή μεταβολή του σήματος

κατά την υβριδοποίηση ολιγονουκλεοτιδίων και έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν μια
συμπληρωματική ακολουθία από μια άλλη που έχει έστω και ένα διαφορετικό
νουκλεοτίδιο.
•

Παρατηρήθηκε ότι μεμβράνες μεγαλύτερης διαμέτρου ενδέχεται να δώσουν

απόκριση μικρότερη από αυτή μεμβρανών μικρότερης διαμέτρου, όπως παρουσιάστηκε
στα Σχήματα 9 και 10 (σύγκριση μεμβρανών διαμέτρου 250 και 200μm για πάχος
0.75μm). Μια ενδεχόμενη ερμηνεία αυτής της διαφοροποίησης είναι οι πιθανές μικρές
διαφοροποιήσεις των πειραματικών συνθηκών στις οποίες μπορεί να αποδοθεί και ο
διαφορετικός χρόνος υβριδοποίησης για τα δύο πειράματα. Μια δεύτερη πιθανή ερμηνεία
είναι η διαφοροποίηση της μορφολογίας (αρχικής κάμψης) των μεμβρανών. Ο τρόπος
που ακουμπάνε στο υπόστρωμα οι μεμβράνες που έχουν διαφορετικά γεωμετρικά
χαρακτηριστικά ποικίλει. Συγκρίνοντας επίπεδες μεμβράνες δίνει μεγαλύτερη ευαισθησία
αυτή με τη μεγαλύτερη διάμετρο, δεν συμβαίνει όμως απαραίτητα το ίδιο όταν οι
μεμβράνες πατάνε εν μέρει στο υπόστρωμα. Ο τρόπος που ακουμπάει η μεμβράνη στο
υπόστρωμα επηρεάζει και τον τρόπο που περιορίζεται η κίνησή της.
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Το σήμα που λαμβάνεται δεν μπορεί να οφείλεται σε προβλήματα του

θαλάμου υβριδοποίησης, όπως π.χ. διαρροές αφού από την αντίστοιχη μελέτη δεν
προκύπτουν τέτοια φαινόμενα (ενότητα 7.2.1). Ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να
επικαλεστεί φαινόμενα που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά φορτία των βιομορίων και την
επίδρασή τους μέσω παρασιτικών χωρητικοτήτων. Το θέμα αυτό αναλύεται στη
συνέχεια.
7.4.3 Έλεγχος αξιοπιστίας της απόκρισης των αισθητήρων
Από τα παραπάνω αποτελέσματα είναι προφανές ότι με μεμβράνες με πάχη μικρότερα
από 1.5μm

μπορούν να ανιχνευτούν συγκεκριμένες αλληλουχίες DNA και να

διαφοροποιηθούν από άλλες που διαφέρουν μόνο κατά ένα ολιγονουκλεοτίδιο. Ωστόσο θα
μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι το σήμα που λαμβάνεται οφείλεται σε άλλους
παράγοντες. Για παράδειγμα θα μπορούσαν οι μεταβολές του συνολικού φορτίου πάνω από
τις επιφάνειες όπου έγινε η υβριδοποίηση να είναι τόσο σημαντικές που οι πιθανές
συνεπαγόμενες μεταβολές της χωρητικότητας πάνω από την επιφάνεια των μεμβρανών να
επηρεάζουν ως μεταβλητή παρασιτική χωρητικότητα και την μετρούμενη χωρητικότητα των
αισθητήρων. Για να βεβαιωθούμε ότι ένας τέτοιος παράγοντας δεν επηρεάζει το σήμα που
λαμβάνουμε έγιναν επιπλέον πειράματα και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Μετρήσεις με πυκνωτές αλουμινίου
Για να επιβεβαιώσουμε ότι η απόκριση των αισθητήρων σχετίζεται κυρίως με μεταβολές
της επιφανειακής τάσης και όχι με μεταβολές των φορτίων που βρίσκονται κοντά στην
επιφάνεια του αισθητήρα, κατασκευάσαμε δισκίο με πυκνωτές αλουμινίου σύμφωνα με την
διαδικασία κατασκευής που περιγράψαμε στο Κεφάλαιο 5. Οι πυκνωτές αυτοί έχουν την
ίδια μορφή (χρησιμοποιούνται οι ίδιες μάσκες) όπως και οι βιολογικοί αισθητήρες, με την
διαφορά όμως ότι οι δύο οπλισμοί είναι άκαμπτοι αφού απουσιάζει η κοιλότητα που
δημιουργούνταν κάτω από τις μεμβράνες. Σε αυτή την περίπτωση κάθε μεμβράνη πυριτίου
έχει αντικατασταθεί από ένα στρώμα αλουμίνιου ίδιων διαστάσεων. Τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά των συστοιχιών αυτών παραμένουν τα ίδια με αυτά των μεμβρανών
συμπεριλαμβανομένου και του στρώματος LTO πάνω στο οποίο γίνεται η ακινητοποίηση
των βιομορίων.
Στο πείραμα που παρουσιάζεται παρακάτω, ακινητοποιήθηκαν στη συστοιχία των
πυκνωτών αλουμινίου ολιγονουκλεοτίδια τύπου CD19Ν και CD19Μ και μελετήθηκε η
υβριδοποίηση με τα συμπληρωτικά μόρια του CD19Ν σε διάλυμα PCR συγκέντρωσης
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36nM. Οι μεταβολές της χωρητικότητας των πυκνωτών ήταν σημαντικά μικρότερες από τις
αντίστοιχες μεταβολές σε συστοιχίες μεμβρανών για ίδιες πειραματικές συνθήκες. Στο Σχήμα
12 φαίνεται η μέση απόκριση των πυκνωτών αλουμινίου σε σύγκριση με τη μέση απόκριση
μεμβρανών υπό τις ίδιες πειραματικές συνθήκες (36nM PCR). Συγκεκριμένα παρατηρείται
σημαντικά μεγαλύτερη μεταβολή της χωρητικότητας για τις μεμβράνες ενώ οι αντίστοιχοι

Μεταβολή χωρητικότητας [pF]

πυκνωτές δείχνουν σχεδόν αμελητέα μεταβολή κατά την υβριδοποίηση.
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Σχήμα 12. Η μέση απόκριση μεμβρανών και πυκνωτών αλουμινίου σε 36 nM PCR. Η
απόκριση των πυκνωτών αλουμινίου είναι αμελητέα σε σχέση με των μεμβρανών,
αποκλείοντας τη συνεισφορά μη μηχανικών φαινομένων στην απόκριση των αισθητήρων.
Η απόκριση των πυκνωτών αλουμινίου δεν μπορεί να σχετίζεται με μηχανικά φαινόμενα
όπως είναι η μεταβολή της επιφανειακής τάσης, αλλά μπορεί να προέλθει από κάποιο
ηλεκτρικό φαινόμενο που συμβαίνει κοντά ή πάνω στην επιφάνεια της συστοιχίας, όπως η
συσσώρευση φορτίων. Αφού λοιπόν στα παραπάνω πειράματα οι πυκνωτές αλουμινίου
έχουν αμελητέα απόκριση, συμπεραίνουμε ότι η μεταβολή της χωρητικότητας των
μεμβρανών σχετίζεται κατά βάση με μηχανικά και όχι με ηλεκτρικά φαινόμενα.
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7.5 Γενικά συμπεράσματα
Από τις μετρήσεις με τους βιολογικούς αισθητήρες συμπεραίνουμε ότι οι μεταβολές της
επιφανειακής

τάσης

αλληλεπιδράσεων

που

που

δημιουργούνται

μελετήθηκαν

κατά

τη

(αλληλεπίδραση

διάρκεια

των

βιομοριακών

βιοτίνης-στρεπταβιδίνης

και

υβριδοποίηση ολιγονουκλεοτιδίων) είναι ικανές να διαφοροποιήσουν τον τρόπο που
κάμπτονται οι μεμβράνες των συστοιχιών. Οι μεταβολές στον τρόπο κάμψης ερμηνεύονται
ως μεταβολές της χωρητικότητας μεταξύ μεμβράνης και υποστρώματος. Η ανίχνευση των
αλληλεπιδράσεων με αυτό τον τρόπο επιτρέπει την άμεση, γρήγορη και σε πραγματικό χρόνο
μελέτη των αλληλεπιδράσεων. Η τεχνική της μέτρησης των μεταβολών της χωρητικότητας
είναι εξαιρετικά απλή, με αποτέλεσμα να απλοποιείται η πειραματική διαδικασία και να
παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας συστημάτων πολύ μικρού όγκου και κόστους. Η
δημιουργία μιας συστοιχίας η οποία αποτελείται από εκατοντάδες τέτοιους αισθητήρες έχει
τα επιπλέον πλεονεκτήματα που έχουν οι βιολογικές μικροσυστοιχίες. Έτσι, τα πειραματικά
αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν σε αυτό το Κεφάλαιο είναι ενθαρρυντικά για την
περεταίρω

μελέτη

των

βιοαισθητήρων

εναποθέτοντας

αλληλουχίες DNA.
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Στην παρούσα εργασία σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν συστοιχίες αισθητήρων
χωρητικότητας για την ανίχνευση χημικών και βιολογικών ενώσεων. Η αρχή λειτουργίας τους
βασίζεται στις μεταβολές των επιφανειακών τάσεων που προκαλούνται σε μεμβράνες, οι οποίες
είναι επιλεκτικά επικαλυμμένες με κατάλληλο ευαίσθητο στρώμα. Με μεμβράνες επικαλυμμένες
με πολυμερή ανιχνεύτηκαν αέριες χημικές ενώσεις ενώ με μεμβράνες επικαλυμμένες με πρωτεΐνες
ή ολιγονουκλεοτίδια ανιχνεύτηκαν βιομοριακές αλληλεπιδράσεις. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται
η συμβολή που έχει η εργασία αυτή στην έρευνα και οι δυνατότητες μελλοντικής εργασίας ενώ
τέλος, αναφέρονται οι δημοσιεύσεις που προέκυψαν.
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8.1 Συμβολή στη έρευνα
Κατασκευάστηκαν μικρομηχανικές συστοιχίες αισθητήρων οι οποίες με την επιλογή
κατάλληλων ευαίσθητων στρωμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες εφαρμογές.
Οι συστοιχίες αποτελούνται από 16 γραμμές και 16 στήλες αισθητήρων, με αποτέλεσμα να
περιλαμβάνονται έως και 256 αισθητήρες μέσα σε περίπου ένα τετραγωνικό εκατοστό. Η
απόκριση κάθε αισθητήρα στις μεταβολές των επιφανειακών τάσεων εκφράζεται ως
μεταβολή της χωρητικότητας μεταξύ μεμβράνης και υποστρώματος. Για να μετρηθούν όλοι
οι αισθητήρες της συστοιχίας αρκούν συνολικά 32 επαφές.
Το γεγονός ότι κατασκευάζονται τόσο μικρές δομές που μπορούν να περιλαμβάνουν έως
και 256 αισθητήρες σε μια μόνο συστοιχία είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη χρήση
των δομών αυτών ως αισθητήρων τύπου ηλεκτρονικής μύτης για την ανίχνευση διάφορων
χημικών ενώσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση επικαλύφτηκαν με έως και τέσσερα
διαφορετικά πολυμερή μεμβράνες που ανήκαν στην ίδια συστοιχία και ανιχνεύτηκαν με
επιτυχία ατμοί νερού και αλκοολών σε διαφορετικές συγκεντρώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις,
το ίδιο πολυμερές επικαλύφθηκε με διαφορετικούς τρόπους πάνω στην επιφάνεια των
αισθητήρων. Αυτό επέτρεψε την ανάδειξη παραγόντων που επηρεάζουν την απόκριση και
την ευαισθησία των δομών, όπως είναι η αρχική μορφολογία των μεμβρανών και το ποσοστό
της επικάλυψης της επιφάνειάς τους με το ευαίσθητο υλικό.
Αντίστοιχα, ανιχνεύτηκαν με επιτυχία βιολογικές αλληλεπιδράσεις και συγκεκριμένα η
αλληλεπίδραση

βιοτίνης-στρεπταβιδίνης

και

η

υβριδοποίηση

συμπληρωματικών

αλληλουχιών ολιγονουκλεοτιδίων. Οι βιολογικές μικροσυστοιχίες που κατασκευάστηκαν
επιτρέπουν την ταυτόχρονη και σε πραγματικό χρόνο ανίχνευση των αλληλεπιδράσεων έως
και 256 διαφορετικών βιομορίων. Επίσης επιτρέπουν την ανίχνευση των μεταβολών της
επιφανειακής τάσης που προκαλούν οι βιομοριακές αλληλεπιδράσεις με μετρήσεις
χωρητικότητας. Η μέτρηση των μεταβολών της χωρητικότητας παρέχει τη δυνατότητα
δημιουργίας εύχρηστων και φορητών συστημάτων. Η συνεισφορά της εργασίας αυτής στη
σχετική με τους βιοαισθητήρες έρευνα γίνεται κατανοητή και από το ότι (α) οι τυπικές
οπτικές μικροσυστοιχίες που παρέχουν τη δυνατότητα ανίχνευσης πολλών βιομορίων ή
μεταλλάξεων απαιτούν ογκώδη και ακριβά συστήματα, δεν επιτρέπουν στην ανίχνευση των
αλληλεπιδράσεων σε πραγματικό χρόνο και απαιτούν τη χρήση σήμανσης, η οποία
προϋποθέτει παραπάνω στάδια προ-επεξεργασίας των βιομορίων (β) μέχρι πρόσφατα η
απόκριση των αισθητήρων τύπου επιφανειακής τάσης δεν μπορούσε να μετρηθεί με
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μεταβολές χωρητικότητας και απαιτούνταν πολύπλοκα συστήματα. Από τα παραπάνω είναι
προφανές ότι αξίζει να συνεχιστεί η έρευνα για την βελτίωση και την ολοκλήρωση των
αισθητήρων.

8.2 Μελλοντική εργασία
Η μελλοντική εργασία θα κατευθυνθεί προς την ολοκλήρωση και τη βελτιστοποίηση των
αισθητήρων που κατασκευάστηκαν και θα προσανατολιστεί τόσο στην κατασκευή και τα
χαρακτηριστικά της δομής, όσο και στις εφαρμογές των αισθητήρων για την ανίχνευση
χημικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων.
Όσον αφορά στο κατασκευαστικό μέρος, θα γίνει προσπάθεια βελτίωσης της αρχικής
μορφολογίας των μεμβρανών ώστε να εξασφαλίζεται μια παρόμοια συμπεριφορά μεταξύ των
αισθητήρων. Οι διαφοροποιήσεις στη μορφολογία κάποιων μεμβρανών σχετίζονται με
μικρές μεταβολές των ενδογενών τάσεων και τον συνεπαγόμενο τρόπο που κάθε μεμβράνη
έρχεται σε επαφή με το υπόστρωμα. Οι ενδογενείς τάσεις προέρχονται από τα υλικά που
χρησιμοποιούνται (π.χ. υλικό μεμβράνης και στρώματος παθητικοποίησης) και τη γεωμετρία
των δομών (π.χ. πάχος μεμβράνης και στρώματος παθητικοποίησης). Επομένως, η
μορφολογία των μεμβρανών μπορεί να τροποποιηθεί με διαφοροποιήσεις των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών των αισθητήρων και των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή
τους. Οι διαφορετικές μορφολογίες των δομών αυτών θα μπορούσαν π.χ. να είναι μεμβράνες
ανασηκωμένες ή καμπυλωμένες προς το υπόστρωμα (χωρίς να έρχονται σε επαφή με αυτό)
με χημικά ευαίσθητο στρώμα που τις καλύπτει σε διάφορα ποσοστά επικάλυψης. Προς αυτή
την κατεύθυνση θα δημιουργηθούν νέα μοντέλα προσομοίωσης και θα κατασκευαστούν
αντίστοιχες διατάξεις.
Ένα άλλο κατασκευαστικό θέμα είναι τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την
εναπόθεση του στρώματος παθητικοποίησης. Το οξείδιο χαμηλής θερμοκρασίας επηρεάζεται
πολύ από τις συνθήκες εναπόθεσής του και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα σχετικά
βήματα της κατασκευής. Επίσης, προκειμένου να έχουμε ικανοποιητική μόνωση δεν
μπορούμε να μειώσουμε το πάχος του οξειδίου χαμηλής θερμοκρασίας κάτω από τα 0.5μm.
Έτσι, μια περεταίρω μελέτη για τη βελτίωση του στρώματος παθητικοποίησης ακόμα και ως
προς το υλικό που χρησιμοποιείται πιθανόν να βελτίωνε τη διαδικασία ή και την αξιοπιστία
της κατασκευής. Σε αυτή την κατεύθυνση μια εναλλακτική επιλογή υλικού θα ήταν η
χρησιμοποίηση νιτριδίου του πυριτίου από χημική εναπόθεση υποβοηθούμενη με πλάσμα.
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Ο αισθητήρας για να ολοκληρωθεί ως σύστημα χρειάζεται ειδικά σχεδιασμένα
ηλεκτρονικά ελέγχου και ανάγνωσης. Οι μετρήσεις των συστοιχιών που κατασκευάστηκαν
έγιναν με εξωτερικά συνδεδεμένο όργανο μέτρησης και πλακέτα με διακόπτες για την
ταυτόχρονη μέτρηση των αισθητήρων. Σε μια πρακτική εφαρμογή των διατάξεων αυτών
χρειάζεται ένα μικρό σε όγκο σύστημα για την ανάγνωση και την καταγραφή του σήματος,
ώστε ο αισθητήρας να μετατραπεί σε μια φορητή και εύχρηστη συσκευή. Το σύστημα αυτό
θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα ελέγχου (μέτρησης ή ελαχιστοποίησης)

των

παρασιτικών χωρητικοτήτων.
Για την εφαρμογή των ολοκληρωμένων χημικών αισθητήρων, με μια μεγάλη ποικιλία
πολυμερών και ένα κατάλληλο σύστημα αναγνώρισης προτύπου θα γίνει προσπάθεια να
κατασκευαστεί και να χαρακτηριστεί μια «ηλεκτρονική μύτη» που περιλαμβάνει έως και 256
χημικούς αισθητήρες.
Για την εφαρμογή των βιοαισθητήρων σε πρακτικό επίπεδο, εκτός από την ολοκλήρωση
της δομής με τα κατάλληλα ηλεκτρονικά ελέγχου και ανάγνωσης, μπορούν να γίνουν και
τροποποιήσεις στο θάλαμο υβριδοποίησης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα σκοπεύουν αφενός
στην περεταίρω μείωση του όγκου του θαλάμου και αφετέρου στην ένταξη της κατασκευής
του θαλάμου υβριδοποίησης στην διαδικασία κατασκευής του αισθητήρα. Έτσι, π.χ. με
λιθογραφία του πολυμερούς, θα μπορούσε να σχηματοποιηθεί ο θάλαμος υβριδοποίησης και
να αποτελεί μέρος της κάθε συστοιχίας βιοαισθητήρων που κατασκευάζεται.
Η μελλοντική εργασία θα περιλαμβάνει και την πραγματοποίηση πειραμάτων με
διαφορετικές συγκεντρώσεις βιολογικών υλικών, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την
ευαισθησία των αισθητήρων. Σε μια προσπάθεια κατανόησης των φυσικών μηχανισμών που
εμπλέκονται στην απόκριση των βιοαισθητήρων, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν
ολιγονουκλεοτίδια με διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως π.χ. μήκος της αλυσίδας DNA ή
απόσταση των συμπληρωματικών αλληλουχιών από την επιφάνεια. Σε συνδυασμό με το ότι
η ανίχνευση της υβριδοποίησης γίνεται σε πραγματικό χρόνο, μπορούμε να πάρουμε
πληροφορίες για τις διαφοροποιήσεις των μεταβολών της επιφανειακής τάσης ή και για την
κινητική των αλληλεπιδράσεων στις δεδομένες συνθήκες. Στη συνέχεια η μικροσυστοιχία θα
χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση ποικίλων μεταλλάξεων του DNA οι οποίες π.χ.
σχετίζονται με ασθένειες όπως η μεσογειακή αναιμία που μελετήθηκε στην εργασία. Με
ακινητοποίηση διαφορετικών αλληλουχιών ολιγονουκλεοτιδίων στους αισθητήρες μιας
συστοιχίας θα μπορούσαν να ανιχνευτούν γνωστές μεταλλάξεις στο DNA ενός ατόμου.
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Παράρτημα Α
pH, pK και ρυθμιστικά διαλύματα
Το pH σε ένα διάλυμα είναι ο δείκτης της συγκέντρωσης Η+ και ορίζεται ως
pH = − log10 [ H + ] = log10

1
[H + ]

Η ισορροπία ιοντισμού ενός ασθενούς οξέος δίνεται από τη σχέση
HA U H + + A−

Η σχετική σταθερά ισορροπίας Κ για αυτό τον ιοντισμό είναι
K=

[ H + ][ A− ]
[ HA]

Αντίστοιχα το pK του οξέος ορίζεται ως

pK = − log10 K = log10

1
K

Αντιστοιχεί δηλαδή στο pH στο οποίο το οξύ είναι σε διάσταση κατά το ήμισυ.
Ένα ρυθμιστικό διάλυμα είναι ένα υδατικό διάλυμα που αποτελείται από ένα ασθενές οξύ
και τη συζυγή του βάση ή μια ασθενή βάση και το συζυγές της οξύ. Η συζυγής βάση είναι το
ιόν ή το μόριο που απομένει αφού το οξύ χάσει ένα πρωτόνιο. Αντίστοιχα το συζυγές οξύ
δημιουργείται όταν μια βάση προσλάβει ένα πρωτόνιο.
Η βασική ιδιότητα των ρυθμιστικών διαλυμάτων είναι ότι το pH τους αλλάζει ελάχιστα όταν
προστίθεται μικρή ποσότητα οξέως ή βάσης. Εξαιτίας αυτής τους της ικανότητας, τα
ρυθμιστικά διαλύματα χρησιμοποιούνται σε πολλές χημικές και βιολογικές εφαρμογές όπου
η διατήρηση του pH σε μια σχεδόν σταθερή τιμή είναι σημαντική.
Η ικανότητα ενός ρυθμιστικού διαλύματος να διατηρεί σταθερό το pH προσδιορίζεται
ποσοτικά από το λόγο dn/d(pH) όπου dn είναι μια απειροελάχιστη ποσότητα βάσης ή οξέως
που προστίθεται στο διάλυμα και d(pH) είναι η συνεπαγόμενη μεταβολή του pH.
Κάθε ρυθμιστικό διάλυμα μπορεί να διατηρήσει σταθερό το PH σε συγκεκριμένες περιοχές
τιμών. Η γραφική παράσταση της εξάρτησης του pH του διαλύματος από την συγκέντρωση
των υδροξυλίων λέγεται καμπύλη τιτλοδότησης. Στα ρυθμιστικά διαλύματα η καμπύλη
τιτλοδότησης έχει ένα σημείο καμπής για τιμές pH ίσες με το pK του οξέος. Κοντά σε αυτό
το pH σχετικά μεγάλες ποσότητες ΟΗ- δίνουν μικρές αλλαγές στο pH.
Τα πολυπρωτικά (πολυβασικά) οξέα, όπως το φωσφορικό οξύ, παρουσιάζουν δύο ή τρία
σημεία καμπής που αντιστοιχούν στην απώλεια του δεύτερου ή τρίτου πρωτονίου. Η
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καμπύλη τιτλοδότησης για το ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικού οξέως (phosphate buffered
saline, PBS), το οποίο και χρησιμοποιήθηκε σε μετρήσεις με τους βιοαισθητήρες φαίνεται
στο παρακάτω σχήμα. Το διάλυμα αυτό περιέχει χλωριούχο νάτριο και φωσφορικό νάτριο
και ανάλογα με τη συγκέντρωση του νατρίου στο διάλυμα δημιουργούνται οι τρεις περιοχές
ρύθμισης του pH.
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