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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 
 
Τα τελευταία 30 χρόνια η ζήτηση στην παγκόσµια αγορά των ηµιαγωγών παρουσιάζει 

µέση ετήσια αύξηση 15% περίπου. Αυτό οφείλεται κυρίως στη µείωση του κόστους της 

βιοµηχανικής παραγωγής και την καλύτερη απόδοση των ηµιαγώγιµων διατάξεων. Πιο 

συγκεκριµένα, τα τελευταία 20 χρόνια οι κρίσιµες διαστάσεις των ολοκληρωµένων 

κυκλωµάτων, ΟΚ, (τα ΟΚ αποτελούνται από ηλεκτρονικές διατάξεις, κυρίως 

τρανζίστορς, οι οποίες συνδέονται κατάλληλα µεταξύ τους, ώστε να επιτελείται µια 

επιθυµητή λειτουργία [1]) έχουν µειωθεί στο ένα πέµπτο (από 1.25µm σε 0.25µm), ενώ 

ταυτόχρονα επιτυγχάνεται µέση ετήσια µείωση του κόστους κατασκευής µιας 

ηλεκτρονικής διάταξης κατά 25-30% περίπου. Η πρόοδος αυτή αποδίδεται κατά κύριο 

λόγο στον τοµέα της Λιθογραφίας και δε θα ήταν υπερβολή να τονισθεί ότι η εξέλιξη 

της Μικροηλεκτρονικής καθορίζεται από το βαθµό προόδου της Λιθογραφίας τόσο 

στον τοµέα των πηγών έκθεσης, όσο και στον τοµέα των υλικών και των διεργασιών 

που χρησιµοποιεί [2]. 

Οι πηγές ακτινοβολίας αρχικά ήταν οπτικές και χρησιµοποιούσαν λάµπες Hg-Xe µε 

µήκη κύµατος φωτός 436nm και 365nm. Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί η 

κατασκευή νέων συστηµάτων οπτικής λιθογραφίας που χρησιµοποιούν ως πηγές laser 

και παράγουν ακτινοβολία σε διαρκώς ελαττούµενα µήκη κύµατος: 248 nm (laser KrF), 

193 nm (laser ArF), έρευνα στα 157 nm (laser F2), αλλά απαιτούν τη χρήση ειδικών 

φακών και οπτικών συστηµάτων γενικότερα. 

Πρέπει να σηµειωθεί πως η έρευνα στον τοµέα των συστηµάτων λιθογραφίας εξαρτάται 

από την αντίστοιχη έρευνα στον τοµέα των υλικών και των διεργασιών τους. Έτσι, τα 

πρώτα υλικά λιθογραφίας που χρησιµοποιήθηκαν ήταν κατάλληλα για έκθεση σε µήκος 

κύµατος 436nm και 365nm. Βασίζονταν σε αρωµατικά πολυµερή τύπου νεολάκας 

(παράγωγα κρεσόλης-φορµαλδεύδης) και περιείχαν διαζωναφθοκινόνη ως 

φωτοευαίσθητη ουσία [3,4]. Τα υλικά αυτά όµως δεν ήταν κατάλληλα για µικρότερα 

µήκη κύµατος, εξαιτίας της εξαιρετικά µεγάλης απορρόφησης του φωτός µε µήκος 

κύµατος 248 nm από το σύστηµα νεολάκας-διαζωναφθοκινόνης. Ωστόσο, βρέθηκε ότι 

ορισµένα άλλα αρωµατικά πολυµερή, και συγκεκριµένα το πολυ(παρα υδροξυστυρένιο) 

και µερικά παράγωγά του, παρουσιάζουν επιτρεπτές τιµές απορρόφησης σε µήκος 
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κύµατος περίπου 248 nm [5,6] και έτσι µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν επιτυχώς για 

λιθογραφία. Ταυτόχρονα, η παρουσία αρωµατικών δακτυλίων στο µόριο του υλικού  

επέδιδε την επιθυµητή ιδιότητα της υψηλής αντίστασης κατά την εγχάραξή του µε 

πλάσµα αερίων, όπως άλλωστε συνέβαινε και στα 436 nm και 365 nm µε τα πολυµερή 

νεολάκας. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η εισαγωγή των νέων πηγών ακτινοβολίας στη λιθογραφία, 

όπου απαιτούνται περίπλοκα και ιδιαίτερα υψηλού κόστους οπτικά τµήµατα και φακοί, 

δηµιούργησε την ανάγκη για πολυµερικά υλικά υψηλής ευαισθησίας, προκειµένου να 

ελαττωθεί ο χρόνος αντινοβόλησής τους, ώστε να αυξηθεί ο χρόνος ζωής τους. Ο 

µικρότερος απαιτούµενος χρόνος ακτινοβόλησης του υλικού έχει ως συνέπεια την 

αύξηση του αριθµού των δειγµάτων που µπορούν να ακτινοβοληθούν σε ορισµένο 

χρόνο, αυξάνοντας έτσι την απόδοση του συστήµατος. Για τους παραπάνω λόγους 

αναπτύχθηκαν υλικά λιθογραφίας, που βασίζονταν στην ιδέα της χηµικής ενίσχυσης [7-

9]. ∆ηλαδή, το λιθογραφικό υλικό εκτός από την πολυµερική µήτρα περιέχει 

κατάλληλη φωτοευαίσθητη ουσία, η οποία στη διάρκεια της έκθεσης απορροφά φως 

και παράγει οξύ, το οποίο στη συνέχεια προκαλεί χηµικές αντιδράσεις που αλλάζουν τη 

διαλυτότητα του αρχικού υλικού (σηµειώνεται ότι το οξύ µπορεί να συµµετέχει στην 

αντίδραση ή απλώς να δρα ως καταλύτης). Χηµικά ενισχυµένες ρητίνες µε βάση 

αρωµατικά και εποξειδικά πολυµερή χρησιµοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στην 

οπτική [5], τη λιθογραφία δέσµης ηλεκτρονίων [6], αλλά και σε εφαρµογές στη 

Μικροµηχανική [10,11]. 

Κατά το πέρασµα από τα 248 nm στα 193 nm παρουσιάστηκε και πάλι επιτακτική η 

ανάγκη για χρήση νέων υλικών κατάλληλων για λιθογραφία, ώστε να αντικαταστήσουν 

τα αρωµατικά πολυµερή, των οποίων η απορρόφηση στο νέο µήκος κύµατος είναι 

ανεπίτρεπτα υψηλή [12]. Βρέθηκε ότι τα ακρυλικά πολυµερή παρουσιάζουν χαµηλές 

τιµές απορρόφησης στο µήκος κύµατος που ενδιαφέρει και για το λόγο αυτό 

αποφασίστηκε η χρησιµοποίησή τους σε νέα υλικά λιθογραφίας για έκθεση στα 193 

nm. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι πολυµερικά υλικά µε βάση ακρυλικά πολυµερή, όπως ο 

πολυ(µεθακρυλικός µεθυλεστέρα) (PMMA), άρχισαν να χρησιµοποιούνται πολύ νωρίς 

στη λιθογραφία δέσµης ηλεκτρονίων κυρίως στην κατασκευή µασκών [13]. Ωστόσο, 

υλικά µε βάση το PMMA δεν µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στην οπτική λιθογραφία 

των 248 και 193nm, εξαιτίας της µεγάλης δόσης της ακτινοβολίας (µικρή ευαισθησία), 

που απαιτείται για να εµφανιστούν οι επιθυµητές δοµές. Για τους λόγους αυτούς 
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θεωρούνται ιδανικά π.χ. για τα 193nm τα φωτοπολυµερικά υλικά µε ευαισθησίες της 

τάξεως των 10-20 mJ/cm2. 

Στα πλαίσια της προσπάθειας βελτίωσης της ευαισθησίας του PMMA 

χρησιµοποιήθηκαν είτε συµπολυµερή του µε άλλα ακρυλικά µόρια (πχ µε µεθακρυλικό 

οξύ ΜΑΑ) [14], είτε αλκυλ-α-αλογονοακρυλικά πολυµερή [15], όπως ο πολυ(α-φθορο-

µεθυλεστέρας) [16] και ο πολυ(α-χλωρο τριφθοροαιθυλεστέρας) [17,18]. Το PMMA 

εξακολουθεί να αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες ρητίνες θετικού τόνου στο χώρο 

της λιθογραφίας δέσµης ηλεκτρονίων [19,20], κυρίως σε ερευνητικές εφαρµογές όπου ο 

χρόνος έκθεσης δεν είναι τόσο σηµαντική παράµετρος.  

Σηµαντικό µειονέκτηµα του πολυµεθακρυλικού µεθυλεστέρα αποτελεί το γεγονός ότι 

για την εµφάνιση των υµενίων της ρητίνης µετά την έκθεση απαιτούνται οργανικοί 

εµφανιστές (PGMEA ή διαλύµατά του µε ισοπροπανόλη, IPA), τη στιγµή που 

συντελείται µεγάλη προσπάθεια να χρησιµοποιούνται στη Λιθογραφία κατ’ 

αποκλειστικότητα ήπιοι, φιλικοί στο περιβάλλον εµφανιστές και κυρίως υδατικά 

διαλύµατα βάσεων µικρής κανονικότητας. 

Τα ακρυλικά πολυµερή, αν και εµφανίζουν ικανοποιητική απορρόφηση στην περιοχή 

των 193 nm, ωστόσο παρουσιάζουν ιδιαίτερα φτωχή αντίσταση κατά την εγχάραξή 

τους µε πλάσµα [21]. Για το λόγο αυτό επιδιώχθηκε η σύνθεση συµπολυµερών, που να 

περιέχουν κατάλληλη οµάδα για ενισχυµένη αντίσταση στο πλάσµα [22] ή η εισαγωγή 

πρόσθετων ανόργανων συστατικών (πχ C60) σε ορισµένα ποσοστά επί του ακρυλικού 

πολυµερούς [23]. 

Για λιθογραφία σε µήκη κύµατος 157 nm προτείνονται υλικά που βασίζονται σε 

πολυµερή µε µεγάλο αριθµό δεσµών C-F ή Si-O [24], ενώ για ακόµα µικρότερα µήκη 

κύµατος (13 nm) αλλά και ακτίνες Χ αρωµατικά πολυµερή αντίστοιχα εκείνων που 

χρησιµοποιήθηκαν στα 248 nm αναµένεται να παίξουν πολύ σηµαντικό ρόλο στη 

λιθογραφία [25]. Εποµένως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εµφανίζει η βελτίωση των ιδιοτήτων 

υλικών που έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί για έκθεση στα 248 nm ή και σε δέσµη 

ηλεκτρονίων, όπως τα υλικά αρνητικού τόνου µε βάση πολυµερή εποξειδωµένης 

νεολάκας. Τα υλικά αυτά έχουν πολύ καλή ευαισθησία και διακριτική ικανότητα, 

παρουσιάζουν όµως το µειονέκτηµα ότι απαιτούν εµφάνιση σε οργανικό διαλύτη. 

Τέλος, αξίζει να επισηµανθεί ότι στον ευρύτερο χώρο της κατασκευής 

µικροσυστηµάτων τα υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί παλαιότερα στην κατασκευή ΟΚ 
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βρίσκουν νέες εφαρµογές. Τέτοια είναι τα υλικά µε βάση εποξειδικά πολυµερή (SU-8) 

[26], που χρησιµοποιούνται στη µικροµηχανική. 

Για τους παραπάνω λόγους έχει µεγάλη σηµασία γενικότερα η µελέτη και η κατανόηση 

των µηχανισµών αλλαγής διαλυτότητας των φωτοευαίσθητων πολυµερικών υλικών που 

χρησιµοποιούνται στη λιθογραφία, όπως ακρυλικά πολυµερή µε κατάλληλες δραστικές 

οµάδες και πολυµερή εποξειδικής βάσης. 

 

 

 

Αντικείµενο της ∆ιατριβής 
 

Στόχος της διατριβής αυτής είναι η φυσικοχηµική µελέτη και η λιθογραφική 

αξιολόγηση νέων φωτοπολυµερικών υλικών µε βάση υδροξυ-υποκατεστηµένα 

ακρυλικά πολυµερή, που είναι κατάλληλα για λιθογραφία οπτική και δέσµης 

ηλεκτρονίων, καθώς και υλικών µε βάση αρωµατικά πολυµερή για λιθογραφία άπω 

υπεριώδους και ακτίνων Χ. Επιδιώκεται ιδιαίτερα η ανάπτυξη υλικών µε τη δυνατότητα 

της υδατικής εµφάνισης. 

Τα υλικά αυτά πρέπει πέραν των άλλων ιδιοτήτων (κατάλληλη ευαισθησία, υψηλή 

διακριτική ικανότητα αποτύπωσης δοµών) να εµφανίζουν ικανοποιητική αντίσταση 

κατά την εγχάραξή τους µε πλάσµα. Για το σκοπό αυτό σε ακρυλικά φωτοπολυµερή 

προστέθηκαν µικρά ποσοστά παραγώγων του αδαµαντανίου (κυκλοαλειφατικές 

ενώσεις) και του ανθρακενίου (αρωµατικές ενώσεις) καθώς και µικτών ουσιών (που 

περιέχουν δακτυλίους ανθρακενίου ή/και αδαµαντανίου σε συνδυασµό µε άλλες 

οµάδες). 

Τέλος, σηµαντικός στόχος είναι η αποκάλυψη του µηχανισµού αλλαγής διαλυτότητας 

που οφείλεται στην έκθεση των φωτοπολυµερικών υλικών µε υπεριώδες φως. 
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

1.1: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΥΡΙΤΙΟΥ 

 
1.1.1: Ιστορική αναδροµή 

Αντικείµενο της Μικροηλεκτρονικής είναι ο σχεδιασµός και η κατασκευή 

Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων (ΟΚ), χρησιµοποιώντας ηµιαγώγιµα υλικά (κυρίως 

πυρίτιο Si, αλλά και γερµάνιο Ge, αρσενικούχο γάλλιο GaAs κλπ). 

Τα ΟΚ αποτελούνται κυρίως από τρανζίστορς και χαρακτηρίζονται από υψηλή 

ταχύτητα λειτουργίας, µεγάλη πυκνότητα (µεγάλος αριθµός τρανζίστορς ανά 

τετραγωνικό εκατοστό), µικρό µέγεθος και µεγάλο αριθµό λειτουργιών ανά ψηφίδα 

(chip). 

Ιστορικά αναφέρετα ότι κρυσταλλικές ηµιαγώγιµες διατάξεις χρησιµοποιήθηκαν ως 

ανιχνευτές από τις πρώτες µέρες του ραδιοφώνου, ενώ δίοδοι επαφής κατασκευασµένες 

από γερµάνιο εµφανίζονται για πρώτη φορά στη διάρκεια του δευτέρου παγκοσµίου 

πολέµου, χρησιµοποιούµενες κυρίως σε ραντάρ. Η κατασκευή του πρώτου τρανζίστορ 

επαφής ανακοινώθηκε το 1948 [27]. 

Από τότε η εξέλιξη των ΟΚ υπήρξε ραγδαία τόσο στον αριθµό των τρανζίστορς όσο 

και στο µέγεθός τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένα ΟΚ από 8000 περίπου 

τρανζίστορς και 5-6µm κρίσιµες διαστάσεις (critical dimention) (Large Scale of 

Integration, LSI, ολοκλήρωση υψηλής βαθµίδας) που είχε το 1980 έφθασε το 1992 να 

περιέχει µερικά εκατοµµύρια τρανζίστορς και η κρίσιµη διάσταση να έχει περιοριστεί 

σε 0.6 µm (Very Large Scale of Integration, VLSI, ολοκλήρωση πολύ υψηλής 

βαθµίδας). Το 1997 η διάσταση ήταν της τάξεως των 0.35 µm, ενώ σήµερα είναι κάτω 

των 0.15 µm (Ultra Large Scale of Integration, ULSI, ολοκλήρωση πάρα πολύ υψηλής 

βαθµίδας). Κάθε ΟΚ περιέχει 108 τρανζίστορς, ενώ οι διατάξεις λειτουργούν µε 

ταχύτητα της τάξεως του 1GHz. 

Επειδή η ερευνητική δραστηριότητα είναι πολύ έντονη προβλέπεται ότι στο εγγύς 

µέλλον θα κατασκευαστούν ΟΚ µε εντυπωσιακά χαρακτηριστικά λειτουργίας, όπως για 

παράδειγµα η κρίσιµη διάσταση θα είναι µικρότερη από 0.07 µm, ο αριθµός των 

 5



  ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΡΙΤΙΟΥ
   

τρανζίστορ ανά ΟΚ θα είναι της τάξεως του 1010 και η ταχύτητα λειτουργίας τους 

περίπου 10GHz. Αυτό θα επιτρέψει την κατασκευή υπολογιστικών συστηµάτων µε 

εξαιρετικά µεγάλη απόδοση.  

Είναι γνωστό ότι στην καρδιά ενός ηλεκτρονικού συστήµατος, που αποτελεί και την 

ευρύτερη χρήση ενός ΟΚ, βρίσκεται η κεντρική µονάδα επεξεργασίας. Αυτή η µονάδα 

αποτελείται από ηµιαγώγιµες ηλεκτρονικές διατάξεις, οι οποίες ανήκουν σε ένα ή 

περισσότερα ΟΚ. Εξίσου σηµαντική όµως είναι η εφαρµογή των ΟΚ στις 

τηλεπικοινωνίες, και ιδιαίτερα στην κινητή τηλεφωνία, στον τοµέα της ενέργειας, στα 

ιατρικά ηλεκτρονικά όργανα, στα ηλεκτρονικά αυτοκινήτων, σε διαστηµικές 

εφαρµογές, στον τοµέα του ελέγχου των βιοµηχανικών διαδικασιών κλπ. Είναι γεγονός 

ότι ο τοµέας των ηλεκτρονικών είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες 

βιοµηχανικής και οικονοµικής ανάπτυξης.  

Αυτή η πρόοδος όµως θα ήταν αδύνατη, αν δεν είχε προηγηθεί η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας των ηµιαγωγών γενικά και του πυριτίου ειδικότερα. Υπολογίζεται ότι το 

πυρίτιο (Si) θα συνεχίσει να υπερισχύει των άλλων ηµιαγωγών στον τοµέα της 

τεχνολογίας. Υπολογίζεται ότι το υλικό αυτό θα καλύψει το 99% της αγοράς των 

ηµιαγωγών τα επόµενα χρόνια, ενώ οι άλλοι ηµιαγωγοί (όπως το GaAs, το InP και τα 

κράµατά τους) θα κατέχουν µόνο το υπόλοιπο 1%. 

 

 

1.1.2: ∆ιεργασίες Μικροηλεκτρονικής 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Μικροηλεκτρονική είναι ο κλάδος της τεχνολογίας που έχει 

ως αντικείµενο το σχεδιασµό και την κατασκευή ΟΚ. Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται η 

δοµή ενός MOS τρανζίστορ (metal oxide semiconductor, τρανζίστορ οξειδίου του 

µετάλου-ηµιαγωγού), που αποτελεί αντιπροσωπευτικό στοιχείο ΟΚ. Τα MOS 

τρανζίστορς σε διάφορες παραλλαγές είναι οι συνηθέστερες διατάξεις των ψηφιακών 

κυκλωµάτων και ιδιαίτερα της µνήµης και των επεξεργαστών των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Στη σχηµατική αυτή τοµή παρατηρείται ότι επάνω στο ηµιαγώγιµο 

υπόστρωµα (συνήθως πρόκειται για πυρίτιο τύπου p ή τύπου n) έχει δηµιουργηθεί µια 

σειρά από λεπτά υµένια υλικών, είτε αγώγιµων όπως τα µέταλλα, είτε ηµιαγώγιµων 

όπως το πυρίτιο, είτε µονωτικών όπως το διοξείδιο του πυριτίου, στο καθένα από τα 

οποία έχει αποτυπωθεί κατάλληλο Σχήµα. Η τελική δοµή που προκύπτει έχει 

σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να εκτελεί το ρόλο που απαιτεί το κύκλωµα. Σχετικά 

µε τον τρόπο λειτουργίας ενός τέτοιου τρανζίστορ αναφέρεται ότι το ρεύµα µπορεί να 
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διέλθει από το ηλεκτρόδιο «πηγή» S (saurce) στο ηλεκτρόδιο «απαγωγός» D (drain) και 

εξαρτάται από την τάση που εφαρµόζεται ανάµεσά τους και από τον αριθµό των 

φορέων που υπάρχουν στη µεταξύ τους περιοχή (κανάλι ή δίαυλος). Ο αριθµός των 

φορέων στο κανάλι καθορίζεται από την τάση του τρίτου ηλεκτροδίου, που ονοµάζεται 

«πύλη» G (gate). Σηµειώνεται ότι η ταχύτητα λειτουργίας µιας τέτοιας διάταξης 

εξαρτάται από την απόσταση που διανύουν οι φορείς κινούµενοι από την πηγή προς την 

καταβόθρα, δηλαδή από το µήκος του καναλιού. Μείωση αυτής της απόστασης 

(κρίσιµη διάσταση) έχει ως συνέπεια την αύξηση της ταχύτητας απόκρισης του 

τρανζίστορ, ενώ παράλληλα η ελάττωση του µεγέθους του επιτρέπει την τοποθέτηση 

µεγαλύτερου αριθµού τρανζίστορς στον ίδιο χώρο. 

 

       
 
  

Πύλη, 
Gate 

   

 
  

Απαγωγός, 
Drain 

   

υ   π   όστρωµα  τύπου   p    

n+    

∆ιοξείδιο του 
πυριτίου, SiO2

Πηγή, 
Saurce 

n+ 

 

Σχήµα 1: Απλοποιηµένη σχηµατική απεικόνιση της δοµής ενός τρανζίστορ MOS. 

 

Η κατασκευή µιας τέτοιας ηµιαγώγιµης διάταξης πάνω σε δισκίο πυριτίου 

περιλαµβάνει µια σειρά βηµάτων, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο Σχήµα 2, όπου 

παρουσιάζεται µια απλοποιηµένη τυπική διαδικασία κατασκευής ενός MOS 

τρανζίστορ. Τα επιµέρους βήµατα της διαδικασίας αυτής οµαδοποιούνται σε δύο 

βασικές κατηγορίες: 

• ∆ιεργασίες διαµόρφωσης Σχήµατος. 

• Θερµικές ∆ιεργασίες, οι οποίες περιλαµβάνουν τρεις επιµέρους κατηγορίες 

διεργασιών και συγκεκριµένα: 

 Εναπόθεση λεπτών υµενίων: περιλαµβάνει χηµικές (Chemical Vapor 

Deposition, CVD, δηλαδή χηµική εναπόθεση λεπτών υµενίων) και φυσικές 

(Physical Vapor Deposition, PVD, δηλαδή εναπόθεση λεπτών υµενίων µε 
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φυσικές µεθόδους π.χ. εξάχνωση) µεθόδους εναπόθεσης από ατµό µονωτικών ή 

µεταλλικών υµενίων σε κατάλληλους αντιδραστήρες. 

 Οξείδωση: δηµιουργία οξειδίων που χρησιµοποιούνται ως πύλες ή οξείδια 

πεδίου (field oxides) για αποµόνωση των τρανζίστορς. 

 ∆ιάχυση/Εµφύτευση: γίνεται εµφύτευση ατόµων κυρίως P, B και As  σε 

περιοχές που δεν προστατεύονται από πολυµερικά υµένια ή οξείδια. 

 

 

Σχήµα 2: Απλοποιηµένη διαδικασία κατασκευής ενός MOS τρανζίστορ. 

 

 

Ο όρος ∆ιεργασίες διαµόρφωσης Σχήµατος αναφέρεται σε δύο επιµέρους κατηγορίες 

διεργασιών: 

• Λιθογραφία: ο όρος Λιθογραφία είναι ελληνικός και σηµαίνει «Γραφή επί 

Λίθου». Οι αρχαίοι τον χρησιµοποιούσαν, για να δηλώσουν την τέχνη που 
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περιελάµβανε σκάλισµα και ζωγραφική των µαρµάρων και άλλων λίθων. 

Σήµερα, στη Μικροηλεκτρονική ο όρος Λιθογραφία αναφέρεται στη διαδικασία 

αποτύπωσης ενός Σχήµατος πάνω σε φωτοπολυµερικό υµένιο [4,7,9]. Πρόκειται 

για το Σχήµα της µάσκας µέσα από την οποία ακτινοβολείται το 

φωτοπολυµερικό υλικό (για τα θετικού τόνου υλικά) ή για το αντίστροφό του 

(για τα αρνητικού τόνου υλικά). 

• Εγχάραξη: Πρόκειται για διεργασία που σκοπό έχει τη µεταφορά του Σχήµατος 

(που αποτυπώθηκε στο φωτοπολυµερικό υµένιο) στο υπόστρωµα, το οποίο είναι 

συνήθως ένα από τα υµένια που χρειάζεται να σχηµατοποιηθεί για να 

δηµιουργηθεί το ΟΚ. Πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια πλάσµατος που 

εγχαράσσει τις περιοχές του υποστρώµατος που δεν προστατεύονται από το 

φωτοπολυµερικό υµένιο µε ταχύτερο ρυθµό από εκείνον µε τον οποίο 

εγχαράσσεται το ίδιο το φωτοπολυµερές. 

Μετά το πέρας της λιθογραφίας και της εγχάραξης το υπόστρωµα έχει σχηµατοποιηθεί 

και µπορεί να ακολουθήσει επιπλέον επεξεργασία, όπως  για παράδειγµα να 

σχηµατιστούν περιοχές µε φορείς πλειονότητας ηλεκτρόνια ή οπές (τύπου n και p 

αντίστοιχα) µε εµφύτευση κατάλληλων ιόντων, να σχηµατιστούν οι µεταλλικές επαφές 

(στην καταβόθρα, την πηγή, την πύλη) κτλ. 
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1.2: ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΓΧΑΡΑΞΗ 

 
1.2.1: Λιθογραφία: Ιστορική εξέλιξη. 

Η λιθογραφία µε τη σηµερινή της µορφή χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία 

του 1950, οπότε στα εργαστήρια Bell κατασκευάστηκαν τα πρώτα τρανζίστορς 

πυριτίου [28]. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 η πρόοδος στον τοµέα αυτό ήταν 

τέτοια, ώστε να κατασκευάζονται διατάξεις µε κρίσιµη διάσταση 5µm. Η έκθεση των 

υλικών γινόταν µε φως µήκους κύµατος 436nm, µέσω µάσκας σε επαφή µε το 

πολυµερικό υµένιο (contact printing) [28]. Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα στη 

λιθογραφία της εποχής, που περιόριζε τη διακριτική ικανότητα της κατασκευαζόµενης 

ηλεκτρονικής διάταξης, ήταν η επιλογή των κατάλληλων ρητινών λιθογραφίας (φωτο- 

ή/και ακτινοευαίσθητα πολυµερικά υλικά). Τα υλικά αυτά αποτελούνταν από 

κυκλικούς δακτυλίους πολυισοπρενίων, που απορροφούν το υπεριώδες φως, σε 

συνδυασµό µε διαζίδια ως φωτοευαίσθητη ουσία [29]. Παρουσιάζουν όµως έντονο 

πρόβληµα διόγκωσης (swelling) στο στάδιο της εµφάνισης, επειδή προσροφούν σε 

µεγάλο ποσοστό το διάλυµα του εµφανιστή στις περιοχές που δεν διαλύονται, µε 

αποτέλεσµα να παραµορφώνεται το σχήµα τους και να περιορίζεται η διακριτική τους 

ικανότητα. Έτσι, ελάχιστη διάσταση που µπορούσε να επιτευχθεί ήταν 2-4 µm ανάλογα 

µε το πάχος της ρητίνης. 

Εποµένως, θεωρήθηκε σταθµός στην τεχνολογία της λιθογραφίας η εισαγωγή κατά τα 

µέσα της δεκαετίας του 1960 σειράς ρητινών AZ [28]. Αυτές είναι ρητίνες θετικού 

τόνου και αποτελούνται από πολυµερές κρεσόλης-φορµαλδεϋδης (νεολάκα), µε 

παράγωγα της διαζωναφθοκινόνης ως φωτοευαισθητοποιητές. Η έκθεσή τους γίνεται µε 

φως µήκους κύµατος 436nm (G-line πηγής Hg) και για την εµφάνισή τους 

χρησιµοποιούνται υδατικά διαλύµατα βάσης. Οι ρητίνες AZ δεν παρουσιάζουν 

καθόλου διόγκωση, µε αποτέλεσµα την επίτευξη µεγάλης διακριτικής ικανότητας. 

Όσον αφορά στα συστήµατα έκθεσης, εκείνη την περίοδο επικρατούσε η άποψη ότι δεν 

µπορούσε να ξεπεραστεί το φράγµα των 2µm ως κρίσιµη διάσταση δοµής µε οπτική 

λιθογραφία, εξαιτίας της περίθλασης και συναφών προβληµάτων των φακών. 

Θεωρήθηκε λοιπόν αναγκαία η χρήση άλλων τύπων ακτινοβολιών για έκθεση των 

ρητινών, όπως είναι η δέσµη ηλεκτρονίων [30]. 
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Οι πρώτες προσπάθειες στράφηκαν στη χρήση οπτικού συστήµατος ικανού να 

ανιχνεύει µια ευρεία περιοχή (8×10 ίντσες) και να δηµιουργεί το σήµα που θα 

κατηύθυνε τη δέσµη ηλεκτρονίων, η οποία µε τη σειρά της ανίχνευε µια πολύ 

µικρότερη περιοχή (1mm2) στο δισκίο που ήταν τοποθετηµένο κάτω από αυτή. Το φως 

προερχόταν από έναν σωλήνα καθοδικών ακτίνων υψηλής διακριτικής ικανότητας 

(cathode ray tube, CRT) µε επιφάνεια της δέσµης 2×3 ίντσες και µεγενθυνόταν από ένα 

µεγάλο φακό, για να καλύψει µια περιοχή 8×10 ίντσες.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πρώτη ηλεκτρονική διάταξη (device) που κατασκευάστηκε 

µε δέσµη ηλεκτρονίων, ως πηγή ακτινοβόλησης, και µε θετικού τόνου ρητίνη, το 

πολυµερές του µεθακρυλικού µεθυλεστέρα (PMMA), περιείχε διπολικά (bipolars) 

τρανζίστορς, αλλά και τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FETs) µε ελάχιστη διάσταση του 

εκποµπού και της πύλης αντίστοιχα, µικρότερη του 1µm [30]. 

Από τότε µέχρι σήµερα έχει επιτελεστεί τεράστια πρόοδος στα συστήµατα έκθεσης µε 

δέσµη ηλεκτρονίων [31], ενώ παράλληλα κατασκευάστηκαν συστήµατα έκθεσης µε 

φως µήκους κύµατος 365nm (χρησιµοποιώντας ως πηγή ακτινοβολίας λυχνία Hg-Xe), 

248nm 193nm, 157 nm (µε πηγές ακτινοβολίας excimer lasers) και ακτίνες Χ 

(χρησιµοποιώντας κυρίως πηγές σύγχροτρον). 
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1.2.2: Η λιθογραφία στην κατασκευή των ηλεκτρονικών διατάξεων. 

Η λιθογραφία ή ακριβέστερα µικρολιθογραφία παίζει πρωτεύοντα ρόλο στις εξελίξεις 

της βιοµηχανίας των ηµιαγωγών. Αποτελεί επίσης σηµαντικό οικονοµικό παράγοντα 

αφού αντιπροσωπεύει πάνω από το 35% του κόστους παραγωγής των µικροτσίπς 

(microchips) [32]. Η λιθογραφική διαδικασία µε την οποία ξεκινά η κατασκευή µιας 

ηλεκτρονικής διάταξης είναι συνάρτηση τριών κυρίως παραγόντων [28]: 

1) Ενός συστήµατος έκθεσης, το οποίο περιλαµβάνει και την πηγή ακτινοβολίας, 

της οποίας η δέσµη φωτός, ή ηλεκτρονίων, για την εγγραφή πρέπει να έχει µήκος 

κύµατος, ή διάµετρο αντίστοιχα, µικρότερο από την ελάχιστη επιθυµητή 

διάσταση του ΟΚ. Το σύστηµα αυτό απαιτεί ειδικό σύστηµα φακών υψηλού 

κόστους. 

2) Ενός πολυµερικού υλικού (ρητίνη ή φωτοπολυµερικό υλικό ή ρεζίστ), (resist), 

που αποτελεί το «ενδιάµεσο» υλικό, στο οποίο εγγράφεται το επιθυµητό σχήµα 

(pattern) του ΟΚ και των διεργασιών (process) που απαιτούνται για τη 

σχηµατοποίηση αυτή. 

3) Μιας σειράς διαδικασιών (εγχάραξη) για τη µεταφορά του σχήµατος από τη 

ρητίνη και την αποτύπωσή του πάνω στο υπόστρωµα, µε σκοπό τη δηµιουργία 

της επιθυµητής δοµής. 

Στο Σχήµα 3 φαίνονται τα βασικά στάδια της διαδικασίας αποτύπωσης σχήµατος πάνω 

στο υπόστρωµα, µέσω λιθογραφίας και εγχάραξης [33]. Σύµφωνα µε το σχήµα αυτό, η 

κατασκευή µιας διάταξης ξεκινά µε την επίστρωση σε επιφάνεια δισκίου πυριτίου ενός 

φωτο- ή ακτινοευαίσθητου πολυµερικού υλικού, της ρητίνης, µέσω ποικίλων τεχνικών, 

από τις οποίες συνηθέστερη είναι αυτή της περιστροφής του δισκίου µε χρήση 

µηχανικού περιστροφέα (spin coating). Το δισκίο ακολούθως θερµαίνεται σε πλάκα 

(hotplate) για φυσική αποµάκρυνση του εναποµείναντα διαλύτη στο εσωτερικό του 

υµενίου και οµαλοποίηση της επιφάνειας, αλλά και του εσωτερικού του υµενίου καθώς 

µειώνεται ο ελεύθερος όγκος του πολυµερούς. 

Στη συνέχεια γίνεται έκθεση σε φως ή δέσµη ηλεκτρονίων, µέσω µάσκας µε διαφανείς 

και αδιαφανείς περιοχές, για επιλεκτική ακτινοβόληση περιοχών του υµενίου, οπότε 

µεταβάλλεται η διαλυτότητα των ακτινοβοληµένων περιοχών. Στην περίπτωση των 

ρητινών θετικού τόνου κατά το στάδιο της εµφάνισης, που ακολουθεί, αποµακρύνονται 

από το διαλύτη (developer) οι ακτινοβοληµένες περιοχές, ενώ στις ρητίνες αρνητικού 

τόνου συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. ∆ηλαδή οι ακτινοβοληµένες περιοχές δεν 

διαλύονται στον αρχικό διαλύτη του πολυµερικού υλικού, οπότε αποµακρύνονται µόνο 
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οι µη ακτινοβοληµένες περιοχές του υµενίου. Συνεπώς, κατά το στάδιο της εµβάπτισης 

του υµενίου στον εµφανιστή πραγµατοποιείται αποτύπωση πάνω σ’ αυτό του σχήµατος 

της µάσκας ή του αντιστρόφου της, για τις θετικές και αρνητικές ρητίνες αντίστοιχα. 

 

χήµα 3: Αποτύπωση σχήµατος σε λεπτό στρώµα οξειδίου µε λιθογραφία και 

ετά τη διεργασία της µικρολιθογραφίας ακολουθεί η διεργασία της εγχάραξης του 

 

  

    

Πολυµερές   
Υµένιο SiO2     
∆ισκίο Si  

 

2. Έκθεση σε  
ακτινοβολία µ έσω  
µάσκας. 

3   .    Εµφάνιση. 

4   .    Εγχάραξη 
του οξειδίου.  

5   .    Αφαίρεση του 
πολυµερούς.  

Λιθογραφία θετικού τόνου   Λιθογραφία αρνητικού τόνου   

1. Επίστρωση  
πολυµερούς σε υµ ένιο   
οξειδίου του πυριτίου       
SiO2 που πρόκειται να  
σχηµατοποιηθε ί.   

Σ

εγχάραξη. 

 

Μ

υποκείµενου στρώµατος (στο Σχήµα 3 πρόκειται για οξείδιο του πυριτίου) που δεν 

προστατεύεται από ρητίνη, µε υγρά χηµικά αντιδραστήρια (wet chemical etching) ή 
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πλάσµα που δηµιουργείται µε ηλεκτρική εκκένωση (dry etching, plasma etching). Στο 

στάδιο αυτό το πολυµερικό υµένιο παίζει το ρόλο της προστατευτικής µάσκας για το 

υποκείµενο στρώµα του οξειδίου του πυριτίου, αφού εγχαράσσονται µόνο οι περιοχές 

που δεν καλύπτονται από τη ρητίνη. 

Σ’ ένα τελικό στάδιο αποµακρύνουµε το πολυµερές (stripping) µε υγρούς διαλύτες ή µε 

.2.3: Είδη λιθογραφίας ως προς την έκθεση. 

διάφορες κατηγορίες, ανάλογα µε την 

ία δέσµης ηλεκτρονίων, τη 

κ ν  ι

.2.3.1: Οπτική λιθογραφία. 

σιµοποιείται µονοχρωµατική ακτινοβολία, αρχικά στα 

όδια, στα οποία εφαρµόζεται τάση, 

πλάσµα οξυγόνου που «καίει» το πολυµερές (photoresist ashing). Με την πιο πάνω 

διαδικασία το επιθυµητό σχήµα αποτυπώθηκε στο ηµιαγώγιµο υπόστρωµα. 

 

 

1

 Οι λιθογραφικές διαδικασίες ταξινοµούνται σε 

ενέργεια της ακτινοβολίας και τον τύπο των συστηµάτων που χρησιµοποιούνται για την 

έκθεση του φωτοευαίσθητου πολυµερικού υλικού [34]. 

∆ιακρίνουµε την οπτική λιθογραφία, τη λιθογραφ

λιθογραφία α τίνω  Χ και τη λιθογραφία δέσµης ιόντων. Στο Σχήµα 4 φαίνετα  η 

περιοχή µηκών κύµατος που χρησιµοποιείται στην οπτική λιθογραφία και τη 

λιθογραφία ακτίνων Χ. 

 

 

1

Στην οπτική λιθογραφία χρη

436nm και 405nm, στη συνέχεια υπεριώδης 365nm και 248nm (ultra violet, UV) και 

βαθιά υπεριώδης ακτινοβολία στα 193nm και 157nm (deep ultra violet, DUV). Ως 

πηγές ακτινοβολίας χρησιµοποιούνται λυχνίες ηλεκτρικής εκκένωσης Hg ή Hg-Xe και 

για τα µικρότερα µήκη κύµατος τα excimer lasers. 

Η λυχνία ηλεκτρικής εκκένωσης φέρει δύο ηλεκτρ

µε αποτέλεσµα να προκαλείται ηλεκτρική εκκένωση πλάσµατος και το αέριο να 

εκπέµπει φως καθώς τα άτοµά του αποδιεγείρονται µετά τη διέγερση που υπέστησαν 

από τα ηλεκτρόνια του πλάσµατος. Το φάσµα εκποµπής της λυχνίας Hg-Xe φαίνεται 

στο Σχήµα 5, όπου ξεχωρίζουν οι χαρακτηριστικές γραµµές στα 436nm (G-line), 

405nm (H-line) και 365nm (I-line) τις οποίες χρησιµοποιήσε στο παρελθόν η οπτική 

λιθογραφία. 
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0.1nm       
100 nm    

10 nm   1nm       

10 keV     10 eV   100 eV   1 keV      

Σκληρές       
ακτίνες Χ       

Μαλακές   
ακτίνες Χ    

          X   -   rays       EUV  
  

193 nm    248 nm   436 nm       365 nm       

Υπεριώδες κενού    

Υπεριώδες       Ορατό       

13 nm

Σχήµα 4: Περιοχή µηκών κύµατος της οπτικής λιθογραφίας (µε υπεριώδες και βαθύ 

περιώδες φως) και της λιθογραφίας ακτίνων Χ. 

ς των πηγών στο βαθύ υπεριώδες 

ροκαλούσε σηµαντικά προβλήµατα στην οπτική λιθογραφία, επειδή η ισχύς εξόδου 

διεγερ

eCl)•* 

(XeC  

       G - ine       I-line       KrF    ArF   

υ

 

Πρέπει να τονιστεί ότι η ισχύς φωτεινότητα

π

µιας λάµπας Hg-Xe του ενός 1 KW στην περιοχή 200-250 nm είναι µόνο 30-40 mW. 

Γι’ αυτό το λόγο µελετήθηκαν τα excimer lasers ως εναλλακτικές πηγές ακτινοβολίας 

[35]. Η λειτουργία τους στηρίζεται στην εκποµπή ακτινοβολίας από µίγµατα αλογόνων 

και ευγενών αερίων. Τα ευγενή αέρια, όπως πχ το Xe, δεν αντιδρούν όταν βρίσκονται 

σε θεµελιώδη κατάσταση. Με την εφαρµογή όµως τάσης σε µια λυχνία που περιέχει 

ένα τέτοιο µίγµα και τη δηµιουργία εκκένωσης, παράγονται διεγερµένα άτοµα του 

ευγενούς αερίου και µε οµολυτική σχάση των µορίων του αλογόνου, πχ Cl2, 

παράγονται ελεύθερες ρίζες (Cl•). Τα διεγερµένα άτοµα του ευγενούς αερίου αντιδρούν 

µε τις ρίζες του αλογόνου και σχηµατίζουν σύµπλοκα µένης κατάστασης 

(exciplexes), τα οποία έχει επικρατήσει να λέγονται και διεγερµένα διµερή ή excimers 

(excited dimers), που αποδιεγειρόµενα εκπέµπουν φωτόνιο ορισµένης συχνότητας, 

όπως φαίνεται σχηµατικά:  Xe → Xe* 

Cl2  → Cl•+Cl• 

Xe* + Cl• → (X

l)•* → Xe + Cl• + hv
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Στην οπτική λιθογραφία χρησ ιοµηχανική κλίµακα excimer 

 

Σχήµα 5: Φάσµα εκποµπής της λυχνίας εκκένωσης Hg-Xe. 

 

.2.3.1.1: Συστήµατα οπτικής λιθογραφίας. 

τικής λιθογραφίας, που ανάλογα µε τον 

.2.3.1.1.α: Συστήµατα εκτύπωσης µε επαφή (contact printing). 

κό έρχονται σε άµεση 

ιµοποιούνται σήµερα σε β

lasers KrF µε µήκος κύµατος 248 nm και κατασκευάζονται κυκλώµατα µε διαστάσεις 

έως και 0.18µm. Πρόσφατα χρησιµοποιούνται και lasers ArF, που εκπέµπουν φως 

µήκους κύµατος 193 nm για κατασκευή ΟΚ µε διαστάσεις µικρότερες από 0.13 µm, 

ενώ ήδη η έρευνα άρχισε να στρέφεται σε νέες τεχνολογίες µε χρήση πηγών στο 

υπεριώδες κενού (Vacuum Ultra Violet, VUV) και στο ακραίο υπεριώδες (Extreme 

Ultra Violet, EUV) µε επίτευξη 157nm και 13nm αντίστοιχα [9]. 

 

 

1

Χρησιµοποιούνται διάφορα συστήµατα οπ

τρόπο µε τον οποίο γίνεται η έκθεση µέσω µάσκας, διακρίνονται σε:  

 

1

Στην εκτύπωση επαφής, η µάσκα και το φωτοπολυµερικό υλι

επαφή σε περιβάλλον κενού [9]. Η έκθεση του φωτοπολυµερικού υλικού στην 

ακτινοβολία γίνεται µέσω της µάσκας της οποίας οι διαστάσεις αναπαράγονται πάνω 

στο υλικό. Η διακριτική ικανότητα που επιτυγχάνεται µε τη µέθοδο αυτή είναι: 
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bmin  = )
2

(
2
3 ds +λ     (1) 

 

όπου:  λ: το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας έκθεσης 

s: η απόσταση µάσκας-επιφάνειας ρητίνης 

d: το πάχος της ρητίνης 

Για την περίπτωση όπου s=0 (η µάσκα και η ρητίνη βρίσκονται σε απόλυτη επαφή) 

παίρνουµε την ελάχιστη διακριτική ικανότητα:  

 

bmin=  
22

3 dλ      (2) 

 

Από τον τύπο (2) και για ρητίνη πάχους περίπου d=1µm και φως µήκους κύµατος 

λ=400nm, η ελάχιστη διακριτική ικανότητα είναι λίγο µικρότερη από 1µm. 

Η µέθοδος αυτή παρουσιάζει σοβαρά µειονεκτήµατα, όπως: 

• Καταπόνηση της µάσκας από την επαφή της µε το υπόστρωµα κατά τη διάρκεια της 

έκθεσης, µε αποτέλεσµα τη µείωση του χρόνου ζωής της. Επίσης καταστροφή του 

υποστρώµατος λόγω µικρών σωµατιδίων που εγκλωβίζονται µεταξύ µάσκας-

υµενίου. 

• Κατά την επαφή ποτέ δεν επιτυγχάνεται τέλεια πρόσφυση, επειδή τόσο η µάσκα 

όσο και το υπόστρωµα πυριτίου δεν είναι απόλυτα επίπεδα, µε αποτέλεσµα να 

προκαλούνται διαταραχές στη διερχόµενη από τη µάσκα ακτινοβολία, και αυτό έχει 

ως συνέπεια την αλλοίωση της εικόνας στο υµένιο. 

 

1.2.3.1.1.β: Εκτύπωση γετνίασης (proximity printing). 

Σ’ αυτήν την περίπτωση υπάρχει µικρή απόσταση s (10-50µm) µεταξύ της µάσκας και 

του υποστρώµατος, για να αποφευχθούν τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την άµεση 

επαφή τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο όµως ενισχύεται η εξασθένηση της ακτινοβολίας, 

οπότε µειώνεται η διακριτική ικανότητα [36], όπως φαίνεται από την εξίσωση (3) : 

bmin= sλ
2
3      (3) 
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Στην πράξη η ελάχιστη απόσταση είναι περίπου 10 µm. Εποµένως, αύξηση της 

διακριτικής ικανότητας επιτυγχάνεται µε µείωση του µήκους κύµατος της 

ακτινοβολίας. 

 

1.2.3.1.1.γ: Συστήµατα εκτύπωσης µε προβολή (projection printing). 

Για να αποφευχθούν τα προβλήµατα της εκτύπωσης µε επαφή και γειτνίαση 

αναπτύχθηκε η µέθοδος της εκτύπωσης µε προβολή. Στη µέθοδο αυτή χρησιµοποιείται 

ένα σύστηµα  υψηλής ποιότητας φακών, για να προβάλλεται η εικόνα της µάσκας πάνω 

στο φωτοπολυµερές από µια απόσταση αρκετών εκατοστών. Το φως είτε ανακλάται 

(reflective optics), είτε διαθλάται από τους φακούς (refractive optics), είτε γίνεται 

συνδυασµός και των δύο (catadioptic systems). 

Στο Σχήµα 6 φαίνεται ένα σύστηµα βηµατικής έκθεσης (stepper), όπου η µάσκα µένει 

ακίνητη και προβάλλεται –µέσω φακών- υπό σµίκρυνση (συνήθως 10:1 ή 4:1).  

Υπάρχει όµως η δυνατότητα η µάσκα να µετακινείται, οπότε αντί της βηµατικής 

έκθεσης γίνεται σάρρωση (scanning).   

Σ’ αυτήν την περίπτωση η φωτεινή δέσµη είναι  ακίνητη ενώ η µάσκα και το δισκίο 

κινούνται και ο λόγος των σχετικών τους ταχυτήτων καθορίζει τη σµίκρυνση των 

διαστάσεων της µάσκας, που προβάλλεται σε κάθε ψηφίδα του δισκίου. 

Ακολουθεί βηµατισµός και µετά πάλι σάρωση στην επόµενη ψηφίδα (step and scan). Οι 

τεχνικές έκθεσης που εφαρµόζονται επιτρέπουν την έκθεση κάθε ψηφίδας χωρίς να 

υπάρχει ο κίνδυνος έκθεσης ενδιάµεσων περιοχών [37,38]. 

Τα συστήµατα βηµατικής έθεσης (steppers) και σάρωσης (scanners) χαρακτηρίζονται 

από µεγάλη ακρίβεια στην ευθυγράµµιση της δέσµης και από µεγάλη διακριτική 

ικανότητα, που ορίζεται από τη σχέση: 

 

bmin= σλλ 57.0+
ΝΑ
k     (4) 

όπου: 

• λ=το χρησιµοποιούµενο µήκος κύµατος. 

• NA=το αριθµητικό άνοιγµα του αντικειµενικού φακού (Numerical Aperture). 

Πρόκειται ουσιαστικά για το ηµίτονο της γωνίας θ που σχηµατίζεται από την 

εστιακή απόσταση του φακού f –ο οποίος έχει διάµετρο D– και την ευθεία που 

ενώνει το άκρο του µε το άκρο της εστιακής απόστασης (Σχήµα 6). 

Ισχύει:  NA=nsinθ, όπου n=1 ο δείκτης διάθλασης του αέρα. 
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• σ=ο παράγοντας χωρικής συµφωνίας (spatial coherence factor), που δηλώνει ότι 

οι ακτίνες της δέσµης που προσπίπτουν στη µάσκα δεν είναι απόλυτα 

παράλληλες µεταξύ τους (και κάθετες στη µάσκα) αλλά αποκλίνουν κατά γωνία 

το πολυ ίση µε θο. 

Αν θmax είναι η γωνία του κώνου που σχηµατίζεται µεταξύ του άκρου του φακού 

και του σηµείου αποτύπωσης, το σ ορίζεται ως: σ =
maxθ

θo  

Για παράλληλες ακτίνες (θο=0) το σ είναι µηδέν (χωρικά σύµφωνο φως). 

• k=ένας εµπειρικός συντελεστής που µεταβάλλεται ανάλογα µε την εκάστοτε 

διεργασία λιθογραφίας και το χρησιµοποιούµενο φωτοπολυµερικό υλικό. Για 

διεργασίες πολλών στρωµάτων (multilayer resists) έχει τιµή 0.5, ενώ για 

διεργασίες ενός στρώµατος (single layer resists) είναι 0.75 [39]. 

 

                              

                                

    

Τόξο λάµπας  Υδραργύρου   
    

Φίλτρο       

Μάσκα       

∆ισκίο  πυριτίου   

                        

Συγκλίνων  φακός                   

Αντικειµενικός 
φακός 

    
D    

θ  

             

f   

Κάτοπτρο  

 

 

Σχήµα 6: Σύστηµα βηµατικής έκθεσης µε προβολή υπό σµίκρυνση µε σύστηµα φακών. 
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Σ’ αυτήν την περίπτωση εκτύπωσης µπορούµε να αυξήσουµε τη διακριτική ικανότητα, 

αν ελαττώσουµε το µήκος κύµατος λ ή αυξήσουµε το αριθµητικό άνοιγµα του φακού 

ΝΑ. Επιπλέον βελτιώσεις µπορούν να επιτευχθούν µε την ελαχιστοποίηση του 

παράγοντα k, µέσω της βελτιστοποίησης των διεργασιών και των υλικών της 

λιθογραφίας. 

Ωστόσο, παράλληλα µε την αύξηση της διακριτικής ικανότητας σε µικρά λ και µεγάλα 

ΝΑ µια άλλη, επίσης εξαιρετικής σπουδαιότητας ποσότητα, είναι το βάθος εστίασης 

(Depth Of Focus, DOF) [46] που δίνεταιαπό τη σχέση (5):  

DOF= 2)(2 NA
λ

±    (5) 

Πχ για λ=248nm και µε φακό µε ΝΑ=0.35 το βάθος εστίασης είναι ±1µm, ενώ µε φακό 

µε ΝΑ=0.7 αυτό γίνεται ±0.25µm. 

Μείωση του βάθους εστίασης έχει ως συνέπεια  την έκθεση εκτός εστίασης µε 

αποτέλεσµα µείωση της ποιότητας της έκθεσης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ελάττωση 

του µήκους κύµατος επιφέρει µικρότερη µείωση στο βάθος εστίασης απ’ ό,τι η αύξηση 

του αριθµητικού ανοίγµατος, γεγονός που επίσης προσανατολίζει την έρευνα προς την 

µείωση των µηκών κύµατος. 

Η εκτύπωση µε προβολή έχει επικρατήσει σαν κύρια τεχνική απεικόνισης για εργασίες 

υψηλής διακριτικής ικανότητας, αν και παρουσιάζει ορισµένα προβλήµατα, που 

απορρέουν από την αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας µε την ύλη. Η αλληλεπίδραση 

αυτή έχει ως αποτέλεσµα η ένταση της ακτινοβολίας να εµφανίζει τοπικά µέγιστα και 

ελάχιστα, εξαιτίας της περίθλασης του φωτός όταν διέρχεται από τις δοµές της µάσκας 

(µέσω της οποίας γίνεται η έκθεση) και εποµένως µια περιοχή που φωτίζεται δεν είναι 

ποτέ απόλυτα φωτεινή και το αντίστροφο για τις περιοχές που δεν φωτίζονται. Άρα η 

µέγιστη φωτεινότητα δεν αντιστοιχεί στο 100% της µετάδοσης. Η ποιότητα της 

µεταφοράς µπορεί να περιγραφεί µε το δείκτη τροποποίησης Μ, ο οποίος ορίζεται από 

τη σχέση [40]: 

Μ=
minmax

minmax

Ι+Ι
Ι−Ι      (6) 

Οπου Imax και Imin είναι η µέγιστη και η ελάχιστη ένταση της ακτινοβολίας αντίστοιχα. 

Στην ιδανική περίπτωση θα ίσχυε Μ=1, στην πράξη όµως ισχύει Μ<1. 

Επιπρόσθετα, κατά την έκθεση -µε οποιοδήποτε σύστηµα από τα προαναφερθέντα- η 

προσπίπτουσα ακτινοβολία απορροφάται από τη ρητίνη µόνο κατά ένα ποσοστό και το 
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υπόλοιπο ανακλάται µερικώς στη διεπιφάνεια ρητίνης-υποστρώµατος και επιστρέφει 

στο εσωτερικό της ρητίνης όπου συµβάλλει µε έτερη ακτίνα φωτός, µε αποτέλεσµα να 

σχηµατίζονται τοπικά κροσσοί ενισχυτικής και απορροφητικής συµβολής. Στην 

περιοχή των πρώτων το φωτοπολυµερικό υµένιο παρουσιάζει µεγαλύτερη αλλαγή στη 

διαλυτότητα απ’ ό,τι στην περιοχή των δεύτερων. Ως αποτέλεσµα, µετά την εµφάνιση 

της ρητίνης, αυτή η άνιση δοµική αλλαγή που έχει υποστεί δίνει κλιµακωτά προφίλ και 

υποβαθµίζεται η διακριτική ικανότητα (φαινόµενο στάσιµων κυµάτων) [41]. Μία λύση 

σ’ αυτό το πρόβληµα είναι η χρήση µη ανακλαστικών στρωµάτων (anti-reflective 

coatings) ανάµεσα στο υπόστρωµα και τη ρητίνη για τον περιορισµό των ανακλώµενων 

κυµάτων [42,43]. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως στην οπτική λιθογραφία λόγω της φύσεως της 

ακτινοβολίας προκύπτουν περιορισµοί, που µπορούν να αντιµετωπιστούν σηµαντικά µε 

µεταβολή (µείωση) στο µήκος κύµατος της ακτινοβολίας, οπότε επιτυγχάνονται 

µικρότερες διαστάσεις. Γι’ αυτό το λόγο επιβλήθηκε η χρήση ακτινοβολίας στην 

περιοχή του βαθέος υπεριώδους. Η ίδια αιτία οδήγησε και στην εξερεύνηση τεχνικών 

λιθογραφίας ακτίνων Χ και δέσµης ηλεκτρονίων. 

 

 

1.2.3.1.2: Λιθογραφία βαθέος υπεριώδους (DUV). 

Σ’ αυτό το είδος της λιθογραφίας χρησιµοποιείται φως µε µήκη κύµατος µικρότερα από 

250nm (248, 193 και 157 nm), που εκπέµπεται από excimer lasers, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί [44]. Στην περίπτωση αυτή η επιλογή του οπτικού συστήµατος παίζει 

σπουδαίο ρόλο. Τα υλικά των φακών πρέπει να είναι διαπερατά στο εκάστοτε µήκος 

κύµατος ακτινοβολίας, οπότε είναι αναγκαίο να χρησιµοποιηθούν υλικά όπως ο 

χαλαζίας  (για τα 248 nm και 193 nm) και CaF2 (για τα 157 nm) για την κατασκευή 

τους, που είναι πολυ πιο ακριβά, ως προς αυτά της οπτικής λιθογραφίας. 

 

 

1.2.3.2: Λιθογραφία ∆έσµης Ηλεκτρονίων. 

Η τάση προς κατά το δυνατό µικρότερες διαστάσεις οδήγησε στην ανάπτυξη τεχνικών 

έκθεσης µε πηγές ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας, όπως είναι η δέσµη ηλεκτρονίων 

(Σχήµα 7). Η τεχνολογία αυτή χρησιµοποιείται κυρίως για την κατασκευή µασκών της 

οπτικής λιθογραφίας, αφού είναι µέθοδος αργή (µικρός αριθµός δισκίων ανά ώρα) και 

µε υψηλό κόστος. Σ’ αυτήν την περίπτωση η έκθεση γίνεται µε δέσµη ηλεκτρονίων 
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ενέργειας συνήθως 10-50 kev, που οδηγούνται µε την επίδραση ηλεκτροµαγνητικού 

πεδίου [45,46]. Τα ηλεκτρόνια παράγονται από ένα ηλεκτρόδιο και σαρρώνουν σηµείο 

προς σηµείο µια λωρίδα στο δισκίο, κατά γραµµές (raster scan) [47,48]. Στις θέσεις που 

δεν ήταν επιθυµητή η προσβολή γινόταν µηδενισµός του ρεύµατος των ηλεκτρονίων. 

Αργότερα χρησιµοποιήθηκε η διανυσµατική σάρωση [49], κατά την οποία σαρώνονται 

µόνο οι επιθυµητές περιοχές στις οποίες κατευθύνεται επιλεκτικά η δέσµη µέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή (vector scan). Στο Σχήµα 8 φαίνεται η αρχή α) της σάρωσης 

κατά γραµµή και β) της διανυσµατικής σάρωσης. 

Το πρόβληµα µε την ηλεκτρονική λιθογραφία είναι ότι είναι µια αργή µέθοδος, αφού η 

δέσµη των ηλεκτρονίων πρέπει να κατευθυνθεί σε κάθε σηµείο που θα αποτυπωθεί. Για 

την αύξηση της ταχύτητας εγγραφής µε δέσµη ηλεκτρονίων έχει προταθεί η χρήση 

πολλών παράλληλων µικροσκοπικών κολονών ηλεκτρονίων (µεγέθους της τάξεως των 

χιλιοστοµέτρων) αντί µίας (της τάξεως των µέτρων) στα συνήθη συστήµατα, που θα 

λειτουργούν στον αέρα µε δυναµικό 0.5kev αντί 10-50kev που είναι το σύνηθες 

(ηλεκτρονική λιθογραφία µε µικροκολώνες, microcolumn electron beam lithography) 

[50,51]. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ηλεκτρόνια που φτάνουν στο ακτινοευαίσθητο πολυµερές, 

λόγω της υψηλής τους ενέργειας, προκαλούν ιοντισµό και διέγερση των µορίων του 

υλικού. Οι διαδικασίες αυτές ονοµάζονται γενικά εµπροσθοσκέδαση (forward 

scattering). Τα ηλεκτρόνια χάνουν έτσι µέρος της ενέργειάς τους και τελικά περνούν 

στο υπόστρωµα κάτω από το πολυµερές, οπότε σηµαντικό ποσοστό από αυτά 

σκεδάζεται (οπισθοσκέδαση, back scattering) και γυρίζει πίσω στο πολυµερές (forward 

scattering) [52]. 
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  Εκτοξευτ ήρας
ηλεκτρονίων

Συγκλίνων
φακός

Αντικειµενικός
φακός

∆ισκίο
πυριτίου

 

Σχήµα 7: Αρχή λειτουργίας ενός συστήµατος έκθεσης µε ηλεκτρονική δέσµη. 

 

 

   
(α) (β) 

Σχήµα 8: Αρχή (α) της σάρωσης κατά γραµµή και (β) της διανυσµατικής σάρωσης σ’ 

ένα σύστηµα έκθεσης µε δέσµη ηλεκτρονίων. 

 

Το Σχήµα 9 δείχνει την κατανοµή της ενέργειας και τη διείσδυση των ηλεκτρονίων για 

δύο διαφορετικές ενέργειες πρόσπτωσης. Είναι φανερό ότι η κατανοµή είναι στενότερη 

–και συνεπώς η διακριτική ικανότητα καλύτερη- σε υψηλές ενέργειες. Από το σχήµα 

φαίνεται επίσης ότι η συνολική ενέργεια έχει µια κατανοµή µε ευρεία βάση κοντά στη 

διεπιφάνεια ρητίνης-υποστρώµατος [53]. Αν χρησιµοποιηθεί ρητίνη χαµηλής αντίθεσης 

(low contrast), δηλαδή ρητίνη που δεν µεταβάλλει γρήγορα τη φυσικοχηµική της 

συµπεριφορά µε την ακτινοβολία –παρά µόνο όταν δεχθεί υψηλές τιµές δόσης 
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ακτινοβολίας- αυτά τα σκεδαζόµενα ηλεκτρόνια µπορεί να έχουν αρκετή ενέργεια, 

ώστε να προκαλέσουν αλλοίωση του σχεδίου. Το φαινόµενο αυτό ελαττώνει 

ουσιαστικά τη διακριτική ικανότητα και καθιστά αναγκαία τη χρήση πολυµερικών 

υλικών ευαίσθητων σε δέσµη ηλεκτρονίων και υψηλής αντίθεσης. 

 

   

    50  keV           

Ρητίνη       

Υπόστρωµ α 

50       keV               

20keV 
    

∆έσµη    

ηλεκτρονί ων   

20ke V       
        

Εµπροσθοσκέδαση               

Οπισθοσκέδα ση   
  

50ke V   

 

Σχήµα 9: Κατανοµή ενέργειας (η συνεχής καµπύλη αντιστοιχεί στα 

εµπροσθοσκεδαζόµενα και η διακεκοµένη στα οπισθοσκεδαζόµενα ηλεκτρόνια) και 

διείσδυση των ηλεκτρονίων της δέσµης για δύο διαφορετικές ενέργειες έκθεσης. 

 

 

1.2.3.3: Λιθογραφία ακτίνων Χ. 

Η λιθογραφία ακτίνων Χ µοιάζει µε την οπτική λιθογραφία ως προς το ότι η περιοχή 

του δισκίου, όπου αποτυπώνεται το κύκλωµα (π.χ. 1x1cm2), εκτίθεται στη ροή της 

ακτινοβολίας µέσω µάσκας. Αν και έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια από την 

εισαγωγή των ακτίνων Χ στη λιθογραφία (από τους Spears και Smith κατά το 1972), 

δεν σηµειώθηκε µεγάλη πρόοδος στον τοµέα αυτό (εξαιτίας προβληµάτων που 

αναφέρονται κυρίως στις πηγές έκθεσης, στις διαδικασίες κατασκευής µασκών, στα 

συστήµατα ευθυγράµµισης και λιγότερο στα υλικά λιθογραφίας που απαιτούνται). 

Η τεχνική αυτή δίνει τη δυνατότητα εφαρµογών µαζικής παραγωγής. Έχει ακόµα το 

πλεονέκτηµα ενός ουσιαστικά άπειρου βάθους πεδίου, της υψηλής ανθεκτικότητας στη 

σωµατιδιακή µόλυνση και της απουσίας στάσιµων κυµάτων. 

Επειδή το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας είναι στην περιοχή των 0.5-3nm, η 

περίθλαση δεν αποτελεί πρόβληµα. 
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Όπως προαναφέρθηκε, ένα σηµαντικό πρόβληµα στη λιθογραφία ακτίνων Χ είναι η 

κατασκευή µασκών υψηλής διακριτικής ικανότητας, που οφείλεται στην αδυναµία 

βιοµηχανική παραγωγή ΟΚ.  

ν πλειοψηφία 

.2.4: Είδη λιθογραφίας ως προς την εµφάνιση. 

ετά την έκθεση του φωτο- ή ακτινοπολυµερικού υµενίου (και αφού µεσολαβήσει ένα 

ρητίνες) ακολουθεί το στάδιο της 

’ αυτήν την περίπτωση χρησιµοποιούνται υγροί διαλύτες, ικανοί να διαλύσουν την 

 ακτινοβολία (ρητίνες θετικού τόνου) ή το 

ούς. Το µειονέκτηµα που παρουσιάζουν τα υλικά που βασίζονται σε χηµεία 

σ

έκθεσης µε προβολή και σµίκρυνση και κατά συνέπεια στην ανάγκη έκθεσης 

γειτνίασης 1:1. Για την παρεµπόδιση των ακτίνων από καθορισµένες περιοχές της 

µάσκας χρησιµοποιούνται µέταλλα µε µεγάλο ατοµικό αριθµό, όπως ο χρυσός ή και 

οργανικά υµένια, όπως το πολυιµίδιο [54]. 

Αλλά και οι πηγές ακτινοβολίας ακτίνων Χ (κυρίως πηγές Synchrotron) λόγω του 

υψηλού κόστους αποτελούν πρόβληµα στη 

Λιγότερο σηµαντικό θέµα όµως είναι η ύπαρξη κατάλληλων φωτοπολυµερικών υλικών. 

Ως γνωστό τα οργανικά πολυµερή µε βάση υδρογονάνθρακες είναι στη

τους διαπερατά στις ακτίνες Χ. Άρα γι’ αυτό το είδος της λιθογραφίας η ανάγκη 

αύξησης της ευαισθησίας οδηγεί στην εισαγωγή υλικών που περιέχουν άτοµα µε 

µεγάλο ατοµικό αριθµό, ώστε να απορροφούν τις ακτίνες Χ ή στη χρήση ρητινών 

χηµικής ενίσχυσης. 

 

 

1

Μ

στάδιο θέρµανσης για τις χηµικά ενισχυµένες 

εµφάνισης, που σκοπό έχει την αποτύπωση του σχεδίου της µάσκας πάνω στο υµένιο. 

Ανάλογα µε το µέσο που χρησιµοποιείται σε κάθε περίπτωση, διακρίνουµε δύο είδη 

εµφάνισης: την υγρή (wet development) και την ξηρή εµφάνιση (dry development). 

 

1.2.4.1: Λιθογραφία µε υγρή εµφάνιση. 

Σ

περιοχή του πολυµερούς που εκτέθηκε στην

αντίστροφο (ρητίνες αρνητικού τόνου), ώστε να εµφανιστεί το σχήµα της µάσκας πάνω 

στη ρητίνη. 

Στα αρνητικά υλικά ως εµφανιστής χρησιµοποιείται ένας από τους αρχικούς διαλύτες 

του πολυµερ

διασταύρωσης έγκειται στο γεγονός ότι ο εµφανιστής αν και δε διαλύει το 

διασταυρωµένο υλικό µπορεί να εισχωρήσει σε κάποιο βαθµό σε αυτό και να το 

διογκώσει. Η διόγκωση (swelling) µπορεί να προκαλέσει παραµόρφω η ή ακόµα και 
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συγκόλληση των γειτονικών δοµών, περιορίζοντας έτσι τη διακριτική ικανότητα του 

υλικού. Το φαινόµενο της διόγκωσης µπορεί να περιοριστεί µε την αύξηση της 

πυκνότητας των διασταυρώσεων, µε την επιλογή πιο ήπιου διαλύτη ως εµφανιστή, 

αλλά και µε χρήση υδατικών διαλυµάτων βάσης. 

Για τα θετικού τόνου υλικά ως εµφανιστές επιλέγονται διαλύτες που δε διαλύουν το 

αρχικό πολυµερές. Ο εµφανιστής στην περίπτωση αυτή εισχωρεί µόνο στις 

  

 ο απόλυτος έλεγχος παραγόντων, όπως ο 

.2.5: Μεταφορά σχήµατος µέσω εγχάραξης µε πλάσµα. 

το σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να γίνει σύντοµη αναφορά στη διεργασία της 

 απαιτούµενο βήµα κατά τη 

εργασία 

 

εκτεθειµένες περιοχές τις οποίες και διαλύει. 

Πρέπει να τονιστεί ότι είναι ιδιαίτερης σηµασίας για την επαναληψιµότητα των 

αποτελεσµάτων της λιθογραφικής διεργασίας

χρόνος, η θερµοκρασία, ο ρυθµός εµφάνισης και η συγκέντρωση των εµφανιστών. Η 

ελάχιστη διαφοροποίηση µπορεί να είναι καταστρεπτική, κυρίως καθώς η τεχνολογία 

προχωράει σε όλο και µικρότερες διαστάσεις. 

 

 

1

Σ

εγχάραξης µε πλάσµα [55-57] που αποτελεί και το τέταρτο

διαδικασία της µεταφοράς σχήµατος (µε προηγούµενα την επίστρωση, την έκθεση και 

την εµφάνιση του πολυµερούς και επόµενο την αποµάκρυνσή του από το υπόστρωµα). 

Με τον όρο πλάσµα εννοούµε ένα αέριο που περιέχει φορτισµένα σωµατίδια (θετικά 

και αρνητικά ιόντα και ηλεκτρόνια) και ουδέτερα µόρια, είναι σχεδόν ουδέτερο 

ηλεκτρικά και εµφανίζει συλλογική συµπεριφορά [58]. Οι διεργασίες πλάσµατος είναι 

απαραίτητες στην παραγωγή των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Χρησιµοποιούνται 

ηλεκτρικές εκκενώσεις πλάσµατος χηµικά δραστικών ενώσεων, όπως CF4, SF6,Cl2, 

BCl3, SiH4, CF3Br, είτε για αφαίρεση, είτε για εναπόθεση λεπτών υµενίων. Μια 

απλουστευµένη µορφή ενός αντιδραστήρα πλάσµατος φαίνεται στο Σχήµα 10. 

Πρόκειται για δύο παράλληλες µεταλλικές πλάκες (ηλεκτρόδια) µε συνήθως άνισο 

εµβαδό, στις οποίες εφαρµόζεται εναλλασσόµενη τάση. Το δισκίο προς επεξ

βρίσκεται πάνω στο ένα ηλεκτρόδιο. Το όλο σύστηµα βρίσκεται µέσα σε θάλαµο 

κενού, ενώ άλλες φορές ο θάλαµος γειώνεται και αποτελεί το ένα ηλεκτρόδιο. Το αέριο 

εισέρχεται από οπές στην επιφάνεια του ενός ηλεκτροδίου και αντλείται από κάποια 

οπή του θαλάµου µέσω αντλιών κενού. Με την εφαρµογή της τάσης µεταξύ των 

ηλεκτροδίων ξεσπά ηλεκτρική εκκένωση στο αέριο και δηµιουργείται πλάσµα. 
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Σχήµ . 

 

ι αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα σ’ έναν αντιδραστήρα πλάσµατος π.χ. Ο2 

εριλαµβάνουν τα εξής βήµατα: 

• Ιοντισµός, κύριοι φορείς 

φορτίων που συντηρούν το πλάσµα: 

ράγεται ατοµικό οξυγόνο, που είναι κυρίως υπεύθυνο 

→ Ο + Ο)  

• ∆ιέγερση και αποδιέγερση µε εκπ ς και θερµότητας: 

• 

µετ

 

 π

 

α 10: Μορφή σύγχρονου αντιδραστήρα πλάσµατος

Ηλεκτρόδιο   

Ηλεκτρόδιο   

Ν     

Ι+  e-     

e-     e-   Κυρίως 
πλάσµα  

Αντλητικό σύστηµα   

∼   

∆ισκίο 

Ο

π

µέσω του οποίου παράγονται ηλεκτρόνια που είναι οι 

(Ο2   →  Ο2
+

 + e-) 

• ∆ιάσπαση, κατά την οποία πα

για την αντίδραση µε το υµένιο που π κειται να εγχαραχθεί:  

(Ο2 

οµπή ακτινοβολία

(Ο2
* * * *

Επι

   Είσοδος   

  
αερίων  

Π.χ

Οι αρ

Η ε

 

e- 
ατρέποντας το υλ

 → Ο + Ο  Ο

φανειακές αντιδ

.  Πολυµερές + Ο

άµετροι που έχου

νέργεια των ιόντω
e- 
ικό του σε πτ

 →  Ο  Ο2 →

ράσεις, µέσω τω

ητικ

 → CO↑ + CO2↑

ν ιδιαίτερη σηµα

ν. 
e-
ρό
e-
ράσσει το υµένιο 

 

 Ο2 + hν   Ο → Ο + hν). 

ν οποίων το πλάσµα εγχα

ά προιόντα: 

 + H2O↑. 

σία στο πλάσµα, είναι: 
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 Η πίεση του πλάσµατος (η υψηλή πίεση ευνοεί τις χηµικές αντιδράσεις και αυξάνει 

ς. 

 

ς του πολυµερούς. 

ρων φαίνονται στον Πίνακα 1. 

ν του πλάσµατος. 

λάσµα ιονισµένων µορίων 10-8-10-4 

το ρυθµό εγχάραξης αλλά µειώνει την ανισοτροπία). 

 Η συχνότητα λειτουργία

 Το αέριο ή ο συνδυασµός των αερίων. 

Η θερµοκρασία. 

 Οι θερµοµηχανικές ιδιότητε

Χαρακτηριστικές τιµές αυτών των παραµέτ

 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικές τιµές των παραµέτρω

Πίεση 10-3-1 Torr 

Κ

Πυκνότητα ηλεκτρονίων 108-1012 ηλεκτρόνια/cm2 

Μέση ενέργεια (θερµοκρασία) 

σµα 

300K)-0.035eV(400K) 

400K) 

eV(11600K)-10eV(116000K) 

 Ουδετέρων µορίων 

 Ιόντων στο κυρίως πλά

 Ηλεκτρονίων 

 

0.025eV (

0.025eV (300K)-0.035eV(

1

Συχνότητα εναλλασσόµενης τάσης 

Συνήθης συχνότητα 

≥100KHz 

13.56MHz 

Συνήθης µέση ενέργεια ιόντων πάνω 

στην επιφάνεια του δισκίου 

50eV (κάθετα στο δίσκο) 

 

Σκοπός της διεργασίας εγχάραξης µε π

επιφανειακού υµενίου µε 

λάσµα είναι η κατεργασία ενός λεπτού 

τον ταχύτερο και βέλτιστο τρόπο [59,60]. Συνεπώς οι 

παιτήσεις στην παραγωγή µικροηλεκτρονικών στοιχείων συνοψίζονται ως ακολούθως: α

• Ικανοποιητική ταχύτητα εγχάραξης, συνήθως µερικές εκατοντάδες Αο το λεπτό, 

ώστε η εγχάραξη ενός υµενίου πάχους 0.5-1µm να µη διαρκεί πάνω από ένα λεπτό. 

• Ανισοτροπία στην εγχάραξη (δηλαδή µεγαλύτερη ταχύτητα εγχάραξης στην κάθετη 

στην επιφάνεια του υµενίου διάσταση) και πιστή µεταφορά του σχήµατος από τη 

µάσκα στο υµένιο, µε ελάχιστη δυνατή απώλεια κρίσιµων διαστάσεων. 

• Οµοιοµορφία κατά την εγχάραξη σε όλο το δισκίο. ∆ιαφορετικά, για ένα 

συγκεκριµένο χρόνο εγχάραξης µερικά σχήµατα µπορούν να εγχαραχθούν πολύ και 

άλλα λίγο. 

 28



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

• Ικανοποιητική εκλεκτικότητα ως προς το υπόστρωµα, ώστε αν αυτό εκτεθεί στο 

πλάσµα να εγχαράσσεται µε πολύ βραδύτερο ρυθµό απ’ ό,τι το πολυµερικό υµένιο. 

Βασικό επί• σης είναι να µην προκαλούνται σηµαντικές βλάβες από την εγχάραξη 

επα

 

 ι ηχανισ  

ν εγχάραξη των υµενίων φαίνονται στο 

χήµα 11 και περιγράφονται ως ακολούθως: 

 

 

 την επιφάνεια του υµενίου, λόγω του βοµβαρδισµού του µε 

ιόντα του πλάσµατος (Σχ. 11 (α)). Σ’ αυτήν την περίπτωση δεν επιτυγχάνεται 

• 

 και ονοµάζεται επίσης και θερµική αντίδραση) και κατά τη διάρκεια της 

στο ηµιαγώγιµο υπόστρωµα, για να µην καταστρέφεται από το βοµβαρδισµό µε τα 

ιόντα του πλάσµατος η ηµιαγωγική διάταξη που πρόκειται να κατασκευαστεί. 

Τέλος, εκ των ουκ άνευ πρέπει να θεωρηθεί η δυνατότητα για απόλυτη 

ναληψιµότητα κάθε διεργασίας εγχάραξης. 

1.2.5.1: Βασ κοί µ µοί εγχάραξης.

Οι τρεις βασικοί µηχανισµοί που προκαλούν τη

Σ

Σχήµα 11: Οι τρεις βασικοί µηχανισµοί που προκαλούν την εγχάραξη σ’ έναν

αντιδραστήρα πλάσµατος. 

(γ)           (α)                                               

 

(β)                               

               

εκτινάσσεται
  

         Ουδέτερη    
Ιό   ν              Πτητικό                                       

προιόν                                                               
Ιό       ν               

Υλικό που                     
  

Πτητικό           
προιόν              

ρίζα 
 

        Ουδέτερ   η       
ρίζα       

 

• Ιονοβολή (physical sputtering): Πρόκειται για φυσικό µηχανισµό κατά τον οποίο το 

υλικό εκτινάσσεται από

µεγάλη εκλεκτικότητα, δηλαδή ο λόγος του ρυθµού εγχάραξης του πολυµερικού 

υµενίου, που δρα ως µάσκα, προς το ρυθµό εγχάραξης του υποστρώµατος είναι 

µικρός. 

Χηµική αντίδραση (chemical etching) µεταξύ των ριζών του πλάσµατος και του 

υµενίου που εγχαράσσεται, της οποίας η ταχύτητα εξαρτάται από τη θερµοκρασία 

(γι’ αυτό
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οποίας παράγονται πτητικά προιόντα εγχάραξης (Σχ. 11 (β)). Η εκλεκτικότητα σ’ 

αυτή την περίπτωση είναι µεγάλη, αλλά η ανισοτροπία είναι ιδιαίτερα χαµηλή. 

Χηµική αντίδραση υποβοηθούµενη από ιόντα (energetic-ion-enhanced etching). Τα 

ιόντα παρέχουν την απαιτούµενη κινητική ενέργεια, ώστε να επιταχυνθεί κάποιο 

στάδιο της αντίδρασης (Σχ. 11 (γ)). Στην περίπτωση αυτή εξασφαλίζεται υψ

• 

ηλή 

 

1.2

Στο  παρουσιάζεται ένας απλός αντιδραστήρας πλάσµατος χαµηλής 

υκνότητας (Low Density Plasma, LDP) και χωρητικής σύζευξης (Capacitive Coupling, 

ήτρια πλάσµατος. (Τέτοιου τύπου είναι ο 

 (ECR), έχουν δύο γεννήτριες και υπάρχει 

 

ανισοτροπία. 

.5.2: Είδη αντιδραστήρων πλάσµατος. 

 Σχήµα 12α

π

CC), που χρησιµοποιεί µία µόνο γενν

αντιδραστήρας του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής, στον οποίο έγιναν οι εγχαράξεις 

που περιγράφονται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας). Στον αντιδραστήρα αυτού του 

τύπου το εµβαδόν των ηλεκτροδίων του διαφέρει. Το ηλεκτρόδιο της ανόδου γειώνεται 

και µ’ αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται ένα αρνητικό δυναµικό αυτοπόλωσης στην 

κάθοδο, όπου τοποθετείται το δισκίο που πρόκειται να εγχαραχτεί. Τα ιόντα του 

πλάσµατος επιταχύνονται, λόγω της διαφοράς δυναµικού, προς την κάθοδο και 

προσκρούουν στο δισκίο µε ενέργειες δεκάδων ηλεκτρονιοβόλτ (γι΄αυτό και αυτού του 

τύπου οι αντιδραστήρες λέγονται και αντιδραστήρες ενεργών ιόντων, Reactive Ion 

Etchers,RIE). Πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της εγχάραξης η πίεση του 

θαλάµου είναι µικρότερη των 100mTorr για την εξασφάλιση της καλής ανισοτροπίας. 

Αυτό όµως έχει ως συνέπεια µικρό ρυθµό εγχάραξης, που είναι και το βασικό 

µειονέκτηµα αυτών των αντιδραστήρων. 

Οι αντιδραστήρες τελευταίας τεχνολογίας χαρακτηρίζονται από µεγάλη πυκνότητα 

πλάσµατος (High Density Plasma, HDP) (Σχήµα 12β), είναι επαγωγικής σύζευξης (ICP) 

ή συντονισµού κυκλότρου ηλεκτρονίου

ανεξάρτητος έλεγχος της πυκνότητας πλάσµατος από την ενέργεια των ιόντων. 

Εξασφαλίζουν υψηλό ρυθµό εγχάραξης, που είναι ανάλογος της τετραγωνικής ρίζας της 

ενέργειας των ιόντων και του ρεύµατος των ιόντων (άρα και της πυκνότητας 

πλάσµατος). 

Στον Πίνακα 2 φαίνονται οι ρυθµοί εγχάραξης και οι ανισοτροπίες που επιτυγχάνονται 

µε έναν κλασικό και ένα σύγχρονο αντιδραστήρα πλάσµατος. 
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Πίνακας 2: Σύγκριση ενός κλασικού µε ένα σύγχρονο αντιδραστήρα πλάσµατος 

ίδος αντιδραστήρα RIE HDP Ε

Ρυθµός εγχάραξης SiO2 40nm/min 500nm/min 

Ρυθµός εγχάραξης Si 400nm/min 5000nm/min 

Ανισοτροπία σταθερή µεταβλητή 

 

 

  

 

 

Σχήµα 12: Είδη αντιδραστήρων πλάσµατος α) κλασικός αντιδραστήρας χαµηλής 

πυκνότητας πλάσµατος µε µία γεννήτρια και β) σύγχρονος.αντιδραστήρας υψηλής 

∼ 
∼   (α)  (β) 

∼   

πυκνότητας πλάσµατος µε δύο γεννήτριες. 
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1.2.6:  Η κατάσταση σήµερα και οι µελλοντικές τάσεις στη λιθογραφία. 

Η ανάπτυξη της βιοµηχανίας των ηµιαγωγών καθοδηγείται σε µεγάλο βαθµό από τις 

προόδους στον τοµέα της λιθογραφίας. Για περισσότερα από 30 χρόνια η οπτική 

λιθογραφία έδωσε τη δυνατότητα στην τεχνολογία των ΟΚ να ακολουθήσει µια 

εξελικτική πορεία συνεχούς σµίκρυνσης των διαστάσεών τους. Προς το παρόν 

συστήµατα οπτικής λιθογραφίας µε µήκος κύµατος 248nm έχουν ήδη εισαχθεί στη 

µαζική παραγωγή για διαστάσεις 250-180nm και ήδη αναπτύχθηκαν συστήµατα 

έκθεσης στα 193nm για διαστάσεις 180-130nm [2].  

Η γενιά των ΟΚ µε ελάχιστη διάσταση τα 0.13µm έχει ήδη βγει στην παραγωγή  (2001) 

µε χρήση κυρίως οπτικής λιθογραφίας στα 193nm [2]. 

Ταυτόχρονα η οπτική λιθογραφία αναπτύσσει καινούργιες τεχνολογίες, όπως η VUV 

(Vacuum Ultra Violet, και συγκεκριµένα 157nm) για διαστάσεις 70-50nm και EUV 

(Extreme Ultra Violet, 13nm) για διαστάσεις 50-35nm [61,62]. 

Κάθε ένα από τα παραπάνω είδη λιθογραφίας πλεονεκτεί σε ορισµένα σηµεία και 

µειονεκτεί σε άλλα. Για παράδειγµα, ενώ η πηγή έκθεσης δεν αποτελεί πρόβληµα για 

τη λιθογραφία στα 157nm, ωστόσο το οπτικό σύστηµα και το είδος των 

φωτοπολυµερικών υλικών αποτελούν σοβαρά προβλήµατα. 

Κάποιες εκδοχές λιθογραφίας µε δέσµη ηλεκτρονίων (π.χ. προβολή –SCALPEL- ή 

απευθείας εγγραφή –για σχετικά µικρό αριθµό δισκίων- ή µικροκολώνες), ίσως 

αποτελέσουν εν µέρει εναλλακτικές λύσεις. Η λιθογραφία δέσµης ηλεκτρονίων 

χρησιµοποιείται ήδη σε εφαρµογές µικρού όγκου παραγωγής, όπως εξειδικευµένων 

κυκλωµάτων ASIC (Application Specific Integrated Circuits). Ο στόχος για τα 

συστήµατα  λιθογραφίας της επόµενης γενιάς είναι 10 δισκία ανά ώρα µε 30nm κρίσιµη 

ακρίβεια διάστασης και 50nm συνολική ακρίβεια θέσης για διατάξεις µε κανόνες 

σχεδίασης στα 150nm. 

Η λιθογραφία ακτίνων Χ γνωρίζει αυξανόµενο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. 

Πάντως δεν είναι ακόµα ξεκάθαρο αν θα µπορέσει να µπει κάποτε στην παραγωγή, 

διότι η συµβατότητα διαδικασίας και ακρίβειας δεν έχει ακόµα επιβεβαιωθεί για 

κανόνες σχεδίασης διατάξεων 100nm. Αυτό οδηγεί σε υψηλότερης διακριτικής 

ικανότητας σχεδιοποίηση µάσκας (mask patterning), έλεγχο και απαιτήσεις 

µετρολογίας. 
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1.3: ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

 
1.3.1: Σύσταση και χαρακτηριστικά των φωτοπολυµερικών υλικών. 

Τα ευαίσθητα στις ακτινοβολίες πολυµερικά υλικά που χρησιµοποιούνται στη 

λιθογραφία και την εγχάραξη ονοµάζονται φωτοανθεκτικά (photoresists), επειδή είναι 

φωτοευαίσθητα (photosensitive) και ανθίστανται κατά την εγχάραξη (resists). Επίσης 

ονοµάζονται ρητίνες, αλλά και φωτο-(ακτινο-) πολυµερικά υλικά, επειδή είναι 

ευαίσθητα σε φως ή/και άλλες µορφές ακτινοβολίας, όπως για παράδειγµα δέσµη 

ηλεκτρονίων. Στο υπόλοιπο της παρούσας εργασίας θα αποκαλούνται ρητίνες, αλλά και 

φωτοπολυµερικά υλικά λιθογραφίας. 

Τα υλικά αυτά αποτελούνται από ένα, δύο ή και περισσότερα συστατικά, που 

βρίσκονται διαλυµένα σε κατάλληλο διαλύτη. Για την ακρίβεια, τα συστατικά ενός 

φωτοπολυµερικού υλικού είναι συνήθως τα ακόλουθα: 

1) Πολυµερές: παρέχει τη δυνατότητα της οµοιόµορφης επίστρωσης, την αλλαγή της 

διαλυτότητας µετά από µικρής έκτασης χηµική µεταβολή και την αντίσταση κατά 

την εγχάραξη. 

2) Φωτοευαισθητοποιητής: απορροφά το φως και µέσω κατάλληλων φωτοχηµικών 

αντιδράσεων οδηγεί στην ενεργοποίηση της χηµικά δραστικής οµάδας. 

3) Χηµικά δραστική οµάδα: η δράση της επιφέρει αλλαγή στη διαλυτότητα του 

υλικού. 

4) Ειδικού τύπου πρόσθετα: ελέγχουν συγκεκριµένη ιδιότητα (πχ την αντίσταση του 

υλικού κατά την εγχάραξη). 

Η χρήση των ακτινοευαίσθητων πολυµερικών υλικών µικρολιθογραφίας 

παρουσιάστηκε στο Σχήµα 3, όπου απεικονίστηκαν τα κύρια στάδια διαµόρφωσης 

Σχήµατος στη Μικροηλεκτρονική. 

Με βάση τα στάδια αυτά γίνεται φανερό ότι ένα φωτοπολυµερικό υλικό πρέπει να 

συνδυάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α) ∆υνατότητα οµοιόµορφης επίστρωσης µε περιστροφή, ώστε να είναι εφικτή η 

κατασκευή οµοιογενούς υµενίου από το διάλυµα του υλικού. 

β) Κατάλληλη απορρόφηση του υλικού στο µήκος κύµατος έκθεσης. Η απορρόφηση Α 

του υλικού σε συγκεκριµένο µήκος κύµατος δίνεται από το νόµο Lambert-Beer:  
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A=
d

s

Ι
Ιlog =α d     (7) 

όπου:    

Is: η ένταση της ακτινοβολίας που προσπίπτει στην επιφάνεια του υλικού  

Id: η ένταση της ακτινοβολίας σε βάθος d. 

α=συντελεστής απορρόφησης του υλικού στο συγκεκριµένο µήκος κύµατος (σε µm-1). 

d: πάχος επίστρωσης του πολυµερούς (σε µm). 

Από τη σχέση αυτή προκύπτει ότι η ένταση της ακτινοβολίας που φτάνει σε βάθος d 

ενός υλικού είναι:   

Id=Is.10-αd     (8) 

Για να εκτίθεται το φωτοπολυµερές σε όλο το βάθος του υµενίου, πρέπει η ένταση Ι της 

ακτινοβολίας που φτάνει στο υπόστρωµα να είναι τουλάχιστον ίση µε το 35% της 

έντασης Is, που προσπίπτει στην επιφάνεια. Συνεπώς, η ανώτατη επιτρεπτή τιµή της 

απορρόφησης Α=log(Is /Id) δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 0.45. 

γ) Κατάλληλη Φωτοχηµεία που έχει ως αποτέλεσµα την αλλαγή στη διαλυτότητα του 

υλικού στις περιοχές που εκτέθηκε ή το αντίστροφο και κατά συνέπεια την εµφάνιση 

του Σχήµατος που αποτυπώθηκε. Η αλλαγή στη διαλυτότητα του υλικού γίνεται µε τη 

δηµιουργία διασταυρώσεων (σταυροδεσµών) ανάµεσα στις πολυµερικές αλυσίδες 

(λιθογραφία αρνητικού τόνου) ή µε τη φωτοδιάσπαση δεσµών της βασικής αλυσίδας 

του πολυµερούς (λιθογραφία θετικού τόνου). Τελευταία, συνηθέστερες είναι οι 

περιπτώσεις που λαµβάνει χώρα χηµική αλλαγή χαρακτηριστικών οµάδων π.χ. µια 

υδρόφοβη πλευρική οµάδα του πολυµερούς (εστέρας) ή ενός κατάλληλου προσθέτου 

µετατρέπεται σε υδρόφιλη (οξύ). 

δ) Μεγάλη ευαισθησία. Η ευαισθησία είναι ουσιαστικά ένα µέτρο της απόκρισης του 

υλικού στην προσπίπτουσα ενέργεια της ακτινοβολίας κατά την έκθεση (µετριέται σε 

µονάδες ενέργειας ή φορτίου ανά µονάδες επιφάνειας π.χ. mJ/cm2 ή µC/cm2). Είναι 

αντιστρόφως ανάλογη της κρίσιµης δόσης της ακτινοβολίας που οδηγεί στην αλλαγή 

διαλυτότητας, δηλαδή µικρή δόση σηµαίνει µεγάλη ευαισθησία για το υλικό. Είναι 

απαραίτητο η ευαισθησία του υλικού να είναι µεγάλη, ώστε οι χρόνοι έκθεσης που 

απαιτούνται (χρόνοι απασχόλησης του συστήµατος έκθεσης) να είναι µικροί, κάτι που 

συνεπάγεται µικρότερο κόστος. 

ε) Αντίσταση στο µέσο εγχάραξης. Τελικός σκοπός της χρησιµοποίησης των 

φωτοπολυµερικών υλικών στη µικροηλεκτρονική είναι να µεταφέρουν πιστά το Σχήµα 
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της µάσκας (ή το αντίστροφο) στο υπόστρωµα. Εποµένως απαιτείται το υλικό να 

ανθίσταται στα µέσα που χρησιµοποιούνται για την εγχάραξη του υποστρώµατος. 

στ) ∆ιακριτική ικανότητα, δηλαδή ικανότητα αποτύπωσης µικρών διαστάσεων χωρίς 

παραµόρφωση. Αναφέρεται ότι οι µηχανισµοί αλλαγής διαλυτότητας, αλλά και 

εµφάνισης µπορούν να περιορίσουν σηµαντικά τη διακριτική ικανότητα του 

φωτοπολυµερικού υλικού. 

ζ) Επιθυµητή τέλος είναι η ανοχή σε µικρές αλλαγές των παραµέτρων π.χ. µικρή 

αλλαγή στη θερµοκρασία µετά την έκθεση ή στη δόση έκθεσης να µην επιφέρει 

σηµαντική αλλαγή στη λιθογραφική συµπεριφορά. Επίσης απαιτούνται και κατάλληλες 

θερµικές ιδιότητες, όπως η θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης (glass transition 

Temperature, Tg) και η θερµοκρασία θερµικής διάσπασης του φωτοπολυµερικού υλικού 

(decomposition Temperature, Td, που αναφέρεται στη θερµοκρασία όπου αρχίζουν να 

παρατηρούνται χηµικές αλλοιώσεις στη σύσταση του υλικού), που επιτρέπουν 

διεργασίες σε αρκετό εύρος θερµοκρασιών. 

 

1.3.2: Χαρακτηρισµός φωτοπολυµερικών υλικών. 

Υπάρχουν ορισµένα χαρακτηριστικά µε βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση και η 

ταξινόµηση των πολυµερικών υλικών λιθογραφίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά, που ήδη 

αναφέρθηκαν στην ενότητα που προηγήθηκε, περιλαµβάνουν την ευαισθησία, την 

αντίθεση και την αντίσταση στην εγχάραξη. Πρέπει όµως να τονιστεί ότι η 

συµπεριφορά ενός φωτοπολυµερικού υλικού είναι ισχυρά εξαρτηµένη από τη διεργασία 

στην οποία θα υποβληθεί. 

 

1.3.2.1: Ανάλυση της Ευαισθησίας και Αντίθεσης. 

Η συµπεριφορά των φωτοπολυµερικών υλικών χαρακτηρίζεται καταρχήν από τις 

καµπύλες ευαισθησίας ή αντίθεσης (contrast curves). Πρόκειται για διαγράµµατα του 

κανονικοποιηµένου πάχους του υµενίου Τ/Το (πηλίκο εναποµένοντος προς το αρχικό 

πάχος) σε συνάρτηση µε τη δόση της ακτινοβολίας (ως δόση ακτινοβολίας ορίζεται η 

ανά µονάδα επιφάνειας ενέργεια της ακτινοβολίας η οποία απορροφάται από το υλικό). 

Τέτοιες καµπύλες παρουσιάζονται στο Σχήµα 13. Για την περίπτωση των υλικών 

θετικού τόνου το καθοριστικό φαινόµενο είναι η αποµάκρυνση του υλικού και η 

ελάχιστη δόση που χρειάζεται για να καταστεί το υλικό πλήρως διαλυτό αναφέρεται ως 

δόση καθαρισµού ∆κ. Πιο χρήσιµο είναι όµως να χαρακτηρίζονται οι διάφορες δόσεις 

ακτινοβολίας που προκαλούν µερική έστω διαλυτοποίηση του υλικού ως ∆χ, όπου χ 
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είναι το ποσοστό του υλικού που παραµένει αδιάλυτο. Με αυτήν την ορολογία η ∆κ θα 

αναφέρεται ως ∆ο. 

Για τα αρνητικού τόνου υλικά καθοριστικό κριτήριο είναι η παραµονή του υλικού στον 

εµφανιστή κατά την εµφάνιση, ενώ χρήσιµες τιµές δόσεις είναι τόσο εκείνη που 

καθιστά το υλικό εντελώς αδιάλυτο (∆1.0 κατά αντιστοιχία µε την προηγούµενη 

ορολογία), όσο και εκείνη που σηµατοδοτεί την έναρξη της αδιαλυτοποίησης του 

υλικού (∆ο). Στα υλικά αυτά πρακτική σηµασία έχουν επίσης εκείνες οι δόσεις που 

προκαλούν σηµαντική αδιαλυτοποίηση του υλικού, όπως η ∆0.7 και η ∆0.9. 

       

  

Θετικού τόνου  φωτοπολυµερικό υλικό 

∆ x      ∆   ο       

x       

1       

∆όση σε λογαριθµική κλίµακα  

Τ/Το       

1   

x    

Τ/Το   

∆ x   ∆ ο   

    

∆όση σε λογαριθµική κλίµακα       

Αρνητικού τόνου φωτοπολυµερικό υλικό   

 

Σχήµα 13: Καµπύλες αντίθεσης για λιθογραφικά υλικά θετικού και αρνητικού τόνου. Ο 

συµβολισµός Τ/Το δηλώνει το κανονικοποιηµένο πάχος του υµενίου µετά την 

εµφάνιση. 

 

Εκτός από τις τιµές των δόσεων που χαρακτηρίζουν την ευαισθησία των υλικών (τόσο 

θετικού, όσο και αρνητικού τόνου) µεγάλη σηµασία έχει και η τιµή της αντίθεσης γ, 

δηλαδή η κλίση της καµπύλης ευαισθησίας. Γενικά όσο υψηλότερη είναι η τιµή της 

αντίθεσης, δηλαδή όσο πιο απότοµη είναι η αλλαγή στη διαλυτότητα του υλικού, τόσο 

πιο οξεία είναι τα προφίλ των ακµών των εµφανιζόµενων γραµµών (υψηλή διακριτική 

ικανότητα). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα φωτοπολυµερικά υλικά υψηλής 

αντίθεσης παρουσιάζουν µη γραµµική απόκριση στην ακτινοβολία έκθεσης, µε 

συνέπεια να εξαλείφεται το πρόβληµα των «γκρίζων» περιοχών, δηλαδή των περιοχών 
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που καθίστανται µερικώς διαλυτές (για θετικά υλικά) ή µερικώς αδιάλυτες (για 

αρνητικά υλικά) όταν δέχονται δόσεις ακτινοβολίας λίγο µικρότερες από τη δόση 

καθαρισµού ή αδιαλυτοποίησης αντίστοιχα. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι, επειδή η κλίση της καµπύλης ευαισθησίας συνήθως δεν είναι 

σταθερή, η αντίθεση υπολογίζεται στο τµήµα της καµπύλης που αντιστοιχεί στα 

µικρότερα πάχη µέσω των σχέσεων: 

γ=

o
x

x

∆
∆log

  και  γ=

x
o

x

∆
∆log

    (9) 

για αρνητικού και θετικού τόνου φωτοπολυµερικά υλικά αντίστοιχα. 

 

 

1.3.2.2: Ανάλυση µε τη χρήση Καµπυλών ∆ιαλυτότητας. 

Το Σχήµα 14 δείχνει µια οικογένεια καµπύλων διαλυτότητας, όπου κάθε καµπύλη 

παρουσιάζει τη συµπεριφορά του φωτοπολυµερικού υλικού κατά την εµβάπτισή του σε 

διαλύτη ορισµένης θερµοκρασίας µετά την έκθεση σε ακτινοβολία. Οι καµπύλες αυτές 

αντιστοιχούν σε ρητίνη θετικού τόνου, για την οποία, όπως φαίνεται στο Σχήµα, οι 

µεγαλύτερες δόσεις ακτινοβολίας οδηγούν σε γρηγορότερη διάλυση. Το ακριβώς 

αντίθετο συµβαίνει για αρνητικού τόνου ρητίνες. Σηµειώνουµε ότι κάθε φορά που 

αλλάζει µία και µόνη παράµετρος του συστήµατος (για παράδειγµα, η συγκέντρωση 

του διαλύµατος εµφάνισης, οι θερµοκρασίες και οι ρυθµοί θέρµανσης του πολυµερούς, 

η κατανοµή µοριακών βαρών του αρχικού πολυµερούς κλπ) θα παίρνουµε διαφορετικά 

σύνολα από τέτοιες καµπύλες. 

Υπάρχουν αρκετές πειραµατικές τεχνικές που καθορίζουν τις καµπύλες διάλυσης µε 

επιτόπου παρακολούθηση της εµφάνισης του υµενίου. Η πιο απλή τεχνική είναι µε το 

σύστηµα ανίχνευσης τελικού σηµείου (end point) [63]. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή 

µονοχρωµατική δέσµη από λέιζερ He-Ne κατευθύνεται σχεδόν κάθετα στο υµένιο του 

φωτοπολυµερούς (Σχήµα 15). Το ανακλώµενο φως συλλαµβάνεται από µια πλαινή 

οπτική ίνα και η έντασή του αναλύεται από έναν ανιχνευτή διόδου, οπότε προκύπτει 

στην έξοδο ένα οµαλό βήµα από περιοδικές ταλαντώσεις. Οι κορυφές και οι κοιλίες 

των ταλαντώσεων αντιστοιχούν στους κόµβους ενισχυτικής και καταστροφικής 

συµβολής, που οφείλονται στην αλλαγή του πάχους του υλικού, καθώς αυτό 

αποµακρύνεται από τον εµφανιστή, εξαιτίας της διάλυσης. Από αυτά τα περιοδικά ίχνη 

της εξόδου και µε υλικά που έχουν εκτεθεί σε διαφορετικές δόσεις ακτινοβολίας 
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λαµβάνονται οικογένειες καµπυλών διάλυσης, όπως αυτές του Σχήµατος 14. Οι 

καµπύλες αυτές δίνουν τη δυνατότητα να µελετηθούν καλύτερα οι µηχανισµοί 

εµφάνισης. 

∆όση  ακτι νοβολί ας

Τ1

Τ2

Τ1<Τ2

R/Ro

 

Σχήµα 14: Οικογένεια από καµπύλες διαλυτότητας για υλικό µε λιθογραφική 

συµπεριφορά θετικού τόνου (η παράµετρος που µεταβάλλεται είναι η θερµοκρασία του 

διαλύµατος εµφάνισης). Το πηλίκο R/Ro ισούται µε το λόγο του πάχους του υµενίου 

κάθε χρονική στιγµή στη διάρκεια της εµφάνισης προς το πάχος πριν την εµφάνιση. 

 

   

Λέιζερ    He - Ne   

Καταγραφέας 

Ανιχνευτής Υπόστρωµα   Ρητίνη   

Εµφανιστής 

 

Σχήµα 15: Σύστηµα ελέγχου της διαλυτότητας του φωτοπολυµερούς µε τεχνική 

ανίχνευσης τελικού σηµείου. 
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1.3.2.3: Ανάλυση της ∆ιακριτικής Ικανότητας. 

Η διακριτική ικανότητα ουσιαστικά αναφέρεται στην ικανότητα του φωτοπολυµερικού 

υλικού να εµφανίζει γραµµές µικρών διαστάσεων στο τελικό τυπωµένο Σχήµα, γι’ αυτό 

και είναι εξαιρετικά σηµαντική. Μπορεί να προσδιοριστεί µε την εξέταση του 

αποτυπωµένου στο υµένιο του πολυµερούς Σχήµατος µέσω ηλεκτρονικού 

µικροσκοπίου ή µε τη χρήση ειδικών µηχανηµάτων µέτρησης πλάτους γραµµών. Το 

σωστό µέγεθος των Σχηµάτων που αποτυπώνονται πρέπει να διατηρείται πάνω στο 

δισκίδιο, καθώς και από δισκίδιο σε δισκίδιο, αφού η απόδοση της διάταξης εξαρτάται 

από το µέγεθος των αποτυπωµένων δοµών. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η διακριτική ικανότητα εξαρτάται καταρχήν από το ίδιο το 

σύστηµα έκθεσης. Εξαρτάται όµως και σε µεγάλο βαθµό από το είδος του 

φωτοπολυµερούς, τις θερµικές διεργασίες, το είδος της εµφάνισης και τις συνθήκες 

εµφάνισης. Για το λόγο αυτό κάθε φορά που περνάµε από ένα είδος λιθογραφίας στο 

επόµενο απαιτείται εκ νέου έρευνα τόσο στον τοµέα των πηγών και συστηµάτων 

έκθεσης, αλλά και των υλικών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν και των διεργασιών 

που δίνουν βέλτιστο αποτέλεσµα. 

 

 

1.3.2.4: Ανάλυση της Αντίστασης στην Εγχάραξη. 

Μετά το στάδιο της εµφάνισης, κατά το οποίο αποτυπώνεται το σχέδιο πάνω στο υλικό 

του φωτοπολυµερούς, ακολουθούν τα επόµενα βήµατα επεξεργασίας για τη µεταφορά 

του Σχήµατος στο υπόστρωµα, που ωστόσο µπορούν να προκαλέσουν διάβρωση και 

του πολυµερικού υλικού. Για παράδειγµα, τα διαλύµατα που χρησιµοποιούνται για 

υγρή εγχάραξη του πολυµερούς αποτελούνται από ισχυρά οξέα ή βάσεις, ενώ η ξηρή 

εγχάραξη χρησιµοποιεί πλάσµα κατάλληλης σύστασης. Για την εγχάραξη του 

αλουµινίου χρησιµοποιείται πλάσµα χλωρίου, ενώ το πλάσµα φθορίου προκαλεί την 

εγχάραξη του οξειδίου και του νιτριδίου του πυριτίου. Όλα αυτά τα είδη πλάσµατος 

µπορεί να είναι ισχυρά διαβρωτικά µέσα και για τη ρητίνη και η αντίσταση στην 

εγχάραξη εκφράζει την ανθεκτικότητά της σε τέτοιες διεργασίες. Η ρητίνη πρέπει να 

ανθίσταται στις διαδικασίες αυτές (resist). Τονίζεται ότι η συµπεριφορά της στο στάδιο 

αυτό καθορίζεται από τη χηµική της σύσταση. Πχ αρωµατικά πολυµερή ανθίστανται 

ικανοποιητικά στο πλάσµα, ενώ συνήθη αλειφατικά πολυµερή ανθίστανται λιγότερο. 
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1.3.3: Θερµικός χαρακτηρισµός λεπτών υµενίων φωτοπολυµερικών υλικών. 

Για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη της λιθογραφικής συµπεριφοράς του 

φωτοπολυµερούς είναι αναγκαία η γνώση των θερµοκρασιακών περιοχών στις οποίες 

λαµβάνουν χώρα οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του υµενίου στα εκάστοτε λιθογραφικά 

στάδια, καθώς και του Τg του υλικού αρχικά, αλλά και µετά από κάθε στάδιο της 

λιθογραφίας [64,65]. 

Ιδιαίτερα στην περίπτωση του σχεδιασµού νέων φωτοπολυµερικών υλικών θα πρέπει 

να προσδιοριστούν από την αρχή παράµετροι όπως η διάρκεια και η θερµοκρασία που 

θα γίνει η θέρµανση µετά την επίστρωση (prebake, PB). Η θερµοκρασία και ο χρόνος 

του PB πρέπει να εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση του ελεύθερου όγκου δίνοντας 

έτσι τη δυνατότητα στις πολυµερικές αλυσίδες να «πακεταριστούν» καλύτερα, 

εξασφαλίζοντας οµοιογένεια στο εσωτερικό του υµενίου. Αυτό συµβαίνει µόνο όταν το 

PB γίνεται σε θερµοκρασία υψηλότερη από το Τg του πολυµερούς (όταν βέβαια η 

χρονική διάρκεια του PB είναι µικρή, 1-5min, όπως είναι η κοινή πρακτική στη 

λιθογραφική διεργασία). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά την κατασκευή των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων µετά 

την περάτωση της διεργασίας της λιθογραφίας ακολουθούν και άλλες διεργασίες στις 

οποίες το φωτοπολυµερικό υλικό θερµαίνεται, όπως π.χ. η εγχάραξη µε το πλάσµα. 

Κατά τη διάρκεια της εγχάραξης σ’ έναν αντιδραστήρα πλάσµατος η θερµοκρασία του 

υλικού που εγχαράσσεται αυξάνει, εφόσον το δείγµα δεν ψύχεται, λόγω του συνεχούς 

βοµβαρδισµού του µε ιόντα. Έτσι, αν η θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης του 

φωτοπολυµερούς είναι πολυ χαµηλή, τότε, καθώς η θερµοκρασία αυξάνει, αυτό αρχίζει 

σταδιακά να ρευστοποιείται µε συνέπεια τη µεταβολή του Σχήµατος και των 

διαστάσεων των δοµών, που κατασκευάστηκαν µε τη λιθογραφία (Σχήµα 16). 

Αλλά και ο ρυθµός εγχάραξης του υλικού στο πλάσµα εξαρτάται από τη θερµοκρασία 

υαλώδους µετάπτωσής του. Συγκεκριµένα, παρατηρείται βηµατική αύξηση του ρυθµού 

εγχάραξης ορισµένων ρητινών, όταν η θερµοκρασία της ρητίνης υπερβαίνει το Τg του 

πολυµερούς [66-68], που αποδίδεται στην αλλαγή των ιξωδοελαστικών ιδιοτήτων της 

ρητίνης κατά τη διάρκεια της εγχάραξης. 

Ωστόσο, στην περίπτωση που είναι δυνατός ο έλεγχος της θερµοκρασίας του 

ηλεκτροδίου κάτω από τη θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης δεν παρατηρείται καµία 

αλλαγή στο ρυθµό εχάραξης του φωτοπολυµερούς [69-71]. 
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θέρµανση 

∆οµές  
φωτοπολυµερούς 

∆οµές φωτοπολυµερούς που ρέουν 

 

Σχήµα 16: Μεταβολή του σχήµατος του φωτοπολυµερούς λόγω ροής, εξαιτίας της 

ανόδου της θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια της εγχάραξης. 

 

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται φανερό πως για τη µελέτη των 

φωτοπολυµερικών υλικών, που χρησιµοποιούνται στη Μικροηλεκτρονική είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµο να γνωρίζουµε για το καθένα τη θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης 

και το θερµοκρασιακό εύρος στο οποίο λαµβάνουν χώρα οι διάφορες αντιδράσεις. Για 

το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται η ∆ιαφορική Θερµιδοµετρία Σάρρωσης (DSC). 

 

 

1.3.4: Είδη Φωτοπολυµερικών Υλικών Μικροηλεκτρονικής. 

Ανάλογα µε τα βήµατα που ακολουθούνται κατά τη διεργασία της λιθογραφίας, 

διακρίνουµε δύο κύριες κατηγορίες φωτοπολυµερικών υλικών: 

• τα συµβατικά (ή παλαιότερης γενιάς) φωτοπολυµερικά υλικά. 

• τα φωτοπολυµερικά υλικά χηµικής ενίσχυσης. 

 

1.3.4.1: Συµβατικά φωτοπολυµερικά υλικά. 

Πρόκειται για φωτοπολυµερικά υλικά θετικού ή αρνητικού τόνου, στα οποία οι 

αντιδράσεις που ακολουθούν την έκθεση σε ακτινοβολία επιδρούν άµεσα στην αλλαγή 

διαλυτότητας. Ετσι, το Σχήµα αποτυπώνεται στο πολυµερές µετά από δύο βασικά 

βήµατα: την έκθεση και την εµφάνιση. 

Γενικότερες πληροφορίες για τα συµβατικά φωτοπολυµερικά υλικά µπορεί να βρεί 

κάποιος στη βιβλιογραφία [72-74]. Ας σηµειωθεί ότι µέχρι πρόσφατα τα συµβατικά 

φωτοπολυµερικά υλικά αντιπροσώπευαν τους κύριους τύπους υλικών που 

χρησιµοποιούσε η βιοµηχανία. Ορισµένοι σπουδαίοι αντιπρόσωποι αυτής της 

κατηγορίας των υλικών παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 
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Πίνακας 3: Συµβατικά φωτοπολυµερικά υλικά και η αντίστοιχη αντίδραση αλλαγής 

διαλυτότητας. 

Φωτοπολυµερικό υλικό Χηµεία αλλαγής στη 
διαλυτότητα 

Είδος λιθογραφικής 
διεργασίας 

Πολυ(µεθακρυλικός 
µεθυλεστέρας) (σύστηµα ενός 
συστατικού) 

Φωτοχηµική/ακτινοχηµική 
διάσπαση δεσµών της 
κύριας αλυσίδας 

Θετικού τόνου 

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

∆ηµιουργία 
σταυροδεσµών 

Αρνητικού τόνου 

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

Αλλαγή της 
υδροφιλικότητας του 
παραγώγου της 
διαζωναφθοκινόνης 

Θετικού τόνου 

 

Απαραίτητο συστατικό όλων των υλικών αυτών είναι το πολυµερές. Σε συστήµατα ενός 

συστατικού το πολυµερές έχει ακόµα το ρόλο της φωτοευαίσθητης ουσίας και περιέχει 

τη δραστική οµάδα, αντιδράσεις της οποίας οδηγούν σε αλλαγή της διαλυτότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 17: Χηµική αντίδραση που επιφέρει αλλαγή στη  διαλυτότητα του 

πολυ(µεθακρυλικού µεθυλεστέρα). 
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Παράδειγµα ενός τέτοιου υλικού, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, είναι ο 

πολυ(µεθακρυλικός µεθυλεστέρας), του οποίου η χηµική αντίδραση που επιφέρει 

αλλαγή στη διαλυτότητα βασίζεται σε φωτοχηµικό σπάσιµο της κύριας αλυσίδας και 

παρουσιάζεται στο Σχήµα 17. Είναι φανερό ότι, µετά την απορρόφηση ενός φωτονίου 

και το σπάσιµο του δεσµού ανάµεσα στον άνθρακα της κύριας αλυσίδας και τον 

άνθρακα του καρβονυλίου, ακολουθεί σπάσιµο δεσµών µεταξύ ατόµων άνθρακα της 

κύριας αλυσίδας µε συνέπεια το υλικό να παρουσιάζει λιθογραφική συµπεριφορά 

θετικού τόνου. Φωτοπολυµερικά υλικά µε βάση τον πολυ(µεθακρυλικό µεθυλεστέρα), 

ή συµπολυµερή του, χρησιµοποιήθηκαν για δεκαετίες (από τις αρχές της δεκαετίας του 

1970 κι έπειτα) λιγότερο στην οπτική και περισσότερο στη λιθογραφία δέσµης 

ηλεκτρονίων [75,76] και ακτίνων Χ [77], όπου και παρουσιάζει ανάλογου τύπου χηµική 

αλλαγή µε αυτή που παρουσιάζεται στο Σχήµα 17. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των φωτοπολυµερικών υλικών όµως είναι συστήµατα δύο ή 

και περισσότερων συστατικών. Μια κατηγορία τέτοιων υλικών θετικού τόνου είναι 

συστήµατα που βασίζονται σε πολυµερή νεολάκας (κρεσόλης-φορµαλδεύδης) και 

παράγωγα διαζωναφθοκινόνης ως φωτοευαισθητοποιητές (Σχήµα 18). Στο Σχήµα 18 

φαίνεται πώς επηρεάζεται η διαλυτότητα του πολυµερούς σε υδατικό διάλυµα βάσης, 

µετά την ανάµιξή του µε τον αρχικά υδρόφοβο φωτοευαισθητοποιητή και µετά την 

έκθεση που τον µετατρέπει σε υδρόφιλο ινδενοκαρβοξυλικό οξύ. 

Αξίζει να τονιστεί ότι τα υλικά νεολάκας-διαζωναφθοκινόνης που περιγράφτηκαν, 

παρουσιάζουν υψηλή διακρική ικανότητα, µεγάλη ευαισθησία (κυρίως σε σύγκριση µε 

τον πολυ(µεθακρυλικό µεθυλεστέρα), που παρουσιάστηκε προηγουµένως), ενώ δεν 

παρουσιάζουν το πρόβληµα της διόγκωσης, που παρουσιάζουν άλλα υλικά. Η 

διόγκωση οφείλεται στο γεγονός ότι ο εµφανιστής καταφέρνει να εισέλθει σε κάποια 

περιοχή του υλικού, όχι όµως και να τη διαλύσει (αναλυτικά βλ. ενότητα 1.3.6). Έτσι η 

διόγκωση µπορεί να προκαλέσει παραµόρφωση των δοµών και πιθανώς να οδηγήσει σε 

συγκόληση ανάµεσα σε δοµές που βρίσκονται κοντά η µία στην άλλη. Ο εµφανιστής 

στην περίπτωση των υλικών νεολάκας-διαζωναφθοκινόνης εισχωρεί µόνο σε εκείνες τις 

περιοχές που εκτέθηκαν σε ακτινοβολία, τις οποίες τελικά διαλύει. Η παρουσία της 

βάσης στο διάλυµα είναι απαραίτητη, ώστε να ιονίσει τις όξινες οµάδες του 

πολυµερούς και να ισχυροποιήσει µε τον τρόπο αυτό την αλληλεπίδρασή τους µε το 

νερό, οδηγώντας στη διάλυση των πολυµερικών αλυσίδων [28].  

Τα υλικά που παρουσιάστηκαν προηγουµένως εκτίθενται συνήθως µε φως στην 

περιοχή των 436nm, όπου βρίσκεται µία από τις µεγαλύτερες σε ένταση ταινία 
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εκποµπής των πηγών Hg υψηλής πίεσης (γνωστή ως G line). Τα υλικά αυτά µε µικρές 

τροποποιήσεις χρησιµοποιήθηκαν και στα αµέσως επόµενα µήκη κύµατος, που 

εισήχθησαν µε σκοπό τη βελτίωση του διακριτικού ορίου της λιθογραφίας, δηλαδή στα 

405nm (H line) και στα 365nm (I line). 

 

Σχήµα 18: Σύστηµα µε βάση πολυµερές νεολάκας και διαζωναφθοκινόνη ως 

φωτοευαισθητοποιητή. 

 

Στη συνέχεια, η ανάγκη βελτίωσης του διακριτικού ορίου οδήγησε τη λιθογραφία στη 

χρήση πηγών έκθεσης που εκπέµπουν στο βαθύ υπεριώδες, όπως είναι τα λέιζερ KrF 

(248nm). Ταυτόχρονα όµως παρουσιάστηκε έντονη η ανάγκη εισαγωγής και 

χρησιµοποίησης εντελώς διαφορετικών υλικών, που ονοµάστηκαν υλικά χηµικής 

ενίσχυσης, λόγω του µηχανισµού ενίσχυσης που συµβάλει στην αλλαγή διαλυτότητας 

των υλικών αυτών. 

 

 

1.3.4.2: Φωτοπολυµερικά Υλικά Χηµικής Ενίσχυσης. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε το «πέρασµα» της λιθογραφίας σε µικρότερα µήκη κύµατος, 

καταρχήν στα 248 nm, επέβαλε την εισαγωγή υλικών χηµικής ενίσχυσης για δύο 

κύριους λόγους: 
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1) Η απορρόφηση των πολυµερών νεολάκας στην περιοχή αυτή είναι πολύ µεγάλη µε 

αποτέλεσµα η ακτινοβολία, στην οποία εκτίθεται το υµένιο, να απορροφάται 

πρακτικά σε µια πολύ µικρού βάθους περιοχή κοντά στην επιφάνεια του υλικού, το 

οποίο κατ’ επέκταση δεν εκτίθεται οµοιόµορφα σε όλο το πάχος του. Αντίθετα, 

βρέθηκε ότι το πολυ(παρα-υδροξυστυρένιο) παρουσιάζει ελάχιστο στο φάσµα 

απορρόφησής του στα 248nm και για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκε ως πολυµερές 

βάσης για όλα τα λιθογραφικά υλικά που προτάθηκαν για έκθεση σ’ αυτό το µήκος 

κύµατος. 

2) Η ένταση εκποµπής των πηγών υδραργύρου υψηλής πίεσης στο βαθύ υπεριώδες 

είναι σηµαντικά µικρότερη εκείνης στα 365nm, κάτι που θα σήµαινε µεγάλους 

χρόνους έκθεσης και άρα αυξηµένο κόστος. Έτσι, έγινε µεγάλη προσπάθεια για την 

εισαγωγή υλικών µε µεγάλη ευαισθησία (που ισοδυναµεί µε µικρό χρόνο έκθεσης) 

και προτάθηκε η ιδέα της «χηµικής ενίσχυσης». 

Βασικό στοιχείο της σύστασης των υλικών χηµικής ενίσχυσης, εκτός από το βασικό 

πολυµερές (µήτρα πολυµερούς), είναι ο φωτοευαισθητοποιητής, που δρα συνήθως ως 

«φωτοπαραγωγός» οξέος. Πρόκειται για χηµική ένωση που κατά την έκθεση παράγει 

φωτοχηµικά κατάλληλο προϊόν, συνήθως ισχυρό οξύ, το οποίο µπορεί να εκκινήσει ή 

να καταλύσει αντιδράσεις (αυτό συµβαίνει σ’ ένα στάδιο θερµικής κατεργασίας που 

ακολουθεί την έκθεση), που οδηγούν στην αλλαγή της διαλυτότητας του υλικού. Για 

την αλλαγή διαλυτότητας είναι απαραίτητη µία δραστική χηµική οµάδα, ευαίσθητη 

στην παρουσία οξέος, ικανή για τη διαφοροποίηση της διαλυτότητας στις περιοχές 

έκθεσης, είτε µέσω σταυροδεσµών, είτε µέσω άλλων χηµικών αντιδράσεων. Στο Σχήµα 

19 παρουσιάζονται τα βασικά λιθογραφικά στάδια για ένα φωτοπολυµερικό υλικό 

µηχανισµού χηµικής ενίσχυσης. 

Ας σηµειωθεί λοιπόν ότι ένα πολυµερές µήτρας γενικά χρειάζεται να εµφανίζει όλα 

εκείνα τα χαρακτηριστικά που αναλυτικά παρουσιάστηκαν σε προηγούµενη ενότητα 

της παρούσας εργασίας. Κατά αντιστοιχία, η φωτοευαίσθητη ουσία πρέπει να έχει τις 

εξής χαρακτηριστικές ιδιότητες: 

• Επαρκή ευαισθησία στην ακτινοβολία, ώστε να διασφαλιστεί η παραγωγή του 

προϊόντος, που θα συντελέσει στην υψηλή ευαισθησία του φωτοπολυµερούς. 

• Πλήρη συµβατότητα µε το βασικό πολυµερές, ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις 

διαχωρισµού φάσεων. 

• Θερµική σταθερότητα, ώστε να εµποδιστεί η θερµική παραγωγή οξέος. 
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• Χαρακτηριστικά απορρόφησης που θα επιτρέψουν την οµοιόµορφη παραγωγή 

οξέος σε όλο το πάχος του υµενίου. 

Τέλος, παρόµοιου τύπου χαρακτηριστικά πρέπει να εµφανίζουν και οι χηµικές ενώσεις 

που πιθανόν προστίθενται, ώστε να γίνουν οι επιθυµητές αντιδράσεις αλλαγής 

διαλυτότητας. 

 

H+ H+

Επίστρωση

Έκθεση
Φωτοχηµική παραγωγή 
οξέος

Θέρµανση
Χηµική ενίσχυση 

Θετικού τύπου εικόνα Αρνητικού τύπου εικόνα

Εµφάνιση

 

Σχήµα 19: Τα βασικά λιθογραφικά στάδια για φωτοπολυµερές χηµικής ενίσχυσης. 
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Οι χηµικά ενισχυµένες ρητίνες αποτελούν σήµερα ένα σηµαντικό πεδίο έρευνας, τόσο 

για την οπτική λιθογραφία, όσο και για τη λιθογραφία δέσµης ηλεκτρονίων και ακτίνων 

Χ. Σε σχέση µε τις συµβατικές ρητίνες οι απαιτούµενοι χρόνοι έκθεσης είναι µία έως 

και δύο τάξεις µεγέθους µικρότεροι, ενώ παρουσιάζουν και υψηλή τιµή αντίθεσης, 

χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη βιοµηχανία. 

Η ιδέα της καταλυόµενης από οξύ χηµικής αντίδρασης χρησιµοποιήθηκε σε µεγάλο 

βαθµό για την ανάπτυξη πολύ ευαίσθητων ρητινών. Πιο συγκεκριµένα, δείχτηκε 

καταρχήν ότι οι ρητίνες που βασίζονται σε καταλυόµενες από οξύ αντιδράσεις µπορούν 

να γίνουν ευαίσθητες σε έκθεση µε φως µήκους κύµατος 248nm [78] και να 

χρησιµοποιηθούν αποδοτικά σε υποµικρονική λιθογραφία [79].  

Ακόµη και οι αρνητικού τόνου ρητίνες της προηγούµενης κατηγορίας θεωρούνται σε 

ορισµένες περιπτώσεις σηµαντικές στην κατασκευή των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, 

αφού παρέχουν τη δυνατότητα να µειωθεί η διαφορά στο µέγεθος ανάµεσα στις 

αποµονωµένες και µη αποµονωµένες γραµµές του σχεδίου (iso/dense bias). Αυτό 

συµβαίνει διότι το φαινόµενο της γειτνίασης1 (proximity effect) εµφανίζεται σηµαντικά 

ελαττωµένο στις δοµές, που κατασκευάζονται µε αρνητικές ρητίνες [80-86]. Οι πρώτες 

ρητίνες αρνητικού τόνου που χρησιµοποιήθηκαν σε µεγαλύτερα µήκη κύµατος (π.χ. 

365nm, 248nm) έδιναν την απαιτούµενη αντίδραση σχηµατισµού διασταυρώσεων 

ανάµεσα στις πολυµερικές ρητίνες µε τη χρήση ειδικού διασταυρωτή, που είτε 

βρισκόταν ενσωµατωµένος στο πολυµερές, είτε µε τη µορφή προσθέτου [87]. Αλλά και 

οι ρητίνες χηµικής ενίσχυσης, που σχεδιάστηκαν για χρήση σε µικρότερα µήκη κύµατος 

(πχ 193nm) στηρίζονται σε αντιδράσεις αδιαλυτοποίησης µέσω δηµιουργίας 

διασταυρώσεων πλέγµατοςανάµεσα στο βασικό πολυµερές και στο διασταυρωτή 

[88,89]. Έχει όµως αναφερθεί και η περίπτωση όπου η αλλαγή στη διαλυτότητα 

συντελείται µέσω αντίδρασης δραστικής οµάδας του πολυµερούς π.χ. εστεροποίηση 

[90], αλλά στην περίπτωση αυτή απαιτείται εµφάνιση σε οργανικό διαλύτη. 

Με τη χρήση ρητινών χηµικής ενίσχυσης άρχισαν να κατασκευάζονται δοµές 

µικρότερες των 0.5µm, τόσο µε λιθογραφία βαθέος υπεριώδους, όσο και µε λιθογραφία 

δέσµης ηλεκτρονίων, ενώ τα τελευταία χρόνια κατασκευάζονται δοµές µικρότερες των  

                                                           
1 Οφείλεται στην περίθλαση των κυµάτων της ακτινοβολίας έκθεσης, όταν περνούν από τις δοµές της 
µάσκας, µε συνέπεια να δέχεται δόση ακτινοβολίας η αφώτιστη περιοχή της ρητίνης στο άκρο της 
γραµµής. Όσο οι διαστάσεις των γραµµών µικραίνουν και πλησιάζουν το µήκος κύµατος της 
ακτινοβολίας έκθεσης το φαινόµενο εντείνεται, και αυτό για µία αρνητικού τόνου ρητίνη σηµαίνει πως τα 
διαστήµατα «στενεύουν», ενώ οι γραµµές διερύνονται (η ακριβώς αντίθετη εικόνα λαµβάνεται για 
θετικού τόνου ρητίνη). 
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0.1µm. Αντιπροσωπευτικό δείγµα τέτοιας ρητίνης, για οπτική λιθογραφία µόνο στα 248 

nm, είναι η UVΙΙΙΤΜ (θετικού τόνου υλικό στο οποίο συντελείται οξεοκαταλυόµενη 

αποπροστασία εστερικών οµάδων), ενώ παραδείγµατα χηµικά ενισχυµένων ρητινών, 

κατάλληλων κυρίως για λιθογραφία δέσµης ηλεκτρονίων και ακτίνων Χ είναι η SAL-

601 (αρνητική ρητίνη στην οποία λαµβάνει χώρα οξεοκαταλυόµενος σχηµατισµός 

διασταυρώσεων πλέγµατοςµε τη βοήθεια µελαµίνης) και η EPR (EPoxy Resist, 

αρνητική ρητίνη µε βάση πολυµερικό υλικό εποξειδωµένης νεολάκας). 

 

1.3.4.2 (α): Ρητίνη χηµικής ενίσχυσης µε βάση πολυµερές εποξειδωµένης νεολάκας. 

 Η EPR αποτελεί φωτοπολυµερικό υλικό χηµικής ενίσχυσης αρνητικού τόνου, το οποίο 

αναπτύχθηκε αρχικά στην IBM για λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσµης και στη συνέχεια 

τροποποιήθηκε στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ “∆ηµόκριτος”. 

Παρουσιάζει µία από τις υψηλότερες αν όχι την υψηλότερη ευαισθησία που έχει 

αναφερθεί για αρνητική ρητίνη ηλεκτρονικής λιθογραφίας υψηλής διακριτικής 

ικανότητας. Επιπλέον χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικό εύρος χρήσιµης δόσης (10% 

για γραµµές 0.2µm, µια ιδιαίτερα αποδεκτή τιµή για βιοµηχανική χρήση της ρητίνης). 

Επιπρόσθετα, ο προσεχτικός έλεγχος των παραµέτρων που αφορούν τη θερµική 

κατεργασία της ρητίνης µετά την έκθεσή της (θερµοκρασία και χρόνος θέρµανσης) 

βελτιώνει σηµαντικά τη διακριτική της ικανότητα και την ποιότητα των εγγραφοµένων 

δοµών [91-93]. Ωστόσο, το βασικό µειονέκτηµα της ρητίνης είναι η χρήση οργανικού 

εµφανιστή (εµφάνιση µε PGMEA και έκπλυση µε Ισοπροπανόλη), που προκαλεί, έστω 

και περιορισµένα λόγω της υψηλής πυκνότητας σταυροδεσµών, προβλήµατα 

διόγκωσης (swelling), περιορίζοντας τη διακριτική ικανότητα του υλικού. Παράλληλα 

η χρήση οργανικών διαλυτών ως εµφανιστών δεν ενθαρρύνεται σε βιοµηχανικό 

περιβάλλον για οικολογικούς λόγους. Το φωτοπολυµερικό υλικό παρασκευάζεται µε 

κλασµάτωση –βλ. Παράρτηµα Α- από το αρχικό πολυµερές, το Epikote 164 του οποίου 

παρασκευάστρια εταιρία είναι η Shell και αποτελείται από: 

1) Μερικά εποξειδωµένο στη θέση του φαινολικού υδροξυλίου πολυµερές νεολάκας 

ορθο-κρεσόλης-φορµαλδεύδης. 

2) Εξαφθοροαντιµονικό άλας τριφαινυλοσουλφωνίου, που δρα ως φωτοπαραγωγός 

οξέος σύµφωνα µε τη γενική αντίδραση:  

Ph3S+(SbF6) + hv (ή e-) →H+ + SbF6
- + λοιπά προϊόντα 

3) ∆ιαλύτη οξεικό µεθοξυπροπυλεστέρα. 
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Στη συνέχεια εξετάζεται αναλυτικά η χηµεία αλλαγής διαλυτότητας για τη χηµικά 

ενισχυµένη ρητίνη EPR [94-98]. Στο Σχήµα 20 παρουσιάζεται η βασική αντίδραση 

χηµικής ενίσχυσης του υλικού. Από το Σχήµα γίνεται φανερή η επίδραση του 

παραγόµενου κατά την έκθεση οξέος, το οποίο -κατά το στάδιο της θερµικής 

διεργασίας που ακολουθεί- δε δρα ως καταλύτης (όπως συµβαίνει στις περισσότερες 

περιπτώσεις των αντιδράσεων χηµικής ενίσχυσης) αλλά ως εκκινητής της αντίδρασης 

σχηµατισµού διασταυρώσεων πλέγµατοςανάµεσα στα µόρια του πολυµερούς, µέσω του 

«ανοίγµατος» του εποξειδικού δακτυλίου. 
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Σχήµα 20: Βασική φωτοχηµική συµπεριφορά της εποξειδικής ρητίνης EPR. Τα 

καµπυλόγραµµα βέλη δείχνουν την κίνηση του ενεργού κέντρου. 

 

 

1.3.5: Φωτοχηµεία πολυµερικών υµενίων. 

Ανακεφαλαιώνοντας όσα αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα σχετικά µε το είδος 

των φωτοχηµικών αντιδράσεων που συναντώνται στα λιθογραφικά υλικά, θα 

µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι τρεις είναι οι κυριότερες κατηγορίες: 

• Αντιδράσεις µετατροπής του αρχικά υδρόφοβου φωτοευαισθητοποιητή 

(παράγωγο διαζωναφθοκινόνης) σε υδρόφιλο (ινδενοκαρβοξυλικό οξύ), σε 

συστήµατα που βασίζονται σε πολυµερή νεολάκας κρεσόλης-φορµαλδεύδης. 
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• Απευθείας διάσπαση ακρυλικών πολυµερών (όπως η θετικού τόνου φωτοχηµική 

συµπεριφορά του πολυ(µεθακρυλικού µεθυλεστέρα)), που οφείλεται στη 

φωτοχηµεία του καρβονυλίου. 

• Φωτοχηµεία σουλφωνικών (ή ιοδωνικών) αλάτων, που αποτελούν τους 

φωτοπαραγωγούς οξέος µε τη συχνότερη εµφάνιση στις αντιδράσεις της 

λιθογραφίας. 

Η γνώση του είδους της χηµείας αλλαγής διαλυτότητας των φωτοπολυµερικών υλικών 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την τελική τους αποδοχή ως υλικά υψηλών 

προδιαγραφών, αφού συνδέεται άµεσα µε τη λιθογραφική τους απόδοση.  

Η θεώρηση των πιθανών φωτοχηµικών αντιδράσεων που λαµβάνουν χώρα στα 

λιθογραφικά υλικά κατά το στάδιο της έκθεσής τους ή κατά τη θέρµανση που 

ακολουθεί, µε βάση προηγούµενες βιβλιογραφικές αναφορές και θεωρητικές 

προσεγγίσεις µπορεί να οδηγήσει σε πιθανές προβλέψεις για το άγνωστο εκ των 

προτέρων προϊόν (ή προϊόντα) των φωτοχηµικών αντιδράσεων και να µας οδηγήσει σε 

κρίσιµα συµπεράσµατα για τη συµπεριφορά των υλικών µετά την έκθεση. 

Πρέπει να τονιστεί ότι µια κατάλληλη ποιοτική θεωρία για µια φωτοχηµική αντίδραση 

πρέπει να δίνει απαντήσεις σε δύο βασικά ερωτήµατα: 

• Ποια είναι τα δυνατά προϊόντα µιας φωτοχηµικής αντίδρασης, που ξεκινά από µια 

συγκεκριµένη ηλεκτρονική κατάσταση. 

• Ποια είναι τα πιθανά προϊόντα της ίδιας φωτοχηµικής αντίδρασης στις 

συγκεκριµένες πειραµατικές συνθήκες. 

Ποιοτικές απαντήσεις µπορούµε να δώσουµε στις πιο πάνω ερωτήσεις, αν φανταστούµε 

τις ενεργειακές επιφάνειες, που συνδέουν την ηλεκτρονική κατάσταση του αντιδρώντος 

µε την ηλεκτρονική κατάσταση του προϊόντος µορίου, καταστρώνοντας έτσι τα 

διαγράµµατα συσχετισµού καταστάσεων (state correlation diagrams) [99-100], µέσω 

των οποίων µπορούµε να οδηγηθούµε από το αρχικό στο επικρατέστερο τελικό µόριο. 

Η εποπτική θεώρηση τέτοιων διαγραµµάτων µπορεί να αποκαλύψει ενεργειακά 

φράγµατα, τα οποία πρέπει να υπερπηδηθούν προκειµένου να µεταβούµε από µια 

αρχική κατάσταση αντιδρώντος σε µια τελική κατάσταση προϊόντος, να παρουσιάσει 

τυχόν ελάχιστα στη διεγερµένη και τη βασική κατάσταση και να αποκαλύψει τις 

«κρίσιµες» γεωµετρίες των πυρήνων για τις οποίες οι διεγερµένες καταστάσεις 

πλησιάζουν µεταξύ τους ή/και για τις οποίες µία διεγερµένη κατάσταση πλησιάζει πολύ 

τη βασική κατάσταση. 
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Έτσι µπορούµε για παράδειγµα, να εξάγουµε a priori ποιοτικά συµπεράσµατα για την 

ύπαρξη ενεργειακών φραγµάτων σε µια αντίδραση, αν µια αρχική κατάσταση του 

αντιδρώντος έχει µια ενδόθερµη συσχέτιση µε µια υψηλής ενέργειας τελική κατάσταση 

προϊόντος. Αντιθέτως, αν η αρχική κατάσταση του αντιδρώντος έχει µια εξώθερµη 

συσχέτιση µε µια χαµηλής ενέργειας τελική κατάσταση προϊόντος µιας άλλης 

αντίδρασης, δεν παρουσιάζεται ένδειξη για την ύπαρξη ενεργειακού φράγµατος σ’ 

αυτήν την αντίδραση. Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά η εφαρµογή των βηµάτων  

της θεωρητικής πρόβλεψης των προϊόντων µιας αντίδρασης µέσω της εξαγωγής των 

διαγραµµάτων συσχετισµού καταστάσεων σε δύο περιπτώσεις αντιδράσεων, που έχουν 

σηµαντικές εφαρµογές σε υλικά λιθογραφίας, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στα πλαίσια 

της παρούσας εργασίας: 

 

1.3.5.1: Σπάσιµο ενός σ δεσµού, που βρίσκεται σε α-θέση ως προς το καρβονύλιο των 

κετονών (a cleavage).  

Οφείλεται σε αντίδραση της n,π* διεγερµένης (µετά από απορρόφηση ακτινοβολίας) 

κατάστασης του καρβονυλίου [101-102].  

Στην περίπτωση του µορίου της ακετόνης µια τέτοια αντίδραση θα µπορούσε να δώσει 

προϊόντα σύµφωνα µε το µηχανισµό: 

       hv 

CH3COCH3 → CH3COCH3 →CH3CO.    + .   CH3 

      Βασική κατάσταση       n,π*        ακετυλο-ρίζα  µέθυλο- ρίζα 

Η συντεταγµένη της αντίδρασης, η οποία θεωρείται ότι διατηρείται στην περίπτωση 

αυτή είναι το µήκος του δεσµού ανάµεσα στον άνθρακα του καρβονυλίου και τον 

άνθρακα του µεθυλίου. 
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Σχήµα 21: Οι δύο πιθανές αντιδράσεις για τη σχάση σ δεσµού µέσω a cleavage της 

ακετόνης. 
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Οι καταστάσεις S1 και T1 του αρχικού µορίου είναι n,π* και χαρακτηρίζονται και οι δύο 

ως αντισυµµετρικές Α, ως προς το χαρακτηριστικό επίπεδο συµµετρίας της αντίδρασης. 

Οι καταστάσεις των αρχικά παραγόµενων µορίων στη διριζική (diradicaloid) γεωµετρία 

είναι δύο: αυτές που αντιστοιχούν σε µια κεκαµµένη (bent) ακετυλο-ρίζα και αυτές που 

ανταποκρίνονται σε µια γραµµική (linear) ακετυλο-ρίζα, όπως φαίνεται στο Σχήµα 21. 

Οι δύο καταστάσεις αυτών των δοµών µε τη χαµηλότερη ενέργεια έχουν διαφορετικές 

συµµετρίες ως προς το επίπεδο συµµετρίας της αντίδρασης. Αυτό συµβαίνει, διότι η 

κεκαµµένη µορφή της ρίζας CH3CO. θα είναι υβριδισµένη sp2 (στον καρβονυλικό 

άνθρακα), ενώ η αντίστοιχη γραµµική του µορφή θα είναι sp υβριδισµένη. Στην πρώτη 

περίπτωση η θέση της ρίζας δηµιουργείται πάνω στο τροχιακό sp2 και παραµένει στο 

επίπεδο της συµµετρίας της αντίδρασης, γι’ αυτό και η δοµή αυτή χαρακτηρίζεται από 

συµµετρία τύπου S. Η γραµµική δοµή όµως της ίδιας ρίζας περιέχει ένα πs τροχιακό, 

που βρίσκεται πάνω στο επίπεδο συµµετρίας, και γι’ αυτό είναι τύπου S, και ένα πa 

τροχιακό που τέµνει κάθετα το επίπεδο συµµετρίας µε συνέπεια να θεωρείται τύπου Α. 

Συνεπώς στο ζεύγος των γραµµικών ακέτυλο- και µέθυλο- ριζών αντιστοιχούν δύο 

εκφυλισµένες ηλεκτρονικές καταστάσεις, µία S (που ανταποκρίνεται στα τροχιακά πs,p) 

και µία Α (λόγω των τροχιακών πa,p). 
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Σχήµα 22: ∆ιάγραµµα συσχετισµού τροχιακών αντιδρώντος µε προϊόντα µόρια κατά το 

a cleavage της ακετόνης µε βάση τους κανόνες συµµετρίας. 
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Στο σηµείο αυτό µπορούµε να προχωρήσουµε στην οικοδόµηση του διαγράµµατος 

συσχετισµού των τροχιακών (Σχήµα 22) για την αντίδραση µέσω a cleavage της 

ακετόνης, αφού ήδη αναγνωρίσαµε το είδος της συµµετρίας των τροχιακών-κλειδιών, 

που συµµετέχουν στην αντίδραση. Σηµειώνουµε ότι το συµπληρωµένο κατά το ήµισυ 

τροχιακό του µεθυλίου θεωρούµε πως είναι ένα p τροχιακό και περιέχεται στο 

διακεκριµένο επίπεδο της αντίδρασης, γι΄αυτό παρουσιάζει συµµετρία τύπου S. 

Το αµέσως επόµενο βήµα είναι η κατασκευή του µηδενικής τάξεως διαγράµµατος 

συσχετισµού των καταστάσεων, που παρουσιάζεται στο Σχήµα 23, απ’ όπου φαίνεται 

ότι στην περίπτωση που δηµιουργείται η γραµµική ακέτυλο- ρίζα οι χαµηλότερες 

ενεργειακά διεγερµένες καταστάσεις του αρχικού µορίου S1(n,π*) και T1(n,π*) 

σχετίζονται απευθείας µε τις αντίστοιχα χαµηλότερες ενεργειακά 1D(πα,pc) και 3D(πα,pc) 

καταστάσεις του παραγόµενου θραύσµατος (D=Diradical). 
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Σχήµα 23: ∆ιάγραµµα συσχετισµού των καταστάσεων µηδενικής τάξης για το  a 

cleavage της ακετόνης. Είναι φανερό ότι η αντίδραση, που ξεκινά από µια (n,π*) 

κατάσταση επιτρέπεται λόγω συµµετρίας να ακολουθήσει αποκλειστικά την οδό, που 

οδηγεί σε µια γραµµική ρίζα. 
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Πάντως, για το σπάσιµο που δίνει την κεκαµµένη ρίζα οι καταστάσεις S1(n,π*) και 

T1(n,π*) συσχετίζονται µε τις διεγερµένες του καταστάσεις, δηλαδή µε τις 

D*(sp2,π*CO). Συνέπεια του παραπάνω είναι ότι η αρχική κλίση της επιφάνειας, που 

συνδέει κατάσταση του αρχικού µορίου µε διεγερµένη κατάσταση της κεκαµµένης 

ρίζας, να αυξάνει απότοµα, που σηµαίνει ότι µια τέτοια διασύνδεση είναι 

απαγορευµένη, µε συνέπεια η αντίδραση να οδηγήσει στη δηµιουργία της γραµµικής 

και όχι της κεκαµµένης ρίζας. 
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Σχήµα 24: Πρώτης τάξεως αδιαβατικό διάγραµµα συσχετισµού των καταστάσεων για 

το a cleavage της ακετόνης. Από το Σχήµα γίνεται φανερό ότι µετάβαση από το αρχικό 

µόριο στο ζεύγος των κεκαµµένων δίριζων είναι δυνατή και µάλιστα ευνοείται 

ενεργειακά, εξαιτίας του εξώθερµου της συγκεκριµένης αντίδρασης. Πάντως, αν η 

ενέργεια του ζεύγος των γραµµικών δίριζων για κάποιους λόγους ελαττωθεί, η οδός 

αυτή της αντίδρασης ευνοείται, αφού κανένα φράγµα που επιβάλλεται από τους 

κανόνες συµµετρίας δεν παρατηρείται κατά µήκος των συντεταγµένων της. 

 

Ένα πιο ρεαλιστικό διάγραµµα συσχετισµού των καταστάσεων, που περιγράφει το α 

cleavage της ακετόνης είναι αυτό που φαίνεται στο Σχήµα 24 (πρώτης τάξεως 
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διάγραµµα συσχετισµού των καταστάσεων). Στο διάγραµµα αυτό φαίνονται επίσης οι 

ενέργειες των καταστάσεων και των ριζών και οι αρχικές επιφάνειες που συνέδεαν 

ενεργειακές καταστάσεις αντικαταστάθηκαν, προκειµένου να αποφευχθούν οι 

διασταυρώσεις. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι τέτοιες διασταυρώσεις υπήρχαν µόνο πάνω 

στις επιφάνειες, που οδηγούσαν προς την κεκαµµένη ρίζα. 

Παρατηρούµε µάλιστα ότι η T1(n,π*) επιφάνεια υπόκειται σε µια διαδικασία αποφυγής 

της διασταύρωσης νωρίτερα απ’ ό,τι η S1(n,π*), γεγονός που συνεπάγεται την ύπαρξη 

χαµηλότερου ενεργειακού φράγµατος για µετάβαση στη συγκεκριµένη µορφή της 

ρίζας, όταν η µετάβαση γίνεται από την T1(n,π*) σε σχέση µε την S1(n,π*) κατάσταση. 

Ανακεφαλαιώνοντας, αξίζει να επισηµάνουµε ότι οι βαθµοί αλληλεπικάλυψης των 

τροχιακών και τα διαγράµµατα συσχετισµού των καταστάσεων παρέχουν ένα 

σηµαντικό εργαλείο για την ποιοτική ερµηνεία των φωτοχηµικών αντιδράσεων. Τα 

πιθανά προϊόντα της αντίδρασης που ξεκινά από µια συγκεκριµένη κατάσταση 

αντιδρώντος µπορούν να εξαχθούν από το διάγραµµα συσχετισµού των καταστάσεων. 

Τα δυνατά προϊόντα εξάγονται επίσης από το ίδιο διάγραµµα, αφού ληφθούν υπόψη τα 

φράγµατα που επιβάλλονται από τους κανόνες συµµετρίας και τα ενεργειακά ελάχιστα, 

που θα υποδείξουν την οδό µέσω της οποίας θα οδηγηθούµε από µια διεγερµένη 

επιφάνεια στη βασική κατάσταση προϊόντος. 

Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι η δυσκολία στη µελέτη των φωτοχηµικών 

αντιδράσεων έγκειται στην ποσοτική ερµηνεία τους. Έχει λεχθεί ότι οι αντιδράσεις 

αυτής της κατηγορίας έχουν την ευλογία του πλούτου των χηµικών προϊόντων και την 

κατάρα της µεγάλης τους πολυπλοκότητας, που προκύπτει από την προφανή 

πολυδιαστατικότητα των διεγερµένων επιφανειών [98]. Ο αναπόφευκτος επίσης 

ανταγωνισµός ανάµεσα στα φωτοφυσικά και τα φωτοχηµικά φαινόµενα, απαιτεί γνώση 

της δυναµικής και των δύο οδών ηλεκτρονικής επαναφοράς του συστήµατος, πριν τη 

διατύπωση οποιασδήποτε ποσοτικής θεωρίας. Οπωσδήποτε, βασικό ρόλο παίζει η αρχή 

των Franck-Condon και των κανόνων της σύζευξης των spin των τροχιακών. 

Παρά λοιπόν τις δυσκολίες στη διατύπωση ποσοτικών θεωριών, το διάγραµµα 

συσχετισµού των καταστάσεων µπορεί να θεωρηθεί ως ο χάρτης της αντίδρασης, που 

υποδεικνύει τις δοµές που είναι πιθανό να δηµιουργηθούν σε µια αντίδραση. Η χρήση 

του “χάρτη” αυτού σε συνδυασµό µε τα πειραµατικά δεδοµένα αποτελούν τον ιδανικό 

συνδυασµό για την κατανόηση µιας φωτοχηµικής αντίδρασης, σ’ ό,τι αφορά το είδος 

των προϊόντων, που δηµιουργούνται. Σηµειώνεται ότι ο µηχανισµός που περιγράφηκε 

προηγουµένως για το a-cleavage των κετονών είναι αυτός που οδηγεί σε αλλαγή 
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διαλυτότητας του πολυµεθακρυλικού µεθυλεστέρα κατά την έκθεσή του µε φως, ο 

οποίος αποτελεί τη σηµαντικότερη ίσως ρητίνη στο χώρο της λιθογραφίας δέσµης 

ηλεκτρονίων. 

 
1.3.5.2: Ενδοµοριακές επαναδιευθετήσεις µέσω µεταφοράς ηλεκτρονίου των αλάτων 

σουλφωνίου. 

Οι αντιδράσεις αυτές λαµβάνουν χώρα µετά από απορρόφηση φωτός, που έχει ως 

συνέπεια τη δηµιουργία κατιονικού ζεύγους ριζών [103]. Καταρχήν πρέπει να τονιστεί 

η µεγάλη επιστηµονική και τεχνολογική σπουδαιότητα των αλάτων αυτού του τύπου 

στη λιθογραφία, εξαιτίας της χρήσης τους ως φωτοευαίσθητων ουσιών σε υλικά 

χηµικής ενίσχυσης, καθώς έχουν τη δυνατότητα να παράγουν οξύ κατά την έκθεσή τους 

[104]. Η κατανόηση του µηχανισµού µέσω του οποίου παράγεται το οξύ µπορεί να 

αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασµό αποτελεσµατικότερων συστηµάτων 

φωτοπαραγωγής οξέων, αλλά και για την καλύτερη κατανόηση της χηµείας των 

λιθογραφικών υλικών. 

Έχει βρεθεί ότι η απευθείας ακτινοβόληση ορισµένων φαίνυλ- άλκυλ- αλάτων 

σουλφωνίου, οδηγεί σε ενδοµοριακή επαναδιευθέτηση, µέσω µιας αναγωγικής 

περικυκλικής αντίδρασης που υφίσταται αρχικά το µόριο, εξαιτίας της σ* φύσεως του 

χαµηλότερου ενεργειακά κενού τροχιακού του (LUMO). Ως πρωταρχικό προϊόν µιας 

τέτοιας αντίδρασης προτείνεται ένα κατιονικό ζεύγος ριζών [105], όπως φαίνεται στο 

Σχήµα 25, όπου παρουσιάζεται ο προτεινόµενος µηχανισµός για τη φωτόλυση ενός 

ανθρακενιοµέθυλο- άλατος σουλφωνίου. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η 

φωτόλυση αλάτων σουλφωνίου, τα οποία περιέχουν ετεροάτοµα µε µεγάλο πυρηνικό 

spin (π. χ. φώσφορος P) παρέχει µόνο προϊόντα εκτός κλωβού (out-of-cage). Αντίθετα, 

όταν το άλας περιέχει S (θείο) που δεν έχει πυρηνικό spin, παρέχει µόνο προϊόντα εντός 

κλωβού (in-cage), ενώ τέλος, όταν το ετεροάτοµο έχει µέσο πυρηνικό spin (π.χ 

αρσενικό As) από τη φωτόλυση του άλατος προκύπτουν τόσο in-cage, όσο και out-of-

cage προϊόντα [106]. Αυτά τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν δυνατότητα ενδογενούς 

µετάβασης από µια µονή (singlet) σε µια τριπλή (triplet) κατάσταση του παραγοµένου 

κατιονικού ζεύγους ριζών, εξαιτίας της υπέρλεπτης πυρηνικής υφής. 
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Σχήµα 25: Μηχανισµός φωτοχηµικής διάσπασης ενός ανθρακενοµέθυλο άλατος 

σουλφωνίου κατά τον οποίο λαµβάνεται ως αρχικό προϊόν κατιονικό ζεύγος ριζών. 

 

Τέλος, όταν το χαµηλότερο ενεργειακά κενό τροχιακό του άλατος είναι π* και όχι σ*, 

βρέθηκε ότι η απορρόφηση φωτός δεν οδηγεί σε σπάσιµο δεσµού ή επαναδιευθέτηση 

του µορίου. Στην περίπτωση αυτή λαµβάνει χώρα µια ενδοµοριακή µεταφορά 

ηλεκτρονίου από την χρωµοφόρα οµάδα και παράγεται ένα singlet κατιονικό ζεύγος 

ριζών όµοιο µε εκείνο που προκύπτει από την απευθείας διέγερση του άλατος. Ο 

µηχανισµός παραγωγής του ζεύγους δίριζων παριστάνεται στο Σχήµα 26, όπου η 

χρωµοφόρα οµάδα και το σουλφωνικό άλας είναι ηλεκτρονικά µονωµένα. Στην 

περίπτωση λοιπόν αυτή το LUMO τροχιακό του άλατος είναι χαµηλότερο ενεργειακά 

από το π* τροχιακό της χρωµοφόρας οµάδας, οπότε η µεταφορά ηλεκτρονίου από τη 

διεγερµένη κατάσταση της οµάδας που απορροφά το φως προς το άλας είναι 

θερµοδυναµικά επιτρεπτή (εξώθερµη µετάβαση). 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θεωρείται η περίπτωση κατά την οποία το ανώτερο 

κατειληµµένο τροχιακό HOMO της χρωµοφόρας οµάδας είναι περίπου ισοενεργειακό 

µε το σ* LUMO τροχιακό του σουλφωνικού άλατος, οπότε είναι δυνατή η δια µέσω 

δεσµών µεταφορά ηλεκτρονίου µε κατάληξη το περικυκλικό σπάσιµο δεσµών. 

Ανακεφαλαιώνοντας, σηµειώνουµε ότι στην περίπτωση του εξαφθοροαντιµωνικού 

άλατος του τριφαινυλοσουλφωνίου (που χρησιµοποιήθηκε ως φωτοευαίσθητη ουσία 

στα πλαίσια της παρούσας εργασίας) η αντίδραση της φωτοχηµικής διάσπασης ξεκινά 

από µία διεγερµένη µονή κατάσταση αυτού η οποία προήλθε από µία n→σ* µετάβαση 

ηλεκτρονίου του δεσµού C-S, και ακολουθεί είτε οµολυτικό σπάσιµο δεσµών, 
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παράγοντας ένα ζεύγος φαινυλίου και κατιόντος διφαινυλοσουλφωνίου, είτε 

ετερολυτικό σπάσιµο, που παράγει κατιόν φαινυλίου και διφαίνυλο σουλφίδιο. 

   

HOMO  

Χρωµοφόρα 
οµάδα 

NC   
CH   2   

S +   

H   

σ*   LUMO   

CN 

CH2

S 

+ H+

HO   MO   

LUMO   
hv   

LUMO   

HO   MO   

 
Μεταφορά 
ηλεκτρονίου

Χρωµοφόρα οµάδα   Άλας σουλφωνίου 

n 

π* 

Σχήµα 26: Ενδοµοριακή µεταφορά ηλεκτρονίου µετά από απορρόφηση φωτός από 

χρωµοφόρα οµάδα, που περιέχεται σε µόριο άλατος σουλφωνίου. 

 

Ακολουθεί διαµοριακή αντίδραση αναδιευθέτησης ανάµεσα στα πρωταρχικά αυτά 

προϊόντα κατά την οποία παράγεται οξύ, όπως σχηµατικά φαίνεται παρακάτω: 

hv 

Ph3S+X-  →  [Ph3S+X-]* 

[Ph3S+X-]*  → Ph2S Ph+ X- 

Ph2S Ph+ X- → Ph2S.+ Ph. X- 

Ph2S Ph+ X- → Ph3S + H+ 

Ph2S.+ Ph. X- → Ph3S + H+ 

Το οξύ που παράγεται στο στάδιο της θέρµανσης καταλύει την αντίδραση δηµιουργίας 

διασταυρώσεων πλέγµατοςµεταξύ των µορίων του πολυµερούς στη ρητίνη χηµικής 

ενίσχυσης. 
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1.3.6: Μηχανισµοί διάλυσης πολυµερικών υλικών. 

 

1.3.6.1: Γενική θεώρηση. 

Οι µηχανισµοι διάλυσης των πολυµερικών υλικών µπορούν να περιγραφούν ως πορείες 

δύο σταδίων. Στο πρώτο στάδιο µια θερµικά προκαλούµενη µετατόπιση ενός τµήµατος 

του µορίου του πολυµερούς δηµιουργεί έναν «κενό» χώρο, που καταλαµβάνεται 

αµέσως από ένα ευκίνητο µόριο διαλύτη. Η συνέχιση αυτής της πορείας οδηγεί στη 

διόγκωση του πολυµερούς που λαµβάνει τη µορφή ογκώδους πήγµατος. Η πορεία 

ελέγχεται από τη διάχυση του διαλύτη και δεν είναι δυνατό να επιταχυνθεί µε 

ανάδευση. 

Στο δεύτερο στάδιο το διογκωµένο πολυµερές µεταβάλλεται βαθµιαία σε διάλυµα. Η 

πορεία που ακολουθείται προβλέπει επιφανειακή απόσπαση µορίων του πολυµερούς 

από το πήγµα και µεταφορά τους στη φάση του διαλύτη. Η µεταβολή αυτή επιταχύνεται 

µε την ανάδευση. Επισηµαίνεται ότι τα δύο παραπάνω στάδια δεν παρατηρούνται κατ’ 

ανάγκη χωριστά. 

Η πορεία της διαλύσεως ελέγχεται τόσο από τη συµβατότητα του συστήµατος 

πολυµερές-διαλύτης, όσο και από την κινητικότητα του διαλύτη. Η συµβατότητα του 

συστήµατος εξετάζεται µε βάση τη θερµοδυναµική προσέγγιση της πορείας αναµίξεως. 

Οι διαλύτες που χαρακτηρίζονται σαν θερµοδυναµικά ισχυροί έχουν τιµές της 

παραµέτρου διαλυτότητας παρεµφερείς µε εκείνες των πολυµερών που εξετάζονται. 

Ανεξάρτητα από αυτήν την προσέγγιση, παρατηρείται διαφορισµός της συµπεριφοράς 

των διαλυτών ανάλογα µε τους ρυθµούς διάχυσης που παρουσιάζουν. Κινητικά ισχυροί 

διαλύτες είναι εκείνοι που µπορούν να εξασφαλίσουν υψηλούς ρυθµούς διάχυσης. 

Συνήθως πρόκειται για ρευστά που αποτελούνται από µικρά συµπαγή µόρια. Οι 

κινητικά ισχυροί διαλύτες δεν είναι κατ’ ανάγκη και θερµοδυναµικά ισχυροί και 

αντιστρόφως. Πολλές φορές συµπεριφέρονται ως ικανοποιητικοί διαλύτες µίγµατα που 

αποτελούνται από θερµοδυναµικά και κινητικά ισχυρούς διαλύτες. 

Σχηµατικά, στην περίπτωση της διάλυσης των πολυµερών µπορούν να ληφθούν υπόψη 

ορισµένοι γενικοί κανόνες, όπως: 

 Η τάση για διάλυση ευνοείται, όταν υπάρχει µια χηµική οµοιότητα ή µια 

οµοιότητα δοµής µεταξύ διαλύτη και πολυµερικού υλικού. 

 ∆ιάλυση παρατηρείται, όταν οι ελκτικές δυνάµεις, που είναι δυνατό να 

αναπτυχθούν ανάµεσα στα µόρια του διαλύτη και της υπό διάλυση ένωσης, 
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είναι ισχυρότερες από εκείνες που αναπτύσσονται µεταξύτων µορίων του 

διαλύτη ή των µορίων της υπό διάλυση ένωσης. 

 Σε µια οµόλογη σειρά, και ως προς τον ίδιο διαλύτη, η διαλυτότητα µειώνεται 

όσο αυξάνει το µέγεθος του µορίου της υπό διάλυση ένωσης. 

Η πορεία της διάλυσης ενός πολυµερούς σε ορισµένο διαλύτη διέπεται από τη 

θερµοδυναµική σχέση ελέυθερης ενέργειας: 

∆G = ∆Η – Τ ∆S     (10) 

Σύµφωνα µε τη σχέση αυτή παρατηρείται διάλυση, όταν η ελεύθερη ενέργεια 

αναµίξεως διαλύτη-διαλυτού, ∆G, είναι αρνητική. Με την προϋπόθεση ότι η εντροπία 

αναµίξεως, ∆S , είναι θετική, έπεται ότι το πρόσηµο της ελύθερης ενέργειας καθορίζεται 

από το µέγεθος και το πρόσηµο της θερµότητας αναµίξεως, ∆Η. Βασικά είναι δυνατό 

να διακρίνουµε δύο περιπτώσεις: 

• Η θερµότητα αναµίξεως είναι αρνητική, και 

• Η θερµότητα αναµίξεως είναι θετική. 

Στην πρώτη περίπτωση είναι φανερό ότι και η ελεύθερη ενέργεια είναι αρνητική και 

συνεπώς παρατηρείται διάλυση. Η θερµότητα αναµίξεως παίρνει αρνητικές τιµές, όταν 

παρατηρούνται θετικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ διαλύτη και διαλυτού. Η περίπτωση 

είναι συνηθισµένη όταν αντιµετωπίζονται πολικά µορια και ιδίως όταν είναι δυνατή η 

ανάπτυξη ισχυρών δεσµών υδρογόνου µεταξύ των µορίων του διαλύτη και του 

διαλυτού. 

Στη δεύτερη περίπτωση είναι δυνατή η διάλυση, όταν η τιµή της ∆Η είναι µικρότερη 

από την τιµή της ποσότητας Τ ∆S. Για τη µονάδα του όγκου του διαλύµατος η τιµή της 

θερµότητας αναµίξεως δίνεται από τον Hildebrand [107a]µε τη σχέση: 

∆Η = υ1 υ2 (δ1-δ2)2     (11) 

όπου: υ=κλάσµα όγκου  και  δ=παράµετροι διαλυτότητας (Οι δείκτες 1 και 2 

αναφέρονται στο διαλύτη και στο διαλυτό αντίστοιχα). 

Γενικά η ποσότητα δ2 είναι η πυκνότητα ενέργειας συνοχής, που στην περίπτωση των 

µικρών µορίων εκφράζεται ως θερµότητα εξατµίσεως στη µονάδα του όγκου. 

Σύµφωνα µε τον Hansen [107b] η παράµετρος δ είναι συνάρτηση τριών διαφορετικών 

ποσοστήτων και συγκεκριµένα: 

   δ2=δd
2+δp

2+δh
2  = δυ2+ δh

2      (12) 

όπου:  δd = η παράµετρος διαλυτότητας εξαιτίας των δυνάµεων van der Waals 
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δp= η παράµετρος διαλυτότητας εξαιτίας διπολικών δυνάµεων (οι δύο 

παράµετροι δd
 και δp

 συνδυάζονται κατά τον Novembre µε την δυ [107c]), και 

 δh = η παράµετρος διαλυτότητας λόγω δεσµών υδρογόνου. 

Η ποσότητα δ (παράµετρος διαλυτότητας) δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε απευθείας 

µέτρηση στα πολυµερή. Έµµεσες µέθοδοι προσδιορισµού βασίζονται σε µελέτες 

διογκώσεως αραιών πλεγµάτων, σε µετρήσεις ιξώδους σε διάφορους διαλύτες, σε 

υπολογισµούς σταθερών µοριακής έλξεως κλπ. Η αξία των παραµέτρων διαλυτότητας 

έγκειται στο γεγονός ότι η τιµή τους είναι δυνατό να υπολογιστεί τόσο για το διαλύτη 

(δ1) όσο και για το πολυµερές (δ2) και στη συνέχεια να χρησιµοποιηθεί για την 

πρόβλεψη της διαλυτότητας ενός πολυµερούς σε ένα διαλύτη. Για µια πρώτη εκτίµηση, 

και µε την προϋπόθεση ότι δεν ασκούνται έντονες αλληλεπιδράσεις, αναµένεται 

διαλυτότητα όταν η διαφορά δ1-δ2 έχει τιµή που είναι µικρότερη από 1.7 έως 2. 

 

1.3.6.2: Πρόβλεψη διαλυτότητας. 

Προκειµένου να προβλεφθεί η διαλυτότητα ενός πολυµερικού υλικού οι οργανικοί 

διαλύτες διαχωρίζονται σε τρεις οµάδες, ανάλογα µε την ισχύ των δεσµών υδρογόνου 

που σχηµατίζουν: 

• Ισχυρών δεσµών υδρογόνου (αλκοόλες, οξέα, αµίνες, αλδεΰδες). 

• Μέσης ισχύος δεσµών υδρογόνου (κετόνες, εστέρες, αιθέρες). 

• Ασθενών δεσµών υδρογόνου (υδρογονάνθρακες, νιτρίλια). 

Ο διαχωρισµός των διαλυτών σε οµάδες καθιστά αναγκαίο τον προσδιορισµό της 

παραµέτρου διαλυτότητας του πολυµερούς σε κάθε οµάδα (για τον προσδιορισµό αυτό 

ακολουθείται πορεία που περιγράφεται στο Παράρτηµα Β). Οι τιµές διαφέρουν από 

οµάδα σε οµάδα, και για κάθε οµάδα είναι δυνατός ο προσδιορισµός µιας περιοχής 

τιµών της παραµέτρου διαλυτότητας του πολυµερούς. Το πολυµερές γενικά είναι 

διαλυτό σε όλους τους διαλύτες κάθε οµάδας, που έχουν τιµή παραµέτρου 

διαλυτότητας µέσα στην περιοχή των τιµών παραµέτρου διαλυτότητας του πολυµερούς. 

Με βάση την αρχή αυτή είναι δυνατή η πρόβλεψη της διαλυτότητας ενός πολυµερούς 

σε δεδοµένο διαλύτη.  

Στη συνέχεια µπορούν να παρασταθούν γραφικά οι τιµές της παραµέτρου δυ σε 

συνάρτηση µε την παράµετρο δh, σχεδιάζοντας έτσι ένα διάγραµµα διαλυτότητας, στο 

οποίο κάθε διαλύτης παριστάνεται µε ένα σηµείο. Από µια σειρά διαλυτών ως 

καλύτερος παρουσιάζεται εκείνος που έχει τιµή δ που κείται στο κέντρο της περιοχής 
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των σηµείων που αντιστοιχούν στους διαλύτες που προκάλεσαν διάλυση. Η αξιοπιστία 

της µεθόδου είναι της τάξεως του 95%. 

 

1.3.6.3: Μηχανισµοί εµφάνισης φωτοπολυµερικών υλικών. 

Η εµφάνιση του Σχήµατος της µάσκας (ή του αντιστρόφου) πάνω στο φωτοπολυµερικό 

υλικό πραγµατοποιείται µε την εµβάπτιση του υλικού µετά την έκθεση (ή µετά τη 

θέρµανση που ακολουθεί την έκθεση στην περίπτωση των χηµικά ενισχυµένων 

ρητινών) σε κατάλληλο διαλύτη ή µίγµα διαλυτών. Στο στάδιο αυτό διαλύεται το τµήµα 

αυτό του υλικού που εκτέθηκε σε ακτινοβολία (θετικού τόνου φωτοπολυµερικά υλικά) 

ή το αντίστροφο (αρνητικού τόνου υλικά). Οι µηχανισµοί διάλυσης στην περίπτωση 

που χρησιµοποιούνται οργανικοί διαλύτες περιγράφονται από την πορεία και 

καθορίζονται από τις παραµέτρους που παρουσιάστηκαν ανωτέρω. 

Πρέπει όµως να σηµειώσουµε ότι σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόµενο ο 

οργανικός διαλύτης να µην καταφέρνει να διαλύσει κάποιες περιοχές του 

φωτοπολυµερικού υλικού στις οποίες έχει εισχωρήσει και τις οποίες έχει διογκώσει. Η 

διόγκωση σ’ αυτήν την περίπτωση προκαλεί παραµόρφωση, αστάθεια ή και συγκόληση 

των δοµών που αποτυπώθηκαν στο φωτοπολυµερικό υµένιο. Ο βαθµός διόγκωσης του 

υλικού εξαρτάται από το είδος του διαλύτη, που χρησιµοποιούµε για την εµφάνιση. 

Συγκεκριµένα, προκειµένου να περιοριστεί η διόγκωση ενός υλικού κρίνεται σκόπιµη η 

χρήση µέτριας ισχύος διαλυτών από θερµοδυναµική άποψη. Βέβαια, για να επιτευχθεί η 

διάλυση των περιοχών που επιθυµούµε είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν κινητικά 

ισχυροί εµφανιστές, ώστε να διεισδύουν και να διαχέονται στο εσωτερικό του προς 

διάλυση υµενίου. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το πρόβληµα της διόγκωσης των φωτοπολυµερικών 

υλικών στο στάδιο της εµφάνισης οφείλεται στο γεγονός ότι ο οργανικός διαλύτης που 

χρησιµοποιείται µπορεί να εισχωρήσει στο εσωτερικό του υλικού, όχι όµως και να το 

διαλύσει. Για το λόγο αυτό προτάθηκε η χρήση στη λιθογραφία εµφανιστών, όπως είναι 

τα υδατικά διαλύµατα βάσης, που λειτουργούν µε διαφοροποιηµένο µηχανισµό. Στην 

περίπτωση αυτή το καθοριστικό στάδιο για τη διάλυση δεν είναι πλέον η διάχυση του 

διαλύτη στο εσωτερικό του υλικού, όπως συµβαίνει µε τους οργανικούς διαλύτες. Όταν 

ο διαλύτης είναι υδατικό διάλυµα βάσης και µε την προϋπόθεση ότι καταφέρνει να 

εισχωρήσει σε µια περιοχή του φωτοπολυµερικού υλικού, τα ανιόντα ΟΗ- προκαλούν 

τον ιονισµό κατάλληλων πολικών οµάδων του πολυµερούς, ενισχύοντας έτσι το βαθµό 

αλληλεπίδρασης πολυµερούς-διαλύτη (µόρια νερού) και προκαλώντας τη διάλυση του 
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πολυµερούς. Στην περίπτωση των υδατικών διαλυµάτων βάσης λοιπόν ο καθοριστικός 

για τη διάλυση παράγοντας είναι ο ιονισµός των κατάλληλων οµάδων του υλικού από 

τη βάση. Συνέπεια αυτού είναι το γεγονός ότι, όταν ο διαλύτης καταφέρει να 

εισχωρήσει στο εσωτερικό του υλικού συνήθως θα προκαλέσει και διάλυση, µε 

αποτέλεσµα να µην προκαλούνται προβλήµατα διόγκωσης και παραµόρφωσης των 

δοµών του υλικού σ’ αυτήν την περίπτωση. 

 

 

1.3.7: Σύγχρονες τάσεις στην έρευνα πολυµερικών υλικών λιθογραφίας. 

 

1.3.7.1: Φωτοπολυµερικά υλικά για 193nm 

Τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σ’ αυτό το µήκος κύµατος πρέπει να 

διαθέτουν: 

• Μικρή σχετικά απορρόφηση στα 193nm, ώστε να είναι δυνατή η οµοιόµορφη 

έκθεση σε φιλµ πάχους 0.5-1µm. 

• ∆ιακριτική ικανότητα στην περιοχή 0.10-0.15µm. 

• Ικανοποιητική αντίσταση στην εγχάραξη του υποκειµένου στρώµατος µε πλάσµα. 

Τα αλειφατικά πολυµερή εξαιτίας της µικρής απορρόφησής τους σ’ αυτό το µήκος 

κύµατος, είναι κατάλληλα για λιθογραφία στα 193 nm, χρησιµοποιώντας laser ArF 

(αναφέρουµε ότι ο µεθακρυλικός µεθυλεστέρας παρουσιάζει συντελεστή απορρόφησης 

αρκετά µικρότερο των 104cm-1 (ή 1 µm-1) στην περιοχή 190-200 nm [108]). Από την 

άλλη, τα αλειφατικά φωτοπολυµερικά υλικά που παρουσιάζουν κατάλληλη 

απορρόφηση, δεν έχουν ικανοποιητική αντοχή στην εγχάραξη µε πλάσµα αερίων, 

ακριβώς εξαιτίας της απουσίας του βενζολικού δακτυλίου από τη δοµή τους, που στις 

διεργασίες πλάσµατος προσδίδει αυξηµένη αντοχή. 

Γενικότερα, σύµφωνα µε συστηµατικές µελέτες εγχάραξης εκτενούς σειράς πολυµερών 

µε πλάσµα οξυγόνου, αποδείχτηκε ότι µειωµένη αντοχή στο πλάσµα παρουσιάζουν τα 

πολυµερή που περιέχουν στο σκελετό τους οµάδες που διασπώνται εύκολα, πολυµερή  

µε διακλαδισµένες αλυσίδες υδρογονανθράκων και πολυµερή που περιέχουν άτοµα 

χλωρίου ή φθορίου στις δοµικές τους µονάδες [109]. Αντίθετα, τα αρωµατικά πολυµερή 

έχουν πολύ βραδύτερους ρυθµούς εγχάραξης [110]. Πιο συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι τα 

αρωµατικά πολυµερή εγχαράσσονται µε ρυθµούς που αντιστοιχούν στο 0,25-0,50 του 

ρυθµού των µη αρωµατικών [111]. Πρότάθηκε δε ότι η αντοχή στο πλάσµα είναι 
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ανάλογη του ποσοστού των δεσµών C-C και είναι µεγαλύτερη για αρωµατικά και 

ακόρεστα σε σχέση µε τα κορεσµένα πολυµερή. Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση µε τη 

µεγαλύτερη τάση για αντίδραση που τα αρωµατικά πολυµερή παρουσιάζουν αρχικά στο  

πλάσµα φθορίου [112]. Αποδίδεται όµως στην προσθήκη ατόµων αλογόνου του 

πλάσµατος στον αρωµατικό δακτύλιο, ενώ στην περίπτωση των αλειφατικών 

πολυµερών γίνεται αφαίρεση ατόµων υδρογόνου. Το αλογονούχο προϊόν της 

προσθήκης είναι περισσότερο σταθερό σε σχέση µε το προϊόν της αφαίρεσης των 

ατόµων υδρογόνου, συνεπώς ο ρυθµός εγχάραξης για τα αρωµατικά πολυµερή 

εµφανίζεται συνολικά µικρότερος [113]. 

Σε άλλη µελέτη [114,115] οι αρωµατικές και οι πολικές χαρακτηριστικές οµάδες 

θεωρήθηκαν ότι προωθούν τη σταθερότητα κατά τη διάρκεια της εγχάραξης, 

πιθανότατα επειδή προκαλούν απενεργοποίηση των αερίων του πλάσµατος. 

Άλλη µελέτη όµως [116] απέδωσε τη σταθερότητα των αρωµατικών οµάδων στο 

πλάσµα, στη θερµική τους σταθερότητα. 

Με µετρήσεις των ρυθµών εγχάραξης φωτοπολυµερών σε πλάσµα οξυγόνου βρέθηκε 

ότι υπάρχει γραµµική σχέση ανάµεσα στο ρυθµό εγχάραξης σε συνθήκες 

βοµβαρδισµού µε ιόντα και στον παράγοντα Ν/(Νc-Νο) [117], όπου  

Ν=ολικός αριθµός ατόµων µιας δοµικής µονάδας πολυµερούς, 

   Νc=αριθµός των ατόµων άνθρακα στην ίδια δοµική µονάδα και 

   Νο=ο αριθµός των ατόµων οξυγόνου. 

Είναι φανερό ότι η αντοχή στο πλάσµα σε συνθήκες βοµβαρδισµού µε ιόντα εξαρτάται 

σε σηµαντικό βαθµό από το ποσοστό δεσµών C-C  που περιέχονται στο υλικό. 

Τα αλειφατικά πολυµερή συνεπώς και ειδικότερα τα ακρυλικά πολυµερή που 

προτείνονται για οπτική λιθογραφία στη φασµατική περιοχή του βαθέος υπεριώδους, 

εξαιτίας του µικρού ποσοστού δεσµών C-C (λόγω παρουσίας σηµαντικού αριθµού 

ατόµων Ο) και της απουσίας αρωµατικών δακτυλίων δεν παρουσιάζουν την 

απαιτούµενη αντοχή κατά την εγχάραξη. 

Προκειµένου λοιπόν να εξασφαλιστεί η απαιτούµενη αντίσταση στο πλάσµα που θα 

επιτρέψει τη µεταφορά του επιθυµητού Σχήµατος από τη ρητίνη στο υποκείµενο 

ηµιαγώγιµο υπόστρωµα, τα πολυµερή που προτείνονται σήµερα για τη λιθογραφία στα 

193nm περιέχουν κυκλοαλειφατικές οµάδες αντί των µέχρι σήµερα χρησιµοποιούµενων 

αρωµατικών οµάδων. Τα περισσότερα από αυτά είναι συµπολυµερή δύο ή 

περισσότερων µονοµερών, καθένα από τα οποία προσδίδει διαφορετική ιδιότητα στο 

υλικό [118-120]. Αρκετές φορές αναφέρονται και πιο πολύπλοκα µόρια που 
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αποτελούνται από τέσσερα διαφορετικά µονοµερή. Στα συµπολυµερή αυτά κάθε 

διαφορετική οµάδα του µονοµερούς προσδίδει και διαφορετική ιδιότητα στο υλικό, 

όπως την επιθυµητή αντίσταση στην εγχάραξη µε το πλάσµα (π.χ. κυκλοαλειφατική), 

την αλλαγή διαλυτότητας (π.χ. τριτοταγής βουτυλεστέρας), την υποβοήθηση 

πρόσφυσης (π.χ. αλκοολοµάδα) [121]. 

Η σύνθεση συµπολυµερών που περιέχουν παράγωγα του νορβορνανίου και του 

αδαµαντανίου αποτέλεσε την κύρια ερευνητική προσπάθεια, που ακολουθήθηκε 

παράλληλα από διαφορετικά εργαστήρια λιθογραφίας [122], προκειµένου να επιτευχθεί 

η επιθυµητή αύξηση της αντίστασης κατά την εγχάραξη. 

Παρεµποδιστές διάλυσης µε υψηλά ποσοστά κυκλοαλειφατικών οµάδων και µικρή 

περιεκτικότητα σε µόρια µε διπλούς δεσµούς, όπως β-στεροειδή, χρησιµοποιήθηκαν για 

την παρασκευή ρητινών µε ικανοποιητική αντίσταση στο πλάσµα [123]. Από την άλλη 

µεριά ο Nakase και οι συνεργάτες του [124], όπως και ο Ushirogouchi και οι 

συνεργάτες του [125] απέδειξαν ότι οι πολυαρωµατικές οµάδες µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιηθούν για τη βελτίωση του ρυθµού εγχάραξης των ρητινών χωρίς να 

προσθέτουν σηµαντικά στην απορρόφηση του υλικού σε µήκη κύµατος ≤193nm, 

εξαιτίας της βαθυχρωµικής µετατόπισης (red shift) της κορυφής απορρόφησης του 

βενζολικού δακτυλίου [126].  

 

 

Σχήµα 27: Πολυµερή που προτάθηκαν ως βασικά συστατικά λιθογραφικών υλικών  

θετικού τόνου για τα 193 nm. Στα µονοµερή κάθε συµπολυµερούς διακρίνουµε την 

κυκλοαλειφατική οµάδα (αντίσταση κατά την εγχάραξη), µια αλκοολοµάδα ή 

καρβοξυλοµάδα (υποβοήθηση στην πρόσφυση), έναν τριτοταγή βουτυλεστέρα (για 

αντίδραση αποπροστασίας και αλλαγή στη διαλυτότητα). 
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Στο Σχήµα 27 φαίνονται χαρακτηριστικά παραδείγµατα από πολυµερικά υλικά που 

προτάθηκαν ως βασικά συστατικά φωτοπολυµερικών υλικών θετικού τόνου για τα 

193nm. Είναι φανερό ότι πρόκειται κυρίως για συµπολυµερή αποτελούµενα από δύο ή 

τρία µονοµερή. Τα πολυµερή αυτά αναµειγνύονται µε φωτοευαισθητοποιητές που 

παράγουν ισχυρό οξύ (η πιο βασική κατηγορία τέτοιων φωτοευαισθητοποιητών είναι 

άλατα σουλφωνίου ή ιωδονίου) κατά την έκθεση και λειτουργούν ως υλικά θετικού 

τόνου µε χηµεία που, ενδεικτικά για ένα τέτοιου τύπου υλικό, παρουσιάζεται στο 

Σχήµα 28. Συγκεκριµένα το οξύ καταλύει τη διάσπαση κάποιων υδρόφοβων 

προστατευτικών οµάδων και οδηγεί στην αποπροστασία όξινων υδροξυλικών οµάδων 

(δηµιουργούνται φαινολικά υδροξύλια ή καρβοξυλικά οξέα). Με τον τρόπο αυτό το 

πολυµερές γίνεται διαλυτό σε υδατικό διάλυµα βάσης και συνεπώς δίνει θετικού τόνου 

λιθογραφική συµπεριφορά. 
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Σχήµα 28: Βασική χηµεία υλικών θετικού τόνου που βασίζονται στην αποπροστασία 

πλευρικών οµάδων (τριτοταγής βουτυλεστέρας). 
 

Σηµειώνεται ωστόσο ότι ο ρόλος κάθε οµάδας είναι δύσκολο να πιστοποιηθεί στα 

συµπολυµερή. Όπως επίσης γίνεται εύκολα αντιληπτό, τέτοια υλικά είναι ιδιαίτερα 

πολύπλοκα και απαιτείται βελτιστοποίηση τόσο στο πολυµερές, όσο και στο 

φωτοπολυµερικό υµένιο στο σύνολό του. Και είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι 

απαιτείται ιδιαίτερα επίπονη προσπάθεια για το φυσικοχηµικό χαρακτηρισµό και τη 

βελτιστοποίηση της λιθογραφικής διεργασίας υλικών αυτής της κατηγορίας. Κατά 

συνέπεια, ρητίνες, που επιδεικνύουν την κατάλληλη λιθογραφική συµπεριφορά και 

έχουν ως βάση οµοπολυµερικά υλικά µπορούν να µελετηθούν ευκολότερα και να 
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χρησιµοποιηθούν ως συστήµατα «µοντέλα» για την κατανόηση των πολυπλοκότερων 

συστηµάτων, µε στόχο τη βελτιστοποίηση των παραµέτρων τέτοιων υλικών και της 

διεργασίας τους. 

 

 

1.3.7.2: Φωτοπολυµερικά υλικά για ακραίο υπεριώδες και ακτίνες Χ. 

Στην περιοχή αυτή του φάσµατος της ακτινοβολίας φαίνεται πως τα υλικά λιθογραφίας 

δε θα αποτελούν πρόβληµα, αφού η απορρόφηση πολλών φωτοπολυµερικών υλικών 

της οπτικής λιθογραφίας κυµαίνεται στα νέα µήκη κύµατος σε επιτρεπτά όρια. Έτσι, 

φωτοπολυµερικά υλικά βασισµένα σε εποξειδωµένα αρωµατικά πολυµερή 

επαναπροτείνονται για λιθογραφία ακραίου υπεριώδους και ακτίνων Χ. Τονίζεται ότι 

θα προτιµηθούν οι χηµικά ενισχυµένες ρητίνες µε στόχο να µειωθεί ο απαιτούµενος 

χρόνος ακτινοβόλησης από την πηγή [127]. Χαρακτηριστικό αντιπρόσωπο αυτών των 

υλικών αποτελεί η χηµικά ενισχυµένη ρητίνη αρνητικού τόνου, που βασίζεται σε 

πολυµερές εποξειδωµένης νεολάκας, η EPR που συζητήθηκε στην ενότητα 1.3.4.2 (α). 

 

 

1.3.7.3: Φωτοπολυµερικά υλικά για λιθογραφία δέσµης ηλεκτρονίων. 

Ένας µεγάλος αριθµός από πολυµερικά υλικά, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για οπτική 

λιθογραφία, εξαιτίας της µικρής τους ευαισθησίας, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

επιτυχώς για λιθογραφία δέσµης ηλεκτρονίων. Χαρακτηριστικός αντιπρόσωπος αυτής 

της κατηγορίας είναι ο πολυ(µεθακρυλικός µεθυλεστέρας) [28], αλλά και η EPR για την 

εµφάνιση των οποίων όµως χρησιµοποιούνται µίγµατα οργανικών εµφανιστών. 

Σηµειώνεται ότι ο µηχανισµός αντίδρασης αλλαγής διαλυτότητας λόγω της 

ακτινοβόλησης των υλικών µε δέσµη ηλεκτρονίων µπορεί να είναι εντελώς 

διαφορετικός από τον αντίστοιχο φωτοχηµικό µηχανισµό αντίδρασης [2], γεγονός που 

εξηγεί τις µεγάλες διαφορές ανάµεσα στην ευαισθησία ενός υλικού κατά την έκθεσή 

του µε φως και µε δέσµη ηλεκτρονίων.  
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2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

2.1: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ 

 
2.1.1: ∆ιαλύτες 

Για την εκτέλεση των πειραµάτων της παρούσας εργασίας χρησιµοποιήθηκαν οι 

παρακάτω διαλύτες εµπορίου αναλυτικής καθαρότητας. 

• Οξεικός εστέρας της 1-µεθόξυ προπανόλης-2 (Propylene Glycol Methyl Ether 

Acetate, PGMEA, CH3COOCH(CH3)CH2OCH3) της Aldrich Co. 

• Μέθυλο ισοβουτυλική κετόνη (Methyl Isobutyl Ketone, MIBK, 

(CH3)2CHCH2COCH3) της Merck. 

• Ισοπροπανόλη (Isopropyl Alcohol, IPA, CH3CHOHCH3) της Aldrich Co. 

• Μεθανόλη (Methanol, CH3OH) της Aldrich Co (όπως λαµβάνεται από το 

εµπόριο και αραιωµένη µε απιονισµένο νερό σε αναλογίες 1:1 και 1:2). 

• Γαλακτικός αιθυλεστέρας (Ethyl-S-lactate, CH3CH(OH)COOC2H5) της Aldrich 

Co. 

• Αιθυξυ-αιθανόλη (Ethoxy Ethanol, CH3CH2OCH2CH2OH) της Aldrich Co. 

• Υδατικό διάλυµα βάσης AZ Mif 726 (εµπορική ονοµασία διαλύµατος 

υδροξειδίου του τετραµεθυλοαµµωνίου, tetramethyl ammonium hydroxide) 

κανονικότητας 0.26Ν, όπως λαµβάνεται από το εµπόριο (εταιρία Clariant) και 

αραιωµένο µε απιονισµένο νερό σε διάφορες αναλογίες (1:1, 1:2, 1:3, 1:30 έως 

και 1:500). 
 

2.1.2: Πολυµερή 

• Πολυ(µεθακρυλικός µεθυλεστέρας) (poly(methyl methacrylate), PMMA) 

Elvacite 2041, µε µέσο µοριακό βάρος κατά βάρος MW 350000, της DuPont. 

• Πολυ(µεθακρυλικός υδροξυαιθυλεστέρας) (poly(hydroxyethyl methacrylate), 

PHEMA) µε MW 300000, της Aldrich Co. 

• Πολυ(µεθακρυλικός υδροξυπροπυλεστέρας) (poly(hydroxypropyl 

methacrylate), PHPMA) µε MW 300000, της Aldrich Co. 

(Τα προηγούµενα υλικά χρησιµοποιήθηκαν χωρίς να υποστούν περαιτέρω 

επεξεργασία). 

 68



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

• Χρησιµοποιήθηκε το πολυµερές εποξειδωµένης νεολάκας EPIKOTE 164 της 

Shell. Το πολυµερές αυτό υφίσταται κλασµάτωση (βλ. Παράρτηµα Α) [128], 

οπότε διαχωρίζονται τα µέσου µοριακού βάρους κλάσµατά του (EPNOV), για 

να χρησιµοποιηθούν σε εφαρµογές µικρολιθογραφίας.  

• Χρησιµοποιήθηκαν πολυµερή παρα-υδροξυστυρενίου (Poly(Hydroxy Styrene), 

PHS) και µερικώς υδρογονωµένα πολυµερή παρα-υδροξυστυρενίου, που 

ελήφθησαν από την εταιρία Maruzen. Το πολυµερές Νο 1251Μ401 ήταν µη 

υδρογονωµένο, το πολυµερές µε στοιχεία PHM-C Lot.9609 ήταν µερικώς 

υδρογονωµένο (περίπου 9%), ενώ µεγαλύτερος ήταν ο βαθµός υδρογόνωσης 

του Resin PHM, 4-Vinyl phenol polymer (ή εναλλακτικά του πολυµερούς Νο 

1822Μ401 της Maruzen) (περίπου 14%). 

 

2.1.3: Οργανικά πρόσθετα-Φωτοευαισθητοποιητές 

• Ανθρακένιο της Aldrich Co. 

• 9-υδροξυµεθυλο ανθρακένιο της Aldrich Co. 

• 2-Αµινοανθρακένιο της Aldrich Co. 

• Ανθρακενο-9-καρβοξυλικό οξύ της Aldrich Co. 

• Αδαµαντάνιο της Aldrich Co. 

• Αδαµαντανόλη της Aldrich Co. 

• 2-Αδαµαντανόνη της Aldrich Co. 

• Καρβοξυλικό οξύ του αδαµαντανίου της Aldrich Co. 

• Εξαφθοροαντιµονικό άλας τριφαινυλοσουλφωνίου (SbF6 Ph3S) της General 

Electric. 

• Εξαφθοροαντιµονικό 1-(υδρόξυ-3-µεθυλ-φαινυλ) τετρα-υδροθειούχο άλας (MW 

593) της Dow Chemical. 

• Τροποποιηµένα ανθρακένια, τα οποία συντέθηκαν για τους σκοπούς της 

παρούσας εργασίας και τα οποία θα αναφερθούν αναλυτικά στα αποτελέσµατα. 

Η σύνθεση των νέων αυτών ουσιών έγινε από συνεργαζόµενη οµάδα του 

Ινστιτούτου Φυσικοχηµείας του ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος (Καθηγητής κ. Η. 

Κουλαδούρος, µεταπτυχιακή φοιτήτρια κ. Β. Βιδάλη), ενώ ο φυσικοχηµικός 

χαρακτηρισµός και η αξιολόγησή τους ως προσθέτων σε λιθογραφικά υλικά  

αποτέλεσε µέρος της παρούσας διατριβής. 

 69



  ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ 

Σηµειώνεται ότι οι δοµές των τροποποιηµένων ανθρακενίων δίνονται στον Πίνακα 20, 

ενώ των υπολοίπων προσθέτων-φωτοευαισθητοποιητών στο Παραρτήµα Γ. 

 

 2.1.4: Υποστρώµατα 

• ∆ισκία πυριτίου. 

• ∆ισκία χαλαζία. 

 

2.1.5: Παρασκευή διαλυµάτων 

Παρασκευάστηκαν διαλύµατα πολυµεθακρυλικού µεθυλεστέρα, 8% w/w από το 

πολυµερές σε διαλύτη οξεικό εστέρα της 1-µεθόξυ προπανόλης-2 ή εναλλακτικά σε 

διαλύτη µέθυλο ισοβουτυλική κετόνη. Για την παρασκευή των διαλυµάτων µετά την 

ανάµειξη των συστατικών τους απαιτήθηκε ανάδευση για περίπου 24 ώρες µε 

ταυτόχρονη θέρµανση στους 55oC, για να αποφύγουµε ανεπιθύµητες αντιδράσεις. 

Παρασκευάστηκαν διαλύµατα πολυµεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα και 

πολυµεθακρυλικού υδροξυπροπυλεστέρα µε συγκεντρώσεις 10% w/w, σε διαλύτες 

αιθοξυαιθανόλη και γαλακτικό αιθυλεστέρα. Για την ανάµειξη των συστατικών τους 

απαιτήθηκε µόνο απλή ανάδευση σε θερµοκρασία δωµατίου (περίπου στους 25οC). 

Σε ορισµένα από τα παραπάνω διαλύµατα προστέθηκε φωτοευαίσθητη ένωση 

τριφαινυλοσουλφωνικό εξαφθοροαντιµονικό άλας, σε ποσοστά 13%, 7%, 2% και 1% 

w/w επί της ποσότητας του πολυµερούς στο διάλυµα, οπότε προέκυψε λιθογραφικό 

υλικό µε συµπεριφορά αρνητικού τόνου. 

Σε διαλύµατα µε βάση τα πολυµερή PMMA και PHEMA προστέθηκαν, σε ποσοστά 5-

30% επί της µάζας του πολυµερούς στο διάλυµα, πολυαλυκυκλικοί υδρογονάνθρακες 

(παράγωγα του αδαµαντανίου, adamantan derivatives) και πολυαρωµατικοί 

υδρογονάνθρακες (παράγωγα του ανθρακενίου, anthracene derivatives). 

Παρασκευάστηκαν διαλύµατα πολυµερούς εποξειδωµένης νεολάκας µε περιεκτικότητα 

22-30% w/w σε διαλύτη PGMEA, µε απλή ανάδευση σε θερµοκρασία δωµατίου. Στο 

διάλυµα προστέθηκε κατά περίπτωση φωτοευαίσθητη ένωση (άλας σουλφωνίου) π.χ. 

σε ποσοστό 5% w/w επί της ποσότητας του πολυµερούς. 

Τέλος, παρασκευάστηκαν διαλύµατα όπως στην προηγούµενη περίπτωση, που 

περιείχαν ως κύριο συστατικό πολυµερές από τη σειρά των PHS ή µίγµατά τους µε 

EPNOV σε αναλογίες από 100:0% µέχρι 0:100%. 
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2.2: ΣΥΣΚΕΥΕΣ-∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

 

2.2.1: Συστήµατα ακτινοβόλησης των υλικών λιθογραφίας. 

 

2.2.1.1: Λυχνία εκκένωσης υδραργύρου-ξένου (Oriel) 

Η εν λόγω λυχνία χρησιµοποιείται στην οπτική λιθογραφία σε εργαστηριακό επίπεδο. 

Παρέχει τη δυνατότητα χρήσης δισκίων µέχρι και 4 ιντσών καθώς και δισκίων 

ακανόνιστου Σχήµατος και διαφορετικού πάχους. 

Το όργανο περιλαµβάνει το τροφοδοτικό της λυχνίας, το ρυθµιστή και τον ανιχνευτή 

της έντασης της ακτινοβολίας, το σύστηµα κατόπτρων και το διάφραγµα. ∆ιαθέτει 

ακόµα σύστηµα έκθεσης µαλακής επαφής (soft contact) µάσκας-υποστρώµατος. 

Πρόκειται για µια φορητή µεταλλική ιδιοκατασκευή που αποτελείται από τη βάση 

έκθεσης πάνω στην οποία τοποθετείται το υπόστρωµα που πρόκειται να εκτεθεί, και 

µια µηχανική αντλία που δηµιουργεί την απαραίτητη υποπίεση για την καλή επαφή 

µάσκας-υποστρώµατος. 

Μετά την τοποθέτηση του υποστρώµατος, της µάσκας και του κατάλληλου φίλτρου, 

όπου χρειάζεται (τα ειδικά φίλτρα επιτρέπουν τη διέλευση του συγκεκριµένου µήκους 

κύµατος -ή της περιοχής µηκών κύµατος- που χρησιµοποιείται στις εκθέσεις), το 

υπόστρωµα ακτινοβολείται για χρόνο που προκαθορίζεται µέσω ρυθµιστή ανάλογα µε 

το υλικό που εκτίθεται και την εκάστοτε ισχύ της λυχνίας. Η ισχύς µετράται πριν κάθε 

ακτινοβόληση και η συνήθης τιµή της είναι περίπου 400W. Η µέτρηση της ισχύος της 

λυχνίας ανά µονάδα επιφάνειας (ακτινοµετρία), πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια 

ειδικής συσκευής (International Light 1700) που διαθέτει κατάλληλους αισθητήρες και 

φίλτρα. 

Η ενέργεια της ακτινοβολίας προκύπτει αν πολλαπλασιάσουµε τη µετρούµενη ισχύ µε 

το χρόνο έκθεσης, δηλαδή ισχύει η σχέση :  

E=P ∆t,    (13) 

Όπου: 

Ε= η ενέργεια της ακτινοβολίας ανά µονάδα επιφάνεια (συνήθης µονάδα 2cm
mJ1 ) 

P= η ισχύς ανά µονάδα επιφάνεια (συνήθης µονάδα 2cm
mW1 ) 

∆t= ο χρόνος ακτινοβόλησης (σε sec). 
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2.2.1.2: Σύστηµα έκθεσης µε δέσµη ηλεκτρονίων, EBPG 3 (Leica) 

Πρόκειται για ένα σύστηµα διανυσµατικής σάρρωσης, δωρεά της εταιρείας Photronics 

στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής (εγκαταστάθηκε το 1998 και τέθηκε σε λειτουργία 

το 1999). Χρησιµοποιείται κυρίως για την εκτίµηση της διακριτικής ικανότητας 

φωτοπολυµερικών υλικών και για εφαρµογές στη νανοτεχνολογία. 

Η ηλεκτρονική δέσµη έχει σταθερό Σχήµα (γκαουσιανή δέσµη) και κατευθύνεται στις 

επιθυµητές περιοχές (διανυσµατική σάρρωση). Το µέγεθος του βήµατος σάρρωσης 

(beam step size) κυµαίνεται µεταξύ 0.02 και 1.0µm. Το µέγιστο πεδίο σάρρωσης 

(scanfield) είναι 1.6×1.6mm στα 20keVκαι 0.8×0.8mm στα 50keV µε ακρίβεια 

ευθυγράµµισης µεταξύ διαδοχικών εκθέσεων (overlay accuracy) 80nm και µέγιστη 

διαδροµή βηµατικών κινήσεων (table movement range) 132mm σε Χ και Υ άξονες. 

Το ηλεκτρόδιο παραγωγής δέσµης ηλεκτρονίων αποτελείται από νήµα εξαβοριούχου 

λανθανίου (LaB6) ή βολφραµίου (W). Η συχνότητα έκθεσης (writing speed) κυµαίνεται 

µεταξύ 0.1 και 10MHz. Η διακριτική ικανότητα του οργάνου εξαρτάται από τη 

διάµετρο της δέσµης που είναι µεταβαλλόµενη µε ελάχιστη τιµή τα 25nm στα 50keV. Η 

ελάχιστη δοµή (διακριτική ικανότητα) που µπορεί να αποτυπωθεί στο φωτοπολυµερές 

είναι µικρότερη των 100nm. 

Το όργανο διαθέτει 10 δειγµατοφορείς στο χώρο του δείγµατος µε ακρίβεια 

µετακίνησης 0.1µm. Ο χρόνος φόρτωσης/εκφόρτωσης του δείγµατος είναι µικρότερος 

των 5 λεπτών. Παρέχεται η δυνατότητα έκθεσης µασκών, δισκίων (Si, GaAs) διαµέτρου 

µέχρι 5 ίντσες (ακόµα και δισκίων ακανόνιστου Σχήµατος και διαφορετικού πάχους). 

 

 

2.2.1.3: Σύστηµα έκθεσης µε ακτινοβολία λέιζερ (Exitech Series 8000 193nm 

Microstepper). 

Τέτοιο σύστηµα βρίσκεται εγκατεστηµένο στο Central Microstructure Laboratory του 

Rutherford Appleton Laboratory στην Αγγλία, όπως και στο Centre National des Etudes 

de Telecommunication (C.N.E.T.) στη Γαλλία. Αποτελείται από την πηγή ακτινοβολίας 

βαθέος υπεριώδους (ArF excimer laser), το σύστηµα φακών που συµπιέζουν 

οµοιογενώς τη δέσµη φωτός και τη στήλη των οπτικών προβολής της µάσκας πάνω 

στην επιφάνεια του φωτοπολυµερικού υµενίου. Τα καταδιοπτρικά συστήµατα έκθεσης 

λειτουργούν µε σάρρωση και βηµατισµό. Το αριθµητικό άνοιγµα είνα ΝΑ=0.5 και η 
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µάσκα προβάλλεται υπό σµίκρυνση κατά 10 φορές.Η επιφάνεια του δισκίου που 

εκτίθεται τελικά είναι 4 mm×mm. 

Το σύστηµα περιλαµβάνει επίσης βάση γρανίτη όπου τοποθετούνται τα δισκία και 

συγκρατούνται µε τη βοήθεια κενού (η βάση µπορεί να δεχτεί δισκία 6 ή 8 ιντσών), 

διαγνωστικά συτήµατα της δέσµης, τα οποία προσδιορίζουν το ακριβές µήκος κύµατος 

του laser κατά τη διάρκεια της έκθεσης, όπως επίσης και τη σταθερότητά του και άλλες 

παραµέτρους, ώστε να εξασφαλίζεται η αναπαραγωγισιµότητα της δόσης έκθεσης. 

Τέλος, διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή µε κατάλληλο λειτουργικό σύστηµα σε 

Windows, που επιτρέπει απλό χειρισµό και αυτοµατοποιηµένη λειτουργία του 

συστήµατος του stepper µε προκαθορισµένες παραµέτρους (δόση και χρόνος έκθεσης, 

εστιακή απόσταση, ακριβής θέση του δισκίου που εκτίθεται), οι οποίες καταχωρούνται 

στη µνήµη του υπολογιστή για κάθε έκθεση. 

 

 

2.2.2: Συστήµατα εγχάραξης 

 

2.2.2.1: Εγχαράκτης πλάσµατος (Reactive Ion Etcher, RIE-Nextral Alcatel NE330) 

Το εν λόγω σύστηµα προορίζεται για εγχάραξη υλικών όπως πυρίτιο, νιτρίδιο και 

οξείδιο του πυριτίου και φωτοπολυµερή. Η εγχάραξη γίνεται µε χρήση αερίου σε 

χαµηλή πίεση (5-100mTorr) στο οπoίο προκαλείται ηλεκτρική εκκένωση πλάσµατος µε 

εφαρµογή RF (Radio Frequency) τάσης. Η τάση επιταχύνει τα ιόντα και επιτυγχάνει 

έντονο βοµβαρδισµό, εξασφαλίζοντας εγχάραξη µε κατάλληλη ανισοτροπία και 

εκλεκτικότητα. 

Ο θάλαµος διεργασιών έχει εσωτερική διάµετρο 420 mm και είναι κατασκευασµένος 

από αλουµίνιο. Η κάθοδος (διαµέτρου 330 mm) καλύπτεται από ένα δίσκο χαλαζία, 

όπου τοποθετούνται τα προς εγχάραξη δείγµατα, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε 

ρύπανση από το ατσάλι της καθόδου. Πάνω από την κάθοδο τοποθετείται το 

ηλεκτρόδιο της ανόδου (διαµέτρου 300 mm), που είναι γειωµένο και σε ρυθµιζόµενη 

απόσταση από την κάθοδο. Το πλάσµα δηµιουργείται µετά την εφαρµογή τάσης RF 

(13.56 MHz) στην κάθοδο. 

Επειδή τα δείγµατα θερµαίνονται κατά τη διάρκεια της εγχάραξης, το ηλεκτρόδιο 

ψύχεται, για να περιοριστεί η αύξηση της θερµοκρασίας. Τα αέρια των διεργασιών 

τροφοδοτούνται στο θάλαµο µέσα από την άνοδο. Κάτω από το θάλαµο διεργασιών 
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βρίσκεται το αντλητικό σύστηµα που επιτρέπει την εκκένωση των αερίων και των 

προιόντων των αντιδράσεων, οι οποίες λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της 

εγχάραξης, συµµετρικά γύρω από την κάθοδο. Η συµµετρική ροή των αερίων στο 

θάλαµο µέσα από την άνοδο και η συµµετρική άντληση του θαλάµου γύρω από την 

κάθοδο εξασφαλίζουν την οµοιοµορφία της εγχάραξης. 

Το αντλητικό σύστηµα αποτελείται από µια µηχανική και µια τυρβοµοριακή αντλία 

(turbomolecular pump) που εξασφαλίζει κενό µέχρι 10-6 mbar και µεγάλους ρυθµούς 

άντλησης στις χρησιµοποιούµενες συνθήκες πίεσης. Η πίεση ρυθµίζεται σε επιθυµητές 

τιµές από το ποτενσιόµετρο πίεσης και διατηρείται σταθερή ανεξάρτητα της ροής των 

εισαγοµένων αερίων µε τη βοήθεια ρυθµιστικής βαλβίδας. Για την εισαγωγή των 

αερίων διατίθενται τρεις ρυθµιστές ροής για τα αέρια SF6, CHF3 και Ο2. 

Στη συχνότητα εναλλασσόµενης τάσης που λειτουργεί ο εγχαράκτης απαιτείται ένα 

δίκτυο προσαρµογής, για να ελαχιστοποιεί την ανακλώµενη ισχύ προς την πηγή . Το 

δίκτυο περιλαµβάνει µια σταθερή επαγωγή και δύο µεταβλητούς πυκνωτές. Η µέγιστη 

ισχύς της γεννήτριας είναι 600W. 

 

 

2.2.3: Όργανα xαρακτηρισµού δοµών 

 

2.2.3.1: Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (Scanning Electron Microscope, SEM) 

Στο SEM τα ηλεκτρόνια παράγονται σε θερµαινόµενο νήµα, που έχει διαστάσεις λεπτής 

ακίδας, επιταχύνονται µε τη χρήση κατάλληλου πεδίου, δέχονται την επίδραση ενός 

µαγνητικού φακού και στη συνέχεια προσπίπτουν στο υπό παρατήρηση αντικείµενο, 

οπότε προκαλούν την εκποµπή δευτερογενών ηλεκτρονίων, τα οποία χρησιµοποιούνται 

για τη διαµόρφωση της εικόνας. 

Συγκεκριµένα, µε την επίδραση του µαγνητικού φακού µειώνεται η διατοµή της δέσµης 

των ηλεκτρονίων, που εστιάζεται αρχικά σε ένα σηµείο του προς παρατήρηση 

δείγµατος και, στη συνέχεια, µε την επίδραση κατάλληλων πεδίων, σαρώνει όλο το 

αντικείµενο από αριστερά προς δεξιά, όπως φαίνεται στο Σχήµα 29, όπου 

παρουσιάζονται τρία διαδοχικά σηµεία της εστιασµένης δέσµης (1,2,3). Όταν η δέσµη 

φτάσει στο δεξιό άκρο του αντικειµένου επανέρχεται αριστερά, αλλά κατά µία βαθµίδα 

χαµηλότερα, και συνεχίζεται η σάρωση σε σειρές, όπως ακριβώς συµβαίνει µε την 

πληκρολόγηση ενός κειµένου σε έναν υπολογιστή ή µια γραφοµηχανή. 

Τα βασικά µέρη που αποτελούν το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης είναι: 
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Η “κολώνα” της δέσµης των ηλεκτρονίων, όπου παράγεται και εστιάζεται πάνω στο 

δείγµα η δέσµη των ηλεκτρονίων. Το θερµαινόµενο νήµα (δηλαδή η “πηγή” των 

ηλεκτρονίων) είναι συνήθως κατασκευασµένο από βολφράµιο, εκτός κι αν απαιτείται 

µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα, οπότε χρησιµοποιείται εξαβοριούχο λανθάνιο 

(LaB6). 

 

       1        2          3

Οθόνη Σωλήνα
Καθοδικών Ακτίνων

Συλλογή
∆ευτερογενών 
Ηλεκτρονίων 

∆ιαµόρφωση 
∆έσµης 
Ηλεκτρονίων 

∆είγµα 

Μαγνητικός 
Φακός 

Κάθοδος

 

Σχήµα 29: Βασικά µέρη και αρχή λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου 

Σάρωσης. 

 

Ο θάλαµος του δείγµατος, στην πόρτα του οποίου βρίσκεται η ειδική βάση στην οποία 

τοποθετείται το δείγµα. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες κίνησης του δείγµατος: 

µετακίνηση στους τρεις άξονες συντεταγµένων (x,y,z), επίπεδη περιστροφή κατά γωνία 

θ (µέχρι 360ο) και κλίση µέχρι 90ο. Ο έλεγχος των κινήσεων του δείγµατος γίνεται από 

το χειριστήριο, που βρίσκεται ακριβώς έξω από το θάλαµο του δείγµατος ή, στα πιο 

εξελιγµένα µοντέλα SEM, µε τη χρήση joysticks ή ειδικού software. 

Το αντλητικό σύστηµα. Η καλή λειτουργία του µικροσκοπίου εξαρτάται από το βαθµό 

του υψηλού κενού που επιτυγχάνεται, που ανέρχεται σε 10-4-10-6 Torr, ενώ µπορεί να 
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µειωθεί όταν χρησιµοποιείται νήµα LaB6. Το κενό επιτυγχάνεται µε τη χρήση µιας 

αντλίας turbo και µιας µηχανικής, που υποστηρίζει την turbo. 

Το χειριστήριο, που στα πιο εξελιγµένα µοντέλα SEM έχει αντικατασταθεί από ειδικό 

software. Από εδώ ρυθµίζονται οι παράµετροι που παίζουν σηµαντικό ρόλο στη 

µέγιστη διακριτική ικανότητα του µικροσκοπίου και, συνεπώς, στην επίτευξη της 

βέλτιστης εικόνας. 

Ολοκληρώνοντας, πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι µικρογραφίες των δοµών, οι οποίες 

αποτυπώθηκαν πάνω στην επιφάνεια των πολυµερικών υµενίων που αναπτύχθηκαν στα 

πλαίσια της ερευνητικής προσπάθειας, που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, είναι 

από το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρρωσης Philips 515 του Ινστιτούτου Επιστήµης 

Υλικών (ΕΚΕΦΕ, ∆ηµόκριτος). 

 

 

2.2.3.2: Όργανο µέτρησης πάχους των υµενίων, Sloan Dektak IIA (Ινστιτούτο 

Επιστήµης Υλικών, ΕΚΕΦΕ, «∆ηµόκριτος») 

Το προφιλόµετρο ακίδας αποτελείται από δύο τµήµατα: 

Το χώρο του δείγµατος, όπου υπάρχουν η ακίδα µέτρησης, τα αισθητήρια όργανα και η 

κάµερα. Εδώ τοποθετείται το δείγµα µε την επιφάνειά του απόλυτα κάθετη στον άξονα 

της ακίδας. Ο χώρος αυτός είναι προστατευµένος από ρεύµατα αέρα για την αποφυγή 

σφαλµάτων στη µέτρηση του πάχους. Για τη µέτρηση πάχους είναι απαραίτητη η 

δηµιουργία ενός βήµατος, οπότε κάθε φορά που η ακίδα συναντάει το βήµα (ή 

οποιαδήποτε µεταβολή στο επίπεδο της επιφάνειας του δείγµατος) προξενείται µια 

αλλαγή στο σήµα (χωρητικού ή επαγωγικού χαρακτήρα) που είναι ενδεικτική του 

ύψους του βήµατος (ή της όποιας µεταβολής). Ειδικά για τα φωτοπολυµερή η τεχνική 

που κατά κανόνα εφαρµόζεται είναι η δηµιουργία µιας χαραγής πάνω στο υµένιο, οπότε 

η ακίδα σαρρώνει το υµένιο σε διεύθυνση κάθετη στη χαραγή. Με την τεχνική αυτή και 

µε ακίδα µέσης διαµέτρου κεφαλής (12µm, σφάλµα µέτρησης 1nm) µπορούν να 

µετρηθούν µε ευκολία υµένια ελάχιστου πάχους 10nm). 

Τον υπολογιστή, µέσω του οποίου επιλέγεται το πρόγραµµα λειτουργίας του οργάνου 

µε τις κατάλληλες παραµέτρους (καθορίζεται το στυλ του βήµατος, το µήκος και η 

ταχύτητα της σάρρωσης, η πίεση της ακίδας) και δίνονται οι εντολές για τη σάρρωση 

του δείγµατος, την ευθυγράµµιση των σηµείων αναφοράς των προφίλ πάχους του 

δείγµατος, και τελικά, την εύρεση του πάχους του δείγµατος από τη διαφορά ύψους 

ανάµεσα στο σηµείο αναφοράς και στο σηµείο που γίνεται η µέτρηση. 
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2.2.4: Όργανα φυσικοχηµικού χαρακτηρισµού 

 

2.2.4.1: Φασµατοφωτόµετρο υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) Lambda 40. 

Πρόκειται επίσης για φασµατοφωτόµετρο διπλής δέσµης µε φασµατική περιοχή 

σάρρωσης 170-700nm, το οποίο διαθέτει ένα οπτικό σύστηµα, που λειτουργεί 

αποκλειστικά µε τη χρήση κατόπτρων (χωρίς φακούς). Όλα τα οπτικά µέρη του 

οργάνου καλύπτονται από ένα στρώµα οξειδίου του πυριτίου για µεγαλύτερη αντοχή. Ο 

µονοχρωµάτορας είναι ένα ολογραφικό κοίλο πλέγµα, το κέντρο του οποίου καλύπτεται 

από 1053 γραµµές ανά χιλιοστόµετρο. Η φασµατική περιοχή λειτουργίας του οργάνου 

καλύπτεται από λυχνία δευτερίου (που καλύπτει την περιοχή του υπεριώδους) και 

λυχνία αλογόνου (η οποία εκπέµπει στην περιοχή του ορατού). Με κατάλληλο σύστηµα 

από κάτοπτρα επιτρέπεται κάθε φορά να φτάνει στο µονοχρωµάτορα, και συνεπώς στο 

δείγµα, µόνο το ένα είδος της ακτινοβολίας. Η αλλαγή στην πηγή της ακτινοβολίας 

γίνεται αυτόµατα, καθώς ο µονοχρωµάτορας περιστρέφεται. 

Στο Σχήµα 30 φαίνεται η πορεία της δέσµης της ακτινοβολίας µετά από το πέρασµά της 

από το µονοχρωµάτορα, όπου παράγεται ένα φάσµα. Ανάλογα µε την κλίση του 

µονοχρωµάτορα, τµήµα του φάσµατος ανακλάται προς το κάτοπτρο, όπου και πάλι 

ανακλάται, και στη συνέχεια το 50% αυτής της ακτινοβολίας φτάνει τελικά στο θάλαµο 

του δείγµατος (όπου, αφού περάσει από το δείγµα ανιχνεύεται από µια φωτοδίοδο) και 

το υπόλοιπο 50% φτάνει τελικά στο θάλαµο που βρίσκεται το δείγµα αναφοράς. 

 

 

∆είγµα 

∆είγµα
Αναφοράς 

Φακός 

Ανιχνευτής 

Φακός 

Ανιχνευτής 

Μονοχρω- 
µάτορας 

Κάτοπτρο 

 

Σχήµα 30: Οπτική διαδροµή για το φασµατοφωτόµετρο ορατού-υπεριώδους (Vis-UV) 

Lambda 40. 
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2.2.4.2: Φασµατοφωτόµετρο υπερύθρου FTIR, Manga IR Spectrometer 550 Nicolet 

(Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας, ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος). 

Ο συγκεκριµένος τύπος είναι απλής δέσµης µε φασµατική περιοχή σάρρωσης 4000-

400cm-1. Τα κύρια τµήµατά του είναι η πηγή ακτινοβολίας, ο ενισχυτής και ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής µε το ιδιαίτερα εξελιγµένο λειτουργικό σύστηµα που 

επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη αποτίµηση του φάσµατος. Μερικές από τις 

παραµέτρους που ρυθµίζονται µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι η 

ευθυγράµµιση της φωτεινής δέσµης, το εύρος του φάσµατος, η ταχύτητα σάρρωσης, η 

υψηλή ή χαµηλή ανάλυση (πριν τη λήψη του φάσµατος) και η αυτόµατη διόρθωση της 

γραµµής βάσης, η ρύθµιση του 100% της διαπερατότητας, η αυτόµατη εύρεση 

κορυφών (µετά τη λήψη του φάσµατος). 

 

2.2.4.3: Φασµατόµετρο µάζας, Platform II Micromass ((Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας, 

ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος). 

Πρόκειται για όργανο που διαθέτει ένα µεγάλο πλήθος από λειτουργίες εισόδου, όπως 

αέρια και υγρή χρωµατογραφία (GC και LC), και τεχνικές ιοντισµού, όπως 

πρόσκρουση ηλεκτρονίων (electron impact, EI), ψεκασµό ηλεκτρονίων (electrospray, 

ESP) κλπ. Μια σχηµατική παράσταση της αρχής λειτουργίας του οργάνου φαίνεται στο 

Σχήµα 31. Ο έλεγχος του οργάνου γίνεται µέσω του συστήµατος δεδοµένων MassLynx 

NTTM, το οποίο χρησιµοποιεί γραφικά σε περιβάλλον Windows NT, και παρέχει τη 

δυνατότητα στο χρήστη να επεµβαίνει άµεσα, πραγµατοποιώντας ρυθµίσεις σε κάθε 

λειτουργία του φασµατοµέτρου, του οποίου τα βασικά µέρη είναι τα εξής: 

∆ύο τυρβοµοριακές αντλίες, που δηµιουργούν το απαραίτητο υψηλό κενό, η µια στην 

περιοχή του αναλυτή µαζών και η άλλη στην περιοχή της πηγής. 

Μηχανικές (περιστροφικές) αντλίες, οι οποίες υποστηρίζουν τη λειτουργία των 

τυρβοµοριακών αντλιών. 

Η πηγή, όπου παράγονται τα ιοντισµένα θραύσµατα, είτε µέσω συγκρούσεων µε τα 

ηλεκτρόνια, είτε µε χηµικές µεθόδους ιοντισµού. 

Το ηλεκτρόδιο εισόδου των στερεών, όπου τοποθετείται η ειδική κάψουλα, που 

περιέχει τη στερεή ουσία διαλυµένη σε ιδιαίτερα πτητικό διαλύτη. Καθώς η 

θερµοκρασία αυξάνει, τα µόρια της ουσίας εξατµίζονται και διοχετεύονται στο χώρο 

της πηγής, όπου και ιοντίζονται. 

Ο αναλυτής µαζών, που είναι ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης και διαθέτει ειδικό φίλτρο για 

την προστασία του από την εξωτερική µόλυνση. Τα ιόντα που διαπερνούν τον αναλυτή 
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ανιχνεύονται από ένα σύστηµα ανίχνευσης DynoliteTM. Το ρεύµα των ιόντων που 

συλλέγονται ενισχύεται από φωτοδίοδο, που λειτουργεί µε πολύ χαµηλό θόρυβο και 

κέρδος 105. 

 

90 o + 

_ 

Ηλεκτρικό πεδίο

90ο

Μαγνητικό πεδίο

Πηγή 

Ανιχνευτής

 

Σχήµα 31: Σχηµατική παράσταση της πορείας των ιοντισµένων θραυσµάτων σε ένα  

φασµατόµετρο µάζας διπλής εστίασης. 

 

2.2.5: Άλλα χρησιµοποιηθέντα όργανα 

Εκτός των οργάνων που περιγράφησαν ανωτέρω στα πλαίσια της παρούσας εργασίας 

χρησιµοποιήθηκαν επίσης: 

Ειδικές θερµαινόµενες πλάκες (hotplate) για θέρµανση των υµενίων πριν και µετά (όταν 

χρειαζόταν) την έκθεσή τους. Ενίοτε οι θερµάνσεις έγιναν σε ειδικό φούρνο µε 

συνθήκες κενού. 

Περιστροφικός επιστρωτής (spin coater), για επίστρωση υµενίων πάνω σε δισκίο από 

διάλυµα του φωτοπολυµερούς. Στη διάρκεια της επίστρωσης το δισκίο συγκρατειται µε 

υποπίεση (η οποία προκαλείται µε τη χρήση µηχανικής αντλίας κενού) πάνω σε 

αυτοπεριστρεφόµενη κεφαλή ειδικού περιστροφέα. Η όλη διάταξη συµπληρώνεται µ’ 

έναν πίνακα οργάνων ελέγχου λειτουργίας και ένα ποδοστήρα εκκίνησης και 

τερµατισµού ανάγκης. 

∆ιαφορικό Θερµιδόµετρο Σάρωσης (Differential Scanning Calorimeter, DSC). Το 

όργανο που χρησιµοποιήθηκε είναι το 910 DSC της εταιρίας Du Pont (Ινστιτούτο 

Φυσικοχηµείας, ∆ηµόκριτος). Η βαθµονόµηση του οργάνου γίνεται µε βάση τη 

θερµοκρασία τήξης πρότυπου δείγµατος Ινδίου (Tg: 156,6οC). 
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2.3: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
 

2.3.1: Τεχνικές λιθογραφίας  

 

2.3.1.1: Τυπική λιθογραφική διαδικασία. 

Επίστρωση φωτοπολυµερικών υµενίων µε απόχυση κάθε φορά µέρους του διαλύµατος 

του πολυµερούς στο προς επίστρωση δισκίο και περιστροφή του δισκίου µέσω 

µηχανικού περιστροφέα στις 4000 στροφές ανά λεπτό (rpm), για περίπου 30 sec. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι οι επιστρώσεις των υµενίων γίνονται πάνω σε 

δισκία πυριτίου τριών ή τεσσάρων ιντσών κατά περίπτωση. Τέλος, για ορισµένες 

εφαρµογές (κυρίως για φασµατοσκοπία UV) τα υµένια επιστρώνονται σε δισκία 

χαλαζία (quartz). 

Θέρµανση µετά την επίστρωση. Λόγω της συγκεκριµένης τεχνικής που χρησιµοποιείται 

για την επίστρωση ένα µεγάλο ποσοστό διαλύτη εξατµίζεται στον πολύ µικρό χρόνο 

που διαρκεί η επίστρωσή του (20-30 sec), µε συνέπεια οι πολυµερικές αλυσίδες να µην 

προλαβαίνουν να διευθετηθούν καλά. Συνέπεια αυτού είναι ότι επιπλέον ελεύθερος 

όγκος δηµιουργείται στο φιλµ. Αυτός ο ελεύθερος όγκος περιορίζεται στη διάρκεια της 

θέρµανσης που ακολουθεί την επίστρωση (Post aplly Bake ή Prebake, PB). Η 

θερµοκρασία του PB διαφέρει για τα διαφορετικά φωτοπολυµερικά υµένια και 

επιλέγεται στο θερµοκρασιακό διάστηµα ανάµεσα στη θερµοκρασία υαλώδους 

µετάπτωσης Tg και τη θερµοκρασία θερµικής αποικοδόµησης Td του πολυµερούς. 

Όλα τα PB έγιναν µε τοποθέτηση των υµενίων πάνω σε θερµαινόµενη πλάκα (hotplate)  

σε θερµοκρασιακό εύρος 70-160οC και είχαν διάρκεια 1-5min, ανάλογα µε το 

φωτοπολυµερές. 

Τα φωτοπολυµερικά υµένια της δεύτερης κατηγορίας (τύπου εποξειδωµένης νεολάκας 

σε µίγµατα ή µη µε πολυ-υδροξυστυρένια) µετά την επίστρωσή τους θερµάνθηκαν 

στους 110οC για 5 min. 

Έκθεση σε φως κατάλληλου µήκους κύµατος ή σε δέσµη ηλεκτρονίων. Στις εκθέσεις µε 

φως ενίοτε χρησιµοποιήθηκαν φίλτρα στενής περιοχής διαπερατότητας γύρω στα 

254nm και 248nm. Σε όλες τις περιπτώσεις ακτινοβολήθηκαν καθορισµένες περιοχές 

των υµενίων, αφού χρησιµοποιήθηκε µάσκα, το σχήµα της οποίας αποτυπώθηκε στα 

θετικού τόνου υλικά (ενώ το αντίστροφο του σχήµατος της µάσκας αποτυπώθηκε στα 

αρνητικού τόνου υλικά). 
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Θέρµανση µετά την έκθεση  (Post Exposure Bake, PEB), µόνο για τα υλικά χηµικής 

ενίσχυσης, κατά τη διάρκεια της οποίας λαµβάνει χώρα ουσιαστικά η αντίδραση 

αλλαγής της διαλυτότητας µε συµµετοχή του οξέος που έχει παραχθεί κατά την έκθεση 

των υλικών. 

Για τα υµένια µε βάση ακρυλικά πολυµερή η θέρµανση µετά την έκθεση έγινε πάνω σε 

θερµαινόµενη πλάκα, σε θερµοκρασίες από 90-130οC και για χρόνους 2-5min, ανάλογα 

µε το δείγµα. 

Για τα υµένια µε βάση πολυµερές τύπου νεολάκας ή µίγµατά του µε PHS τα PEB 

έγιναν πάνω σε θερµαινόµενη πλάκα επίσης, στους 90-130οC για 1-5 min. 

Εµφάνιση (development), µέσω εµβάπτισης των υµενίων σε κατάλληλα επιλεγµένο 

διάλυµα και για αυστηρά καθορισµένο χρόνο (τυπικοί χρόνοι εµφάνισης 1-4 min). 

Για τα υλικά µε βάση PMMA ως κατάλληλοι εµφανιστές επιλέχτηκαν µίγµατα 

MIBK:IPA (methyl isobutyl ketone:isopropanol) σε αναλογία από 1:3 έως 3:1.κατά 

περίπτωση Η εµφάνιση είχε συνήθως διάρκεια 1,5 min και ολοκληρώθηκε µε έκπλυση 

του υµενίου µε IPA και στέγνωµα σε ροή αζώτου. 

Για τα υµένια θετικού τόνου µε βάση PHEMA και PHPMA ως εµφανιστής 

χρησιµοποιήθηκε ήπιο υδατικό διάλυµα βάσης (AZ Mif 726) ή αραιωµένο µε 

απιονισµένο νερό σε αναλογίες από 1:1 έως 1:30 κατά περίπτωση και για χρόνο 

περίπου 1,5min. Οι εκπλύσεις έγιναν µε απιονισµένο νερό (DI H2O) και η διαδικασία 

ολοκληρώθηκε µε στέγνωµα σε ροή αζώτου. 

Για τα προηγούµενα υλικά που περιείχαν και φωτοευαισθητοποιητή, ως εµφανιστής 

επιλέχτηκε η µεθανόλη ή µεθανόλη αραιωµένη µε απιονισµένο νερό (DI H2O) σε 

αναλογία 1:1, στην οποία εµβαπτίσθηκαν για 1min και στη συνέχεια έγινε έκπλυσή 

τους µε νερό και στέγνωµα όπως και προηγουµένως. 

Τέλος, η εµφάνιση των υµενίων µε βάση EPR και µίγµατά της µε PHS έγινε µε 

PGMEA για 1,5 min και η έκπλυσή τους µε IPA. 

 

2.3.1.2: Καµπύλες αντίθεσης (ή ευαισθησίας) των υλικών. 

Στη συνέχεια περιγράφεται τυπικό πείραµα κατασκευής µιας καµπύλης ευαισθησίας (ή 

καµπύλης αντίθεσης) του υλικού, απ’ όπου υπολογίζονται σηµαντικές παράµετροι, 

όπως η ευαισθησία και η αντίθεσή του.  

Μετράµε το πάχος του υλικού που έχει αποµείνει σε κάθε περιοχή του υµενίου που 

ακτινοβολήθηκε και στη συνέχεια το κανονικοποιούµε, διαιρώντας µε το αρχικό πάχος 

του υµενίου. Για κάθε περιοχή του υµενίου υπολογίζουµε τη δόση της ακτινοβολίας  
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που δέχτηκε σε µονάδες mJ/cm2, πολλαπλασιάζοντας την ένταση της προσπίπτουσας 

δέσµης φωτός µε το χρόνο ακτινοβόλησης (βλ. εξίσωση 10). Σηµειώνεται ότι η ένταση 

της ακτινοβολίας ορισµένου µήκους κύµατος µετράται µε τη βοήθεια ειδικού 

ακτινοµέτρου και έχει µονάδες mW/cm2. 

Ως παράδειγµα παρατίθεται η περίπτωση υµενίου πολυµεθακρυλικού µεθυλεστέρα που 

ακτινοβολήθηκε σε προκαθορισµένες περιοχές, µέσω µάσκας, µε φως στην περιοχή 

200-254nm (χρησιµοποιήθηκε φίλτρο µε ευρεία περιοχή διαπερατότητας). Το αρχικό 

πάχος του υµενίου ήταν 7700 Αο, ενώ η ένταση της ακτινοβολίας που µετρήθηκε ήταν 

0.077 mW/cm2. Τα αποτελέσµατα παρατίθενται στον Πίνακα 4, ενώ η καµπύλη 

αντίθεσης που κατασκευάστηκε από αυτά φαίνεται στο Σχήµα 32. Σηµειώνουµε ότι 

στον άξονα των δόσεων (οριζόντιος άξονας) χρησιµοποιείται λογαριθµική κλίµακα. 

 

Πίνακας 4: Λιθογραφική συµπεριφορά υµενίων πολυµεθακρυλικού µεθυλεστέρα. 

Χρόνοι έκθεσης 
(sec) 

Εναποµείναν 
πάχος υµενίου 
PMMA (Ao). 

∆όση ακτινοβολίας 
(mJ/cm2) 

Κανονικοποιηµένο 
πάχος υµενίου 
PMMA (Ao). 

300 7700 23.1 1 

500 6900 38.5 0.9 

1000 5500 77 0.71 

1200 4900 92.4 0.64 

1400 1600 107.8 0.21 

1600 1200 123.2 0.16 

1800 900 138.6 0.12 

2000 0 154 0 

2400 0 184.8 0 

2800 0 215.6 0 

3000 0 231 0 

 

Η ευαισθησία του υλικού καθορίζεται από την τµή της δόσης καθαρισµού, η οποία 

πρακτικά αντιστοιχεί στο σηµείο τοµής της καµπύλης µε τον οριζόντιο άξονα. Η 

αντίθεση του υλικού προσδιορίζεται από την κλίση της παραπάνω καµπύλης σε σηµείο 

της κοντά στο σηµείο καθαρισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι η παραπάνω καµπύλη είναι 

αντιπροσωπευτική για θετικού τόνου υλικά λιθογραφίας. Αντίστοιχα µπορεί να 

προκύψουν οι καµπύλες αντίθεσης των αρνητικών υλικών λιθογραφίας. 
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Σχήµα 32: Καµπύλη αντίθεσης του πολυµεθακρυλικού µεθυλεστέρα µετά από έκθεσή  

του µε υπεριώδες φως. 

 

2.3.2: Τεχνική εγχάραξης. 

Μετά το στάδιο της έκθεσης οι λιθογραφικές διεργασίες συνεχίζονται µε την εγχάραξη 

των υλικών για την αποτύπωση του Σχήµατος της µάσκας (ή του αντίστροφου) πάνω 

στο ηµιαγώγιµο υπόστρωµα. Όλες οι εγχαράξεις έγιναν στον εγχαράκτη πλάσµατος 

RIE NE330 του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής µε πλάσµα Ο2 και SF6. Τα προς 

εγχάραξη υµένια επιστρώθηκαν σε δισκία πυριτίου τεσσάρων ιντσών και, αφού 

µετρήθηκε το αρχικό τους πάχος µε τη χρήση προφιλοµέτρου, τοποθετήθηκαν (ένα 

κάθε φορά) στο κέντρο του ηλεκτροδίου χαλαζία του θαλάµου του εγχαράκτη, οπότε 

ακολούθησε η διαδικασία της εγχάραξής τους. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η 

πίεση του θαλάµου καθορίστηκε στα 10mTorr, η ισχύς στα 400W, ενώ η ροή του 

αερίου ήταν 50sccm, όταν επρόκειτο για Ο2 και 25sccm, όταν επρόκειτο αντίστοιχα για 

SF6. 

Εξαιτίας της ανόδου της θερµοκρασίας του ηλεκτροδίου κατά τη διάρκεια της 

εγχάραξης, αποφασίστηκε η διακοπή της σε χρόνο 2 min, διότι η θέρµανση του 

ηλεκτροδίου επηρεάζει το ρυθµό και αποτρέπει την καλή ανισοτροπία στην εγχάραξη. 

(Ορισµένοι ερευνητές χρησιµοποιούν κρυογενικές θερµοκρασίες µε σκοπό την 

επίτευξη πολύ καλής ανισοτροπίας). Στο Σχήµα 33 µπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι 

στην περίπτωση που το δείγµα τοποθετηθεί πάνω στο ηλεκτρόδιο χαλαζία (όπως 

ακριβώς στην περίπτωση της εγχάραξης των υλικών που περιγράφονται στη συνέχεια) 
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µετά από δύο λεπτά η θερµοκρασία του ηλεκτροδίου (άρα και του δείγµατος) ξεπερνά 

τους 100oC. 
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Σχήµα 33: Αύξηση της θερµοκρασίας σε συνάρτηση µε το χρόνο εγχάραξης στον 

αντιδραστήρα πλάσµατος του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής για διαφορετικά υλικά 

ηλεκτροδίων. 

 

Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να ακολουθηθεί συγκεκριµένη τεχνική προκειµένου να 

µετρηθούν οι ρυθµοί εγχάραξης των υλικών, η αρχή της οποίας φαίνεται στο Σχήµα 34. 

Τα υλικά εγχαράσσονταν για χρόνους ∆t≤2 min (συνήθως για 2 min), οπότε η διαφορά 

στο πάχος του υµενίου πριν και µετά την εγχάραξη, αφού διαιρεθεί µε τη χρονική 

διάρκεια της εγχάραξης, παρέχει το ρυθµό µε την οποία εγχαράσσεται το 

φωτοπολυµερικό υµένιο. ∆ηλαδή ισχύει ότι ο ρυθµός εγχάραξης (Etching Rate, E. R) 

είναι ίσος µε: 

E. R =
t
TTO

∆
1_     (14) 

Όπου: 

Το= το πάχος του υµενίου πριν την εγχάραξη (συνήθως σε Αο), 

Τ1= το πάχος του υµενίου µετά την εγχάραξη (επίσης σε Αο), 

∆t= ο χρόνος εγχάραξης. 
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Σχήµα 34: Αρχή µεθόδου µέτρησης του ρυθµού εγχάραξης του πολυµερικού υλικού  

(α) Το= πάχος υµενίου πριν την εγχάραξη, (β) Τ1= πάχος υµενίου µετά την εγχάραξη. 

 

 

2.3.3: Τεχνική µέτρησης ρυθµού εµφάνισης. 

Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε ειδική συσκευή κατασκευασµένη στο Ινστιτούτο 

Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ  «∆ηµόκριτος» [129] (η αρχή λειτουργίας της οποίας 

φαίνεται στο Σχήµα 35) και καταστρώθηκε ένα θεωρητικό µοντέλο βασισµένο στην 

κλασική ηλεκτροµαγνητική θεωρία  

Στην περίπτωση, που ο δείκτης διάθλασης της ρητίνης παραµένει σταθερός καθόλη τη 

διάρκεια της εµφάνισης, αναµένεται σήµα εξόδου ηµιτονοειδές µε σταθερή συχνότητα, 

η οποία δίνεται από σχέση της µορφής: 

 
s=n1

2.εo.{Ep
2.[a+b+2.√(a.b).cos(K1.z1)]+EN

2.[d+e+2.√(d.e).cos(K1.z1)]} (15). 
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Εµφανιστής 
n1 

Ρητίνη
n2

Υπόστρωµα
n3 

  

Θ1

     

Θ2

    

 

Σχήµα 35: Αρχή λειτουργίας της συσκευής για την παρακολούθηση του µηχανισµού 

εµφάνισης (Development Rate Mechanism, DRM) για την περίπτωση ρητίνης µε 

σταθερό δείκτη διάθλασης (χωρίς διόγκωση). Το laser είναι διοδικό και εκπέµει 

κόκκινο φως (650 nm). 

 

 
Στην εξίσωση (15) Ep και EN είναι οι εντάσεις της ηλεκτρικής συνιστώσας του 

ηλεκτροµαγνητικού κύµατος παράλληλα και κάθετα στο επίπεδο διάδοσης αντίστοιχα. 

Επίσης το z1 είναι το εναποµείναν πάχος της ρητίνης κάθε χρονική στιγµή. Οι 

συντελεστές a, b, d, e δίνονται από σχέσεις, που εξάγονται από την εξίσωση του 

Fresnel:  

a=[(n1.cosθ2-n2.cosθ1)/(n1.cosθ2+n2.cosθ1)]2     (16) 

b=[2n1.cosθ1/(n1.cosθ2+n2.cosθ1)]2.{[ 2n2.cosθ2/(n1.cosθ2+n2.cosθ1)]. 

[(n2.cosθ3-n3.cosθ2)/(n2.cosθ3+n3.cosθ2)]}2     (17) 

d=[(n1.cosθ1-n2.cosθ2)/(n1.cosθ1+n2.cosθ2)]2     (18) 

e=[2n2.cosθ2/(n1.cosθ1+n2.cosθ2)]2.{[ 2n1.cosθ1/(n1.cosθ1+n2.cosθ2)]. 

[(n1.cosθ1-n2.cosθ2)/(n1.cosθ1+n2.cosθ2)]}2     (19) 

Τέλος, ο Κ1 είναι συντελεστής που υπολογίζεται από το µήκος κύµατος και το δείκτη 

διάθλασης σύµφωνα µε τη σχέση: 

K1=(4π.n1.tαnθ2.sinθ1)/λ     (20) 

Όταν όµως κατά τη διάρκεια της εµφάνισης η ρητίνη διογκώνεται (swelling) το σήµα 

εξόδου δεν είναι ηµιτονοειδές µε σταθερή συχνότητα αλλά είναι πολυπλοκότερο επειδή 

ταυτόχρονα µε την αλλαγή πάχους λόγω διάλυσης έχουµε αλλαγή πάχους λόγω 

διόγκωσης και αλλαγή του δείκτη διάθλασης. 
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Στην περίπτωση λοιπόν αυτή βρέθηκε ότι η εξίσωση (15) πρέπει να τροποποιηθεί, 

προκειµένου να δώσει σήµα εξόδου που δεν είναι ηµιτονοειδές και να συµφωνεί µε τα 

πειραµατικά µας αποτελέσµατα. Αυτό επιτυγχάνεται αν το θεωρητικό µοντέλο, που 

εφαρµόζουµε προσδιορίζει τη συχνότητα του σήµατος εξόδου από την ηµιεµπειρική 

εξίσωση (21) (οι παράµετροι a, b, d, e, Ep και EN  παραµένουν ίδιες, ενώ z1 και z2 είναι 

τα πάχη του διογκωµένου και µη διογκωµένου υµενίου αντίστοιχα: 

s=so+n1
2.εo {[a+b.cos(2.ft.K1.z1)+c.cos(2.ft.K1.z1+2.K2.z2)+2.√(a.b).cos(ft.K1.z1) 

+2.√(a.c).cos(ft.K1.z1+K2.z2)+ 2.√(b.c).cos(ft.K1.z1+K2.z2)].Ep
2}+ 

{[d+e. cos(2.ft.K1.z1)+f. cos(2.ft.K1.z1+2.K2.z2)+ 2.√(d.e).cos(ft.K1.z1)+ 

2.√(d.f).cos(ft.K1.z1+K2.z2)+ 2.√(e.f).cos(2.ft.K1.z1+K2.z2)].EN
2}  (21) 

Οι νέες παράµετροι, που εµφανίζονται στην εξίσωση (16) είναι: 

c=[2n2.cosθ2/(n1.cosθ2+n2.cosθ1)]2.[2n3.cosθ3/(n2.cosθ3+n3.cosθ2)]2. 

[(n3.cosθ4-n4.cosθ3)/(n3.cosθ4+n4.cosθ3)]2.[2n2.cosθ2/(n3.cosθ2+n2.cosθ3)]2. 

[2n1.cosθ1/(n1.cosθ2+n2.cosθ1)]2      (22) 

f=[2n2.cosθ2/(n1.cosθ1+n2.cosθ2)]2.[2n3.cosθ3/(n2.cosθ2+n3.cosθ3)]2. 

[(n3.cosθ3-n4.cosθ4)/(n3.cosθ3+n4.cosθ4)]2.[2n2.cosθ2/(n2.cosθ2+n3.cosθ3)]2. 

[2n1.cosθ1/(n1.cosθ1+n2.cosθ2)]2      (23) 

Τέλος, ο συντελεστής Κ2 δίνεται από τη σχέση: 

K2=(4π.n1.tαnθ3.sinθ2)/λ       (24) 

 

2.3.4: Τεχνικές χαρακτηρισµού δοµών. 

 

2.3.4.1: Τεχνική παρατήρησης δειγµάτων στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης. 

Το υπό παρατήρηση δείγµα συνήθως τοποθετείται υπό γωνία 30-60ο και όχι κάθετα στη 

δέσµη των ηλεκτρονίων, επειδή έτσι αυξάνεται η πιθανότητα εκποµπής δευτερογενών 

ηλεκτρονίων, που χρησιµοποιούνται για τη διαµόρφωση εικόνας. Η πιθανότητα να 

εξέλθουν δευτερογενή ηλεκτρόνια από το δείγµα µειώνεται εκθετικά, καθώς το σηµείο 

παραγωγής τους µετακινείται από την επιφάνεια προς το βάθος του δείγµατος. 

Πρακτικά τα δευτερογενή ηλεκτρόνια αναδύονται από επιφανειακό στρώµα πάχους 5-

50Αο. Τα εκπεµπόµενα δευτερογενή ηλεκτρόνια συλλέγονται σε µια µεγάλη στερεά 

γωνία, σχεδόν ηµισφαιρική. Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια είναι εκείνα που 

διαµορφώνουν τελικά την ένταση µιας άλλης δέσµης, που σαρώνει την οθόνη του 

σωλήνα καθοδικών ακτίνων του µικροσκοπίου σάρωσης και παρουσιάζει µια εικόνα, 
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όπως η οθόνη της τηλεόρασης. Η δέσµη που σαρώνει το αντικείµενο βρίσκεται σε 

συγχρονισµό µε τη δέσµη που σαρώνει την οθόνη του σωλήνα των καθοδικών ακτίνων. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση των φωτοπολυµερικών υµενίων (και γενικά 

των µη αγώγιµων υλικών) πριν την παρατήρηση στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο 

σάρρωσης χρειάζεται συχνά να γίνει επιµετάλλωση π.χ. επιχρύσωση των δειγµάτων, για 

να αποφευχθεί η φόρτισή τους. Η επιµετάλλωση των δειγµάτων γίνεται µε εναπόθεση 

λεπτού στρώµατος χρυσού µε ιοντοβολή και κονιορτοποίηση του στόχου (sputtering). 

Η µέθοδος βασίζεται στην εξαναγκασµένη απόσπαση ατόµων από την επιφάνεια του 

στερεού στόχου, εξαιτίας του βοµβαρδισµού τους µε ιόντα ενέργειας 10-40KeV. Τα 

άτοµα διαφεύγουν από την επιφάνεια προς την αέρια φάση και προσπίπτουν στο 

υπόστρωµα, όπου και συµπυκνώνονται, σχηµατίζοντας λεπτά υµένια. Η συνήθης 

διάταξη που χρησιµοποιείται στα συστήµατα εναπόθεσης µε ιοντοβολή είναι η διάταξη 

διόδου, όπου ο στόχος αποτελεί την κάθοδο, που βάλλεται από ιόντα της εκκένωσης 

του πλάσµατος Ar, που συντηρείται µεταξύ ανόδου και καθόδου. 

 

2.3.4.2: Τεχνική µέτρησης πάχους υµενίων. 

Οι µετρήσεις γίνονται µε χρήση του προφιλοµέτρου ακίδας. Πραγµατοποιούνται 

ρυθµίσεις τόσο στο χώρο του δείγµατος, όσο και στον υπολογιστή του οργάνου. 

Οι ρυθµίσεις στο χώρο του δείγµατος σχετίζονται µε την τοποθέτηση του δείγµατος, τη 

ρύθµιση της κλίσης της έδρας και τέλος µε την επιλογή της ακίδας. Όσο πιο λεπτή είναι 

η κεφαλή της ακίδας τόσο πιο ακριβής είναι η µέτρηση. 

Οι ρυθµίσεις που κάνει ο χειριστής στον υπολογιστή γίνονται τόσο πριν όσο και µετά 

τη µέτρηση. Ρυθµίζονται το µήκος του προφίλ, η ταχύτητα σάρωσης και τέλος η 

δύναµη της ακίδας. Για καλύτερη παρατήρηση ευθυγραµµίζεται το προφίλ και 

µεγενθύνεται η περιοχή του φάσµατος που ενδιαφέρει. Τέλος, υπολογίζεται η διαφορά 

ύψους ως προς ένα σηµείο που θεωρείται σηµείο αναφοράς. 

 

2.3.5: Τεχνικές φυσικοχηµικού χαρακτηρισµού. 

 

2.3.5.1: Φασµατοφωτοµετρία ορατού-υπεριώδους. 

Τα φωτοπολυµερικά υλικά των οποίων το φάσµα απορρόφησης πρόκειται να 

καταγραφεί χρησιµοποιούνται είτε µε τη µορφή διαλύµατος, είτε σε στερεά κατάσταση, 

ως υµένια επιστρωµένα πάνω σε ειδικό υπόβαθρο χαλαζία. Στην πρώτη περίπτωση το 

διάλυµα τοποθετείται σε ειδική κυψελίδα (συνήθως µε παράθυρα χαλαζία αν πρόκειται 
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να ληφθεί το φάσµα υπεριώδους), της οποίας το φάσµα λαµβάνεται αρχικά και 

αφαιρείται µετά τη λήψη του φάσµατος της γεµάτης µε το διάλυµα κυψελίδας (η 

κυψελίδα τοποθετείται µε την επιφάνειά της κάθετα στη δέσµη του οργάνου). Έτσι, η 

διαφορά των δύο φασµάτων αντιστοιχεί στο φάσµα του φωτοπολυµερικού υλικού. Η 

διαδικασία µπορεί να επαναλαµβάνεται κάθε φορά που µεταβάλλεται µία παράµετρος 

του διαλύµατος (π.χ. η σχετική συγκέντρωση του καθενός, όταν πρόκειται για διάλυµα 

µε περισσότερα από ένα συστατικά), οπότε καταγράφεται κάθε φορά ένα νέο φάσµα 

και συγκρίνεται µε τα προηγούµενα. 

Παρόµοια διαδικασία ακολουθείται, όταν το υλικά έχει επιστρωθεί σε δισκίο χαλαζία 

(που είναι περατό στην υπεριώδη ακτινοβολία). Αρχικά καταγράφεται το φάσµα του 

υποβάθρου (που επίσης τοποθετείται κάθετα στη δέσµη του φασµατοφωτοµέτρου), το 

οποίο στη συνέχεια αφαιρείται από κάθε νέο φάσµα που λαµβάνεται και ως 

αποτέλεσµα της αφαίρεσης προκύπτει το φάσµα του φωτοπολυµερικού υµενίου. 

Η λήψη των φασµάτων µπορεί να συνεχιστεί σε κάθε βήµα της λιθογραφικής 

διεργασίας, κάτι που συνεπάγεται την άµεση παρακολούθηση των αλλαγών που 

συντελούνται στα υµένια των υλικών, λόγω των αντιδράσεων που λαµβάνουν χώρα 

κατά τα βήµατα των λιθογραφικών διεργασιών. Η λήψη των φασµάτων µε τον τρόπο 

αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση των δισκίων µε την ίδια κλίση ως 

προς τη φωτεινή δέσµη (πάντα κάθετα σ’ αυτήν) για την αποφυγή διαφορετικής 

ανάκλασης σε κάθε σάρρωση. Ακόµα η δέσµη πρέπει να διέρχεται κατά το δυνατό από 

το ίδιο σηµείο του δισκίου, ειδικά όταν πρόκειται για φάσµατα δειγµάτων στα οποία 

παρακολουθείται κάποια αντίδραση. ∆ιαφορετικά σηµεία πάνω στο ίδιο δισκίο συχνά 

παρουσιάζουν διαφορετικό πάχος, µε αποτέλεσµα να καταγράφεται διαφορετική τιµή 

απορρόφησης. 

 

2.3.5.2: Φασµατοφωτοµετρία υπερύθρου. 

Με τη χρήση της υπέρυθρης φασµατοσκοπίας παρατηρήσαµε κυρίως τις µεταβολές 

στις χαρακτηριστικές κορυφές απορρόφησης των φωτοπολυµερικών υλικών µετά από 

συγκεκριµένο στάδιο της λιθογραφικής διεργασίας. Τέτοιες µεταβολές πιστοποιούν την 

αλλαγή στη χηµική δοµή της ένωσης, λόγω πραγµατοποίησης χηµικής αντίδρασης κατά 

τη διάρκεια αυτού του σταδίου. 

Για τη λήψη φασµάτων υπερύθρου χρησιµοποιούνται δισκία πυριτίου 4 ιντσών, πάνω 

στα οποία επιστρώνονται τα υµένια των φωτοπολυµερικών υλικών. Τα δισκία 

τοποθετούνται κάθετα στη φωτεινή δέσµη. Ο µηδενισµός του οργάνου γίνεται µε 
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καθαρά δισκία πυριτίου, επίσης 4’’, τα οποία χρησιµοποιούνται ως δείγµατα αναφοράς. 

Πριν από κάθε φάσµα φωτοπολυµερούς λαµβάνεται το φάσµα ενός καθαρού δισκίου 

πυριτίου µαζί µε τα συστατικά του αέρα, υγρασία, CO2 (φάσµα υποβάθρου, 

background) και αφαιρείται κάθε φορά. Σε ένα τέτοιο φάσµα εµφανίζονται οι 

χαρακτηριστικές κορυφές απορρόφησης των συστατικών του αέρα (στα 2350 και στα 

700-600cm-1, λόγω της ασύµµετρης δόνησης τάσης και των δονήσεων κάµψης 

αντίστοιχα του CO2 και στα 3700cm-1, εξαιτίας της δόνησης τάσης του Η2Ο), καθώς 

και η χαρακτηριστική κορυφή απορρόφησης του δεσµού Si-O-Si στα 1115-1065cm-1 

(εξαιτίας των δονήσεων τάσης του δεσµού), που υπάρχει στο επιφανειακό στρώµα 

οξειδίου του πυριτίου, το οποίο σχηµατίζεται αυτόµατα σε κάθε δισκίο µόλις αυτό έρθει 

σε επαφή µε τον ατµοσφαιρικό αέρα. 

 

2.3.5.3: Φασµατοσκοπία µάζας. 

Πριν από τη λήψη των φασµάτων µάζας των υλικών προηγήθηκε η προετοιµασία τους, 

που περιελάµβανε επίστρωσή τους σε υµένια πάχους 1.8 µm περίπου και θέρµανση 

στην κατάλληλη για καθένα από αυτά θερµοκρασία.  

Προκειµένου να καταγραφεί ένα φάσµα µάζας του υλικού, λαµβάνεται σκόνη από αυτό 

µε απόξεση ενός λεπτού υµενίου στο οποίο είχε επιστρωθεί αρχικά το υλικό. Στη 

συνέχεια το δείγµα (αφού διαλυθεί σε κατάλληλο διαλύτη µε χαµηλό σηµείο ζέσης) 

τοποθετείται σε ειδική κάψουλα, οπότε αρχίζει η διαδικασία ανόδου της θερµοκρασίας, 

µε ρυθµό που παρουσιάζεται στο Σχήµα 36.  

Κατά τη διάρκεια της ανόδου της θερµοκρασίας πραγµατοποιείται εξαγωγή από το 

δείγµα αρχικά των πτητικών και αργότερα των µη πτητικών προιόντων, τα οποία 

ιοντίζονται (αφού χάσουν ένα ηλεκτρόνιο, οπότε µετατρέπονται σε µοριακά ιόντα, 

molecular ions) και ανιχνεύονται. Πολλά όµως από αυτά τα µοριακά ιόντα διασπώνται 

πριν ανιχνευτούν (σε χρόνους από 10-10 έως 10-3 sec) σε ένα θετικά φορτισµένο 

θραύσµα (το οποίο µε τη σειρά του θα δώσει ένα µικρότερο φορτισµένο θραύσµα) και 

µία ρίζα. Κατά αυτόν τον τρόπο σχηµατίζεται ένα σύνολο από φορτισµένα σωµάτια, 

καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε ορισµένη κορυφή του φάσµατος µάζας (η ένταση 

της οποίας εξαρτάται από το ποσοστό σχηµατισµού του συγκεκριµένου θραύσµατος). Η 

σηµαντικότερη ίσως από τις κορυφές είναι αυτή που αντιστοιχεί στο αρχικό µοριακό 

ιόν, αφού µας δίνει πληροφορίες για το µοριακό βάρος της ουσίας, που µελετάµε. 

Πρόκειται για την κορυφή που αντιστοιχεί στη µεγαλύτερη τιµή µάζας (mass number). 
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Σχήµα 36: Τυπικό διάγραµµα που δείχνει την αύξηση της θερµοκρασίας κατά τη 

διάρκεια λήψης των φασµάτων µάζας. Το δείγµα παραµένει στους 30 οC για1 min, 

ακολουθεί άνοδος µε ρυθµό 500 οC/min έως τους 110 οC, όπου παραµένει επί 3 min, 

κατόπιν άνοδος µε ρυθµό 300 οC/min έως τους 500 οC, όπου παραµένει επί 2 min. 

 

2.3.5.4: Μέθοδοι θερµικής ανάλυσης/∆ιαφορική θερµιδοµετρία σάρωσης (DSC). 

Μία από τις ευρύτερα χρησιµoποιούµενες τεχνικές της θερµικής ανάλυσης είναι η 

διαφορική θερµιδοµετρία σάρωσης (Differential Scanning Calorimetry, DSC), που 

καταγράφει τη ροή θερµότητας σε σχέση µε τις αλλαγές που συµβαίνουν στο δείγµα, 

ως συνάρτηση της θερµοκρασίας, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο Σχήµα 37. 

Παρέχονται έτσι ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τις αλλαγές φάσης και τις 

ενδόθερµες και εξώθερµες αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα στο υλικό του δείγµατος. 

Ιδιαίτερα ο προσδιορισµός της θερµοκρασίας υαλώδους µετάπτωσης Tg είναι εύκολος 

για τα πολυµερή που δεν παρουσιάζουν ενδόθερµες ή εξώθερµες αντιδράσεις στην 

περιοχή του Tg, κάτι που όµως δεν ισχύει συχνά για τα φωτοπολυµερικά συστήµατα δύο 

ή περισσότερων συστατικών, στα οποία λαµβάνουν χώρα θερµικές αντιδράσεις 

διάσπασης της πολυµερικής αλυσίδας ή του φωτοευαισθητοποιητή, καθώς και 

σχηµατισµού σταυροδεσµών ανάµεσα στις αλυσίδες, που καλύπτουν τη βηµατική 

αλλαγή στην περιοχή αυτή. Η προετοιµασία των δειγµάτων πριν τη λήψη του 

θερµογραφήµατος των υλικών περιλαµβάνει την επίστρωση από το διάλυµα των 

φωτοπολυµερών σε υµένια πάχους 1.8µm και θέρµανση σε κατάλληλη θερµοκρασία 

πάνω σε ειδικά θερµαινόµενη πλάκα. Κατόπιν λαµβάνεται µε απόξυση από το δισκίο 

πυριτίου η σκόνη του φωτοπολυµερούς και τοποθετείται στις ειδικές κάψουλες από Al 

του οργάνου. 
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  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

 
∆είγµα 

∆είγµα
αναφοράς 

Θερµοκρασία δείγµατος Θερµοκρασία δείγµατος αναφοράς 

Παροχή θερµότητας 

∆ιαφορά θερµοκρασίας= Ροή θερµότητας 

 

Σχήµα 37: Σχηµατική παράσταση του τρόπου µε τον οποίο το διαφορικό θερµιδόµετρο 

σάρωσης καταγράφει τη ροή θερµότητας σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία. 

 

Για τα πειράµατα επιλέχτηκε ένας µέσος ρυθµός αύξησης της θερµοκρασίας 

100oC/min. Ας σηµειωθεί ότι µεγαλύτεροι ρυθµοί αύξησης της θερµοκρασίας δίνουν  

µεν µεγαλύτερα σήµατα αλλά µετατοπισµένα σε υψηλότερες θερµοκρασίες στο 

θερµογράφηµα. Η µάζα του δείγµατος και ο ρυθµός αύξησης της θερµοκρασίας είναι 

παράµετροι, που πρέπει να παραµένουν σταθερές, όταν πρόκειται να συγκριθούν τα 

θερµογραφήµατα των υλικών. Για καλύτερη αναλογία σήµατος προς θόρυβο σε όλα τα 

πειράµατα χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα µάζας 3-8mg. 

 

 
2.3.6: Αξιολόγηση των λιθογραφικών αποτελεσµάτων. 

Η λιθογραφική αξιολόγηση των υλικών έγινε µε την κατασκευή των καµπυλών 

αντίθεσης από τα πειράµατα οπτικής λιθογραφίας και λιθογραφίας δέσµης 

ηλεκτρονίων. Η υψηλή διακριτική ικανότητα µελετήθηκε µε ηλεκτρονική µικροσκοπία 

σάρωσης δέσµης ηλεκτρονίων. 

Οι φυσικοχηµικές αλλαγές των υλικών παρακολουθήθηκαν µε φασµατοσκοπία 

υπεριώδους/υπερύθρου/µάζας και µεθόδους διαφορικής θερµιδοµετρίας και 

αποκάλυψαν τους µηχανισµούς αντίδράσεων που ειφέρουν αλλαγή διαλυτότητας των 

υλικών που ακτινοβολήθησαν. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

 

3.1: ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ 

Υ∆ΡΟΞΥ-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ  
 

3.1.1: Πρώτα πειραµατικά αποτελέσµατα αξιολόγησης ρητίνης θετικού τόνου µε 

δυνατότητα υδατικής εµφάνισης 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή της διατριβής ρητίνες µε βάση ακρυλικά πολυµερή 

άρχισαν να χρησιµοποιούνται πολύ νωρίς στη λιθογραφία δέσµης ηλεκτρονίων. Ειδικά 

ο πολυ(µεθακρυλικός µεθυλεστέρας) (PMMA), που χρησιµοποιήθηκε ευρέως για 

ρητίνες θετικού τόνου που βρήκαν εφαρµογή κυρίως στην κατασκευή µασκών [12,13].  

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής διερευνήθηκε η πιθανή λιθογραφική συµπεριφορά 

πολυµερικών υλικών µε βάση τον πολυ(µεθακρυλικό 2-υδροξυαιθυλεστέρα) (PHEMA), 

ως χαρακτηριστικό αντιπρόσωπο της σειράς των πολυµεθακρυλικών 

υδροξυαλκυλεστέρων [130-136]. Παρασκευάστηκε λιθογραφικό υλικό µε βάση τον 

πολυµεθακρυλικό 2-υδροξυαιθυλεστέρα. Στο Σχήµα 38 φαίνονται τα χαρακτηριστικά 

φάσµατα απορρόφησης UV υµενίων µε βάση PHEMA πάχους 0.5µm που 

παρασκευάστηκαν µε διαλύµατα του µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα σε γαλακτικό 

αιθυλεστέρα (ethyl lactate) και αιθοξυ-αιθανόλη (ethoxy ethanol) αντίστοιχα, πριν και 

µετά τη θέρµανση των υµενίων στους 130οC για 5min. Στον Πίνακα 5 καταγράφονται 

οι απορροφήσεις του αρχικού υλικού σε µήκη κύµατος 248 και 193nm αντίστοιχα, απ’ 

όπου καθίσταται σαφές ότι η απορρόφηση υµενίων πάχους 500nm είναι η επιθυµητή 

στην περιοχή που µας ενδιαφέρει, αφού και στα δύο µήκη κύµατος έχει τιµές 

µικρότερες από 0.45, που επιτρέπουν οµοιόµορφη έκθεση των υµενίων σε όλο το πάχος 

τους, όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό µέρος (ενότητα 1.3.1). 

 

Πίνακας 5: Απορρόφηση υµενίων πολυµεθακρυλικού υδροδυαιθυλεστέρα πάχους 

0.5µm σε διαφορετικούς διαλύτες και µήκη κύµατος στο βαθύ υπεριώδες. 

Μήκος κύµατος ∆ιαλύτης: Ethyl lactate ∆ιαλύτης: Ethoxy ethanol 

248nm 0.04 0.04 

193nm 0.20 0.15 
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Σχήµα 38: Φάσµατα απορρόφησης UV του µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα σε 

διαλύτη ethyl lactate και ethoxy ethanol αντίστοιχα, πριν και µετά τη θέρµανση των 

υµενίων στους 130οC για 5min. Ο όρος NEW αναφέρεται σε φάσµα υλικού το διάλυµα 

του οποίου παρασκευάστηκε πρόσφατα, ενώ µε τον όρο OLD αναφερόµαστε σε 

φάσµατα υµενίων που επιστρώθηκαν χρησιµοποιώντας διαλύµατα αρκετών ηµερών. 

 

3.1.1.1: Επιλογή διαλύτη-Σταθερότητα διαλυµάτων. 

∆ιαπιστώθηκε ότι τα υµένια που επιστρώθηκαν µε διάλυµα του πολυµερούς σε 

αιθοξυαιθανόλη παρουσίαζαν ανεπιθύµητες µεταβολές κατά τη θέρµανσή τους. 

Από τη διάλυση των περιοχών που ακτινοβολήθηκαν βρέθηκε ότι το υλικό παρουσιάζει 

θετικού τόνου λιθογραφική συµπεριφορά. Παρατηρήθηκε όµως ότι, όταν ως διαλύτης 

χρησιµοποιήτο η αιθοξυαιθανόλη παρέµενε υπόλειµµα του υλικού στις περιοχές που 

είχαν φωτιστεί. Το πρόβληµα εντεινόταν µε τη “γήρανση” των διαλυµάτων, δηλαδή µε 

την πάροδο του χρόνου από την ηµεροµηνία παρασκευής τους. 

Απ’ ό,τι παρατηρούµε στο Σχήµα 38 τα φάσµατα απορρόφησης των υµενίων του 

πολυ(µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα), που παρασκευάστηκαν µε διάλυµα όπου ως 

διαλύτης χρησιµοποιήθηκε η αιθοξυαιθανόλη παρουσιάζουν αλλαγή µετά τη θέρµανση. 

Η αλλαγή πιστοποιείται από τη µετατόπιση προς µεγαλύτερα µήκη κύµατος της 

χαρακτηριστικής κορυφής του φάσµατος (που αρχικά εντοπίζεται σε µήκος κύµατος 

205 nm περίπου) µετά τη θέρµανση του υµενίου. Αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει ότι 

κατά τη διάρκεια της θέρµανσης, λαµβάνει χώρα χηµική αντίδραση που ευνοείται από 

τα υπολείµµατα του διαλύτη στο υµένιο, όταν αυτός είναι η αιθοξυ-αιθανόλη. 
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(Υπενθυµίζουµε ότι κατά της διάρκεια της επίστρωσης του υµενίου µε τη βοήθεια 

µηχανικού περιστροφέα αποµακρύνεται το µεγαλύτερο µέρος, όχι όµως και το σύνολο 

της ποσότητας του διαλύτη). 

Για τους παραπάνω λόγους αποφασίστηκε να αποκλειστεί η αιθοξυ-αιθανόλη ως 

διαλύτης του πολυ(µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα) και να αναζητηθεί άλλος. Ως 

καλύτερη επιλογή θεωρήθηκε ο γαλακτικός αιθυλεστέρας, αφού τα υµένια που 

επιστρώθηκαν µε διαλύµατα της PHEMA σε αυτόν το διαλύτη δεν παρουσίασαν 

κανένα από τα προβλήµατα που περιγράφτηκαν ανωτέρω. Επιπλέον, ο διαλύτης αυτός 

είναι αποδεκτός στη λιθογραφία γιατί είναι µη τοξικός. Όπως εύκολα διαπιστώνεται 

από το Σχήµα 38 το φάσµα των υµενίων που επιστρώθηκαν µε διαλύµατα σε γαλακτικό 

αιθυλεστέρα δεν παρουσιάζει µετατόπιση στις κορυφές µετά τη θέρµανση, που να 

αποτελεί ένδειξη πραγµατοποίησης χηµικής αντίδρασης στη διάρκεια της θέρµανσης. 

(∆ιευκρινίζεται ότι η µικρή οµοιόµορφη µείωση στην ένταση όλων των κορυφών του 

φάσµατος οφείλεται στην αποµάκρυνση του διαλύτη από το υµένιο κατά τη θέρµανση).  

Αφού έγινε η τελική επιλογή του διαλύτη έπρεπε να γίνει εκτενής σειρά πειραµάτων, 

για να διερευνηθεί η δυνατότητα λιθογραφικής συµπεριφοράς του υλικού και άλλων 

υλικών, µελών επίσης της σειράς των υδροξυ-αλκυλεστέρων. 

Στο Σχήµα 39 φαίνονται οι καµπύλες αντίθεσης ρητινών µε βάση πολυ(µεθακρυλικό 

υδροξυαιθυλεστέρα) (PHEMA) και µεθακρυλικό υδροξυπροπυλεστέρα (PHPMA) που 

ελήφθησαν µετά από την έκθεσή τους σε βαθύ υπεριώδες φως. Στο ίδιο Σχήµα γίνεται 

σύγκριση µε την καµπύλη αντίθεσης ρητίνης µε βάση το PΜMA, µετά από έκθεσή της 

υπό τις ίδιες συνθήκες. Από το Σχήµα γίνεται φανερή η µεγάλη βελτίωση στην 

ευαισθησία και την αντίθεση της πρώτης από τις ρητίνες σε σχέση µε το PΜMΑ. 

Εκτός από την υψηλότερη ευαισθησία και αντίθεση σε σχέση µε το PMMA, η ρητίνη 

µε βάση τη PHEMA παρουσιάζει επιπρόσθετα και το πλεονέκτηµα της υδατικής 

εµφάνισης, εξαιτίας της παρουσίας της υδροξυλοµάδας στο µόριό της. 

Συγκεκριµένα, τα υµένια των ρητινών PHEMA και PHPMA εµφανίστηκαν σε υδατικό 

διάλυµα βάσης ΑΖMIF726  (εµπορική ονοµασία για διαλύµατα υδροξειδίου του 

τετραµέθυλοαµµωνίου, tetramethyl ammonium hydroxide) κανονικότητας 0,26N 

αραιωµένο µε Η2Ο σε αναλογία 1:1, ενώ η έκπλυσή τους έγινε µε απιονισµένο νερό. 

Όπως ορίστηκε στο θεωρητικό µέρος η ευαισθησία αντιστοιχεί στην ελάχιστη δόση που 

απαιτείται προκειµένου να αποµακρυνθεί κατά την εµφάνιση σχεδόν όλο το πάχος του 

υµενίου της ρητίνης, δηλαδή η ελάχιστη δόση πλήρους διαλυτοποίησης του υλικού (για 

θετικού τόνου φωτοπολυµερικά υλικά), ενώ η αντίθεση αντιπροσωπεύει ουσιαστικά 
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την κλίση της καµπύλης ευαισθησίας (βλ. εξισώσεις 9). Στον Πίνακα 6 καταγράφονται 

τα στοιχεία ευαισθησίας και αντίθεσης των ρητινών µε βάση τα πολυµερή, οι καµπύλες 

αντίθεσης των οποίων παρουσιάζονται στο Σχήµα 39. 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

10 100 1000 10000

∆όση σε Λογαριθµική κλίµακα (mJ/cm2)

Κ
αν
ον
ικ
οπ
οι
ηµ
έν
ι Π

άχ
ος

PHEMA 

PHPMA

PMMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 39: Καµπύλες αντίθεσης ρητινών θετικού τόνου µε βάση phema, phpma και 

pmma για έκθεση σε βαθύ υπεριώδες. 

 

Πίνακας 6: Τιµές ευαισθησίας και αντίθεσης κατά την broadband UV έκθεση ρητινών 

µε βάση πολυ(µεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα) και υδροξυπροπυλεστέρα και 

πολυµεθακρυλικό µεθυλεστέρα αντίστοιχα. 

Είδος ρητίνης Ευαισθησία (mJ/cm2) Αντίθεση 

PHEMA <300 ≈4.5 

PHPMA ≤1200 ≈3 

PMMA ≥1800 ≈1 

 

 

3.1.2: Θερµικός χαρακτηρισµός λεπτών υµενίων φωτοπολυµερικού υλικού µε βάση 

PHEMA. 

Η θερµική συµπεριφορά των πολυµεθακρυλικών αλκυλ-εστέρων έχει µελετηθεί ακόµα 

και από τη δεκαετία του 1960 µε την εφαρµογή διαφορετικών µεθόδων [137-139]. Στις 

δεκαετίες 1980-90 νέες µέθοδοι εφαρµόστηκαν, προκειµένου να εξαχθούν οι θερµικές 
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παράµετροι των υλικών αυτών, όπως η φωτονιακή φασµατοσκοπία συσχετισµού 

(PCS)[140-141] και η θερµιδοµετρία [142,143]. 

Ειδικά για την περίπτωση του πολυ(µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα) αναφέρεται η 

ύπαρξη ασθενούς Tg στη θερµοκρασιακή περιοχή 100-110οC [144-147]. 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας µελετήθηκε το εύρος των θερµικών αντιδράσεων 

και το Tg του πολυµερούς µε την εφαρµογή της µεθόδου της ∆ιαφορικής 

Θερµιδοµετρίας Σάρωσης (DSC). 

Στο θερµογράφηµα του Σχήµατος 40 οι καµπύλες που προκύπτουν σε συνάρτηση µε τη 

θερµοκρασία, δηλώνουν τις αντιδράσεις που γίνονται στο δείγµα της PHEMA. 

Σχήµα 40: Θερµογράφηµα DSC για τον πολυ(µεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα). 
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Σε σχέση µε τη θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης του δείγµατος (Tg) ο 

προσδιορισµός είναι ιδιαίτερα δύσκολος, αφού φαίνεται στο δείγµα να λαµβάνει χώρα 

ενδόθερµη µεταβολή, που καλύπτει τη χαρακτηριστική περιοχή της καµπύλης στην 

πρώτη θέρµανση (1st run), που θα µπορούσε να δηλώσει την ύπαρξη του Tg (100-

110οC). Η ενδόθερµη αυτή µεταβολή, που η έναρξή της προσδιορίζεται λίγο πριν τους 

100οC και η λήξη της λίγο µετά τους 140οC , θα µπορούσε να αποδοθεί σε µία ευρεία 

µετάπτωση πρώτης τάξης (πχ τήξη) ή ακόµα και σε χαλάρωση των παγιδευµένων 

τάσεων µεταξύ των αλυσίδων του υλικού. 
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Στη δεύτερη θέρµανση (2nd run) όµως παρατηρείται µε σαφήνεια ένδειξη ύπαρξης Tg
1 

(αν και ασθενούς) στο θερµογράφηµα της ρητίνης στο διάστηµα από περίπου 80οC (και 

λίγο νωρίτερα) µέχρι τους 100 οC. Σηµειώνεται επίσης ότι η ρητίνη, φαίνεται να 

παρουσιάζει θερµική σταθερότητα µέχρι τους 180οC, οπότε και ξεκινά η αποικοδόµησή 

της. Με βάση τα πειραµατικά µας αποτελέσµατα και όσα αναφέρθηκαν στο θεωρητικό 

µέρος της διατριβής (ενότ. 1.3.3) [64-71] συµπεραίνουµε ότι το κατάλληλο 

θερµοκρασιακό εύρος της θερµικής κατεργασίας του υλικού πριν την έκθεσή του, είναι: 

100οC<TPB<180οC. 

Στο Σχήµα 41 φαίνεται το θερµογράφηµα φωτοπολυµερικού υλικού µε βάση τον 

πολυ(µεθακρυλικό υδροξυπροπυλεστέρα).  

Σχήµα 41: Θερµογράφηµα DSC για τον πολυ(µεθακρυλικό υδροξυπροπυλεστέρα). 
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Είναι φανερή η οµοιότητα στη θερµική συµπεριφορά των δύο υλικών, αφού και σ’ 

αυτήν την περίπτωση παρατηρείται ενδόθερµη µεταβολή κατά την πρώτη θέρµανση 

στη θερµοκρασιακή περιοχή 90-110οC, ενώ στη δεύτερη θέρµανση φαίνεται ότι η 

υαλώδης µετάπτωση λαµβάνει χώρα στη θερµοκρασιακή περιοχή µε εύρος 70-90οC 

(θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης). (Με προσεχτική παρατήρηση διαπιστώνουµε ότι 

η υαλώδης µετάπτωση φαίνεται και από την πρώτη θέρµανση). Η αποικοδόµηση του 

                                                 
1 Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ακριβής µορφή της καµπύλης εξαρτάται από τη «θερµική ιστορία» του 
πολυµερούς, δηλαδή από τη θερµική κατεργασία που έχει προηγηθεί, πριν ληφθεί το θερµογράφηµα. 
Γενικά στην πρώτη θέρµανση (1st run) ενσωµατώνονται χαρακτηριστικά, που αντανακλούν στην 
άγνωστη «θερµική ιστορία» του πολυµερούς. Το Tg είναι πιο αξιόπιστο στη δεύτερη θέρµανση (2nd run). 
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πολυµερούς ξεκινά και σ’ αυτή την περίπτωση στους 180οC. Συνεπώς, για ρητίνες µε 

βάση τον πολυ(µεθακρυλικό υδροξυπροπυλεστέρα) ισχύει:  90οC<TPB<180οC. 

Όπως επίσης αναφέρθηκε στο θεωρητικό µέρος είναι σηµαντικό κατά την εγχάραξη 

των πολυµερών η θερµοκρασία του υλικού να µην ξεπερνά τη θερµοκρασία υαλώδους 

µετάπτωσης, για να µην παραµορφώνονται οι δοµές. Λαµβάνοντας υπόψη ότι µε την 

πάροδο του χρόνου της εγχάραξης η θερµοκρασία του ηλεκτροδίου, άρα και της 

ρητίνης, αυξάνεται καθίσταται σαφές ότι απαιτείται απόλυτος έλεγχος της 

θερµοκρασίας του ηλεκτροδίου ή διακοπή της εγχάραξης σε σύντοµο χρόνο (το 

δεύτερο ακολουθήθηκε στις µετρήσεις των ρυθµών εγχάραξης όλων των ακρυλικών 

πολυµερών). 

 

 
3.1.3: Χηµεία λιθογραφικής διεργασίας φωτοπολυµερικών υλικών µε βάση 

πολυ(µεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα). 

Η γνώση του είδους της χηµείας αλλαγής διαλυτότητας κάθε υλικού δίνει τη 

δυνατότητα βελτιστοποίησης τόσο του υλικού όσο και των λιθογραφικών διεργασιών, 

αφού συνδέεται άµεσα µε τη λιθογραφική του απόδοση. Στα πλαίσια της διατριβής 

αυτής η µελέτη έγινε µε την εφαρµογή µεθόδων φασµατοσκοπίας µάζας, υπεριώδους 

και υπερύθρου. 

 

3.1.3.1: Φασµατοσκοπία Μάζας, ΜS. 

3.1.3.1 (α): Μελέτη PMMA. 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην εργασία αυτή για τη µελέτη των µηχανισµών 

αντίδρασης κατά την έκθεση των φωτοπολυµερικών υλικών είναι, απ’ όσο γνωρίζουµε, 

πρωτότυπη. Συγκεκριµένα, καταγράφησαν φάσµατα µάζας υλικών που είχαν 

ακτινοβοληθεί και µη ακτινοβοληθέντων και έγινε σύγκριση µεταξύ τους. 

Καταρχήν, για να ελεγχθεί η αξιοπιστία της µεθοδολογίας έγινε καταγραφή σειράς 

πυρογραφηµάτων και φασµάτων µάζας σε δείγµατα υλικού µε βάση PMMA (πείραµα 

ελέγχου), του οποίου είναι γνωστή η χηµική συµπεριφορά σε λιθογραφικές διαδικασίες. 

Λαµβάνονται αρχικά τα πυρογραφήµατα του υλικού χρησιµοποιώντας το 

φασµατόµετρο µάζας. Στο Σχήµα 42 παρουσιάζονται τα πυρογραφήµατα για δύο 

δείγµατα ρητίνης µε βάση PMMA, εκ των οποίων το ένα έχει εκτεθεί σε κατάλληλη 

δόση ακτινοβολίας (τουλάχιστον πενταπλάσια από τη λιθογραφικά χρησιµοποιούµενη 

δόση), ενώ το άλλο έχει υποστεί µόνο τη θέρµανση µετά την επίστρωση, PB. 
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Στα πυρογραφήµατα και των δύο δειγµάτων (εκτεθηµένου και µη) διακρίνονται µε 

σαφήνεια τρεις κύριες οµάδες κορυφών, οι Α, B και C (διευκρινίζεται ότι η πρώτη σε 

σειρά εµφάνισης και µικρότερη σε ένταση κορυφή, η οποία δε σηµειώνεται µε ιδιαίτερο 

σύµβολο, θεωρείται άνευ σηµασίας και οφείλεται στο όργανο). Η πρώτη από τις τρεις 

κορυφές αντιστοιχεί σε πτητικά προϊόντα, δηλαδή σε θραύσµατα που προϋπήρχαν 

εγκλωβισµένα στο εσωτερικό του υµενίου και µε την έναρξη της ανόδου της 

θερµοκρασίας, απεγκλωβίστηκαν, ιοντίστηκαν στο εσωτερικό του θαλάµου και 

ανιχνεύτηκαν. Οι άλλες δύο κορυφές αποτελούνται από προϊόντα της πυρόλυσης του 

πολυµερούς, που λαµβάνει χώρα in situ στο θάλαµο, καθώς η θερµοκρασία αυξάνει 

σηµαντικά. Σηµειώνουµε ότι στη ρητίνη που έχει εκτεθεί αµέσως πριν τη λήψη του 

πυρογραφήµατος οι κορυφές Β και C έχουν αλληλεπικαλυφθεί. Αυτό όµως που έχει 

σηµασία να παρατηρήσουµε είναι ότι ο λόγος των ολοκληρωµάτων της κορυφής των 

πτητικών προϊόντων (Α), προς το άθροισµα των αντίστοιχων ολοκληρωµάτων των  

κορυφών των µη πτητικών προϊόντων (Β+C) είναι πολύ µεγαλύτερος στο εκτεθηµένο 

υλικό, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στον Πίνακα 7. 

 

 
 28-Nov-2000,  12:06:54PMMA /solids probe 
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Σχήµα 42: Πυρογραφήµατα φωτοπολυµερικού υλικού µε βάση πολυ(µεθακρυλικό 

µεθυλεστέρα) (α) µη εκτεθηµένο υλικό και (β) εκτεθηµένο σε κατάλληλη δόση 

ακτινοβολίας υλικό. 
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Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι στο υλικό, που έχει ήδη εκτεθεί σε κατάλληλη δόση 

ακτινοβολίας, ανιχνεύονται πτητικά προϊόντα σε πολυ µεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση 

µε το µη εκτεθηµένο υλικό. Αυτό εξηγείται µόνο αν δεχτούµε ότι τα προϊόντα αυτά 

προϋπήρχαν στο εσωτερικό του υµενίου και συνεπώς δηµιουργήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης, που προηγήθηκε. Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι 

κατά την έκθεση του υλικού έλαβε χώρα αντίδραση σχάσης, που παρήγαγε τα πτητικά 

προϊόντα, γεγονός που βρίσκεται σε συµφωνία µε τη θετικού τόνου λιθογραφική 

συµπεριφορά του. 

 

Πίνακας 7: Πτητικά προς µη πτητικά προϊόντα από τα πυρογραφήµατα ρητίνης µε βάση 

πολυ(µεθακρυλικό µεθυλεστέρα). 

Ρητίνη PMMA Κορυφή Α 
(ολοκλήρωµα) 

Κορυφές Β+C 
(ολοκλήρωµα) 

Α/Β+C 

Μη εκτεθηµένη 98346 222209+169860 0.12 

Εκτεθηµένη 98585 111261 0.89 

 

Έγινε καταγραφή εκτενούς σειράς φασµάτων µάζας των δειγµάτων, τόσο στην περιοχή 

της κορυφής Α (πτητικά προϊόντα), όσο και στην περιοχή των κορυφών Β και C (µη 

πτητικά προϊόντα). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο Σχήµα 43 για µη εκτεθηµένη 

ρητίνη και στο Σχήµα 44 για το εκτεθηµένο υλικό. Στο Σχήµα 43 (β), που αντιστοιχεί 

στα µη πτητικά προϊόντα του µη εκτεθηµένου υλικού, αναγνωρίζεται [148] το 

χαρακτηριστικό φάσµα µάζας του 2-µεθυλεστέρα του προπενοϊκού οξέος (2-propenoic 

acid, 2-methyl-methylester), µε κυρίαρχες κορυφές, που αντιστοιχούν σε λόγους m/z: 

41, 69, 100. Πρόκειται ουσιαστικά για το µονοµερές του υλικού µας µε µοριακό τύπο 

CH2=C(CH3)-CO-O-CH3 (C5H8O2) και ΜΒ =100, το οποίο παράγεται µέσω πυρόλυσης 

που λαµβάνει χώρα στο εσωτερικό του θαλάµου κατά τη διάρκεια της λήψης του 

φάσµατος (στα 3.925 min από την έναρξη του πειράµατος, οπότε και καταγράφηκε το 

φάσµα, η πυρόλυση έχει ήδη ξεκινήσει). 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να εξηγηθεί ότι στο χαρακτηριστικό φάσµα µάζας 

ενός µεθυλεστέρα (πρόκειται για τη χαρακτηριστική σειρά στην οποία ανήκει το µόριο 

που αναµέναµε να ανιχνεύσουµε) µοριακού βάρους Μ εµφανίζονται χαρακτηριστικές 

κορυφές, που αντιστοιχούν σε ιοντισµένα θραύσµατα µε µάζες που παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 8. 
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Πίνακας 8: Χαρακτηριστικές κορυφές των φασµάτων µάζας των µη αρωµατικών 

εστέρων (R1-COO-R2) γενικά και του PMMA ειδικότερα. 

Κορυφή στο φάσµα µάζας 

ενός µεθυλεστέρα 

Ερµηνεία Κορυφή στο φάσµα 

µάζας του PMMA. 

Μ+ Μοριακό ιόν 100 

Μ+-1 Απόσπαση Η 99 

Μ+ -15 Απόσπαση CH3 85 

Μ+ -18 Απόσπαση Η2Ο 82 

Μ+ -31 Απόσπαση ΟCH3 69 

mCOOR2 +•COOR2  (εδώ +•C(=O)OCH3)  59 

Μ+ -mCOOR2 Απόσπαση COOR2  41 

 

Όλες οι πιο πάνω κορυφές ανιχνεύτηκαν µε µεγάλη ακρίβεια στο φάσµα µάζας του 

Σχήµατος 43 (β), που αντιστοιχεί στο µόριο του µεθακρυλικού µεθυλεστέρα. 

22-Nov-2000, 11:1pmma / unexposed
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22-Nov-2000, 11:10:47pmma / unexposed
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Σχήµα 43: Φάσµατα µάζας µη εκτεθηµένου φωτοπολυµερικού υλικού µε βάση 

πολυ(µεθακρυλικό µεθυλεστέρα), (α) περιοχή πτητικών προϊόντων και (β) προϊόντα 

πυρόλυσης. 

 

Στο Σχήµα 43 (α), που αντιστοιχεί σε πτητικά προϊόντα που εξάγονται από το υµένιο 

(το φάσµα καταγράφηκε 2.075 min µετά την έναρξη του πειράµατος, δηλαδή σε 

θερµοκρασία 110οC) εµφανίζονται διαφορετικές κορυφές µικρής έντασης (ορισµένες 
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από αυτές είναι άνευ σηµασίας, αφού αποδίδονται στην ύπαρξη κάποιου 

πλαστικοποιητή, όπως οι 149, 71, 57,55). Μικρή µόνο ένδειξη έχουµε για την παρουσία 

του µορίου του µονοµερούς, αφού οι χαρακτηριστικές κορυφές στο φάσµα µάζας του 

εδώ εµφανίζονται ιδιαίτερα εξασθενηµένες (πάντως πρέπει να επισηµάνουµε πως 

θεωρείται αναµενόµενη η παρουσία του µονοµερούς στο πολυµερές, αφού µικρά 

ποσοστά αυτού παραµένουν µετά το πέρας του πολυµερισµού). 

Ιδιαίτερα σηµαντικά είναι τα συµπεράσµατα, που εξάγονται από το Σχήµα 44, όπου 

παριστάνονται τα φάσµατα µάζας εκτεθηµένης ρητίνης PMMA. Ένα πλήθος από 

κορυφές καταγράφεται στο φάσµα µάζας του Σχήµατος 44 (α), που αντιστοιχούν σε 

πτητικές (το φάσµα καταγράφηκε 2.103 min µετά την έναρξη της διαδικασίας) 

υδρογονοανθρακικές δοµές (οι οµάδες κορυφών που εµφανίζονται στο φάσµα απέχουν 

µεταξύ τους κατά 14, που είναι η χαρακτηριστική µάζα ενός µεθυλενίου CH2), µεταξύ 

των οποίων αναγνωρίζονται οι κορυφές του µεθακρυλικού µεθυλεστέρα (µόριο 

µονοµερούς). Υπενθυµίζουµε ότι κορυφές, όπως η 149, ανήκουν σε πλαστικοποιητή 

και είναι χωρίς ενδιαφέρον. 

28-Nov-2000, 12:06:54PMMA EXPOSED /solids probe
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28-Nov-2000, 12:06:54PMMA EXPOSED /solids probe
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Σχήµα 44: Φάσµατα µάζας εκτεθηµένου φωτοπολυµερικού υλικού µε βάση 

πολυ(µεθακρυλικό µεθυλεστέρα), (α) περιοχή πτητικών προϊόντων και (β) προϊόντα 

πυρόλυσης. 

 

Εκείνο που πρέπει να τονιστεί όµως είναι ότι σ’ αυτό το φάσµα µάζας εµφανίζονται 

ιόντα που αντιστοιχούν σε θραύσµατα που προϋπήρχαν στο εσωτερικό του υµενίου και 

που αποτελούν προϊόντα φωτοχηµικής αντίδρασης, που έλαβε χώρα στη διάρκεια της 
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έκθεσης. Ως ένα από αυτά τα προϊόντα αναγνωρίστηκε µε τη µέθοδο που εφαρµόστηκε 

ο µεθακρυλικός µεθυλεστέρας, κάτι που βρίσκεται σε απόλυτη συµφωνία µε την 

προτεινόµενη αντίδραση σχάσης του PMMA [150], όταν ακτινοβολείται µε φως στο 

βαθύ υπεριώδες.  

Πρέπει να τονιστεί όµως ότι η κύρια αντίδραση θραυσµατοποίησης του υλικού µπορεί 

να συνοδεύεται και από άλλες µε µικρότερη κβαντική απόδοση (προτείνονται συνολικά 

τέσσερις αντιδράσεις για το ΡΜΜΑ), καθεµιά από τις οποίες παράγει προϊόντα που 

µπορούν να ανιχνευτούν. Αναφέρεται για παράδειγµα ο σχηµατισµός της CΟ2, που 

αντιστοιχεί σε µάζα 44 και είναι µία από τις κορυφές, που επίσης καταγράφονται στο 

φάσµα µάζας του Σχήµατος 44 (β). Το CΟ2 παράγεται µε αντίδρασης κατάτµησης των 

οξυνογούχων ριζών (που δηµιουργήθηκαν κατά την ακτινοβόληση) σύµφωνα µε την 

εξίσωση [152]:  -CΗ2-C(CH3)(C(=O)-O•)- →  -CΗ2-C•(CH3)-  +   O=C=O. 

 

3.1.3.1 (β): Μελέτη PΗΕMA. 

Αφού ελέγχθηκε η αξιοπιστία της µεθόδου, µε την εξαγωγή της γνωστής ήδη 

φωτοχηµικής συµπεριφοράς του PMMA, ακολούθησε η εφαρµογή της σε ρητίνη µε 

βάση τον πολυ(µεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα). Και αυτή τη φορά 

χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικά δείγµατα, δηλαδή µη εκτεθηµένα και εκτεθηµένα σε 

διαφορετικές δόσεις ακτινοβολίας υλικά. Τα πυρογραφήµατα, που ελήφθησαν 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 45, όπου φαίνονται τα πυρογραφήµατα του υλικού (α) 

αµέσως µετά τη θέρµανση, (β) µετά από θέρµανση και έκθεση σε UV (έκθεση µε φως 

από τη λάµπα Hg-Xe χωρίς φίλτρο –broaband- για 2000sec, που αντιστοιχεί σε δόση 

ακτινοβολίας τουλάχιστον 5 φορές µεγαλύτερη από τη λιθογραφικά χρησιµοποιούµενη) 

και (γ) µετά από έκθεση και θέρµανση (στους 160οC για 1min). ∆ιακρίνονται και στα 

τρία πυρογραφήµατα οι κορυφές των πτητικών και των µη πτητικών προίόντων, µε 

σαφή την αύξηση της πρώτης σε σχέση µε τη δεύτερη στο (β) (λόγω των πτητικών 

θραυσµάτων που παρήχθησαν από την αντίδραση, που προηγήθηκε, αφού και σ’ αυτήν 

την περίπτωση το υλικό επιδεικνύει θετικού τόνου λιθογραφική συµπεριφορά, όπως 

ακριβώς και το PMMA). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πυρογράφηµα (γ), όπου διαπιστώνεται µεγάλη µείωση του 

ολοκληρώµατος της επιφάνειας κάτω από την περιοχή των πτητικών προϊόντων σε 

σχέση µε την αντίστοιχη των µη πτητικών. Η συµπεριφορά αυτή ερµηνεύεται από το 

γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της θέρµανσης, που ακολουθεί την έκθεση, ένα µεγάλο 
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µέρος των πτητικών προϊόντων, που παρήχθησαν κατά την έκθεση αλλά παρέµεναν 

εγκλωβισµένα στο εσωτερικό του υµενίου (ίσως λόγω του µεγέθους τους), 

απεγκλωβίζονται, µε συνέπεια το ποσοστό τους που παραµένει στο υµένιο (και 

ανιχνεύεται κατά τη λήψη των φασµάτων µάζας) να µειώνεται. Στον Πίνακα 9 

παρουσιάζεται ο λόγος των ολοκληρωµάτων της κορυφής των πτητικών ιοντισµένων 

προϊόντων (Α), προς το άθροισµα των αντίστοιχων ολοκληρωµάτων των κορυφών των  

ιοντισµένων µη πτητικών προϊόντων (Β+C) και για τα τρία πυρογραφήµατα, όπου 

διαπιστώνονται αριθµητικά οι σχέσεις των κορυφών, που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

(α) 

(γ) 
την 

 UV 

 

αναµένεται µόριο µεγάλου µοριακού βάρους (ουσιαστικά πρόκειται για το µονοµερές), 

δηλαδή (κατ’ αντιστοιχία µε την περίπτωση του PMMA) ο µεθακρυλικός 2-

µεθυλο-προπενοϊκού οξέος, 2-metrylpropenoic acid 2-hydrohyethyl-ester), µε ΜΒ=130. 

26-Ma r-2000,  2# 4/PH EMA /  PR EB 160C, 5min /sca n 200C pe r min /25-200 a mu

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 1
0

100

%

ARG04 Sm (Mn, 2x3) S
6.50;24147

4.34
16053

(β) 

24-Mar-2000,  1# 2 /PHEMA /PREB 160C, 5min/hv 2000s /scan 200C per min /25-200 amu

0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.5
0

100

%

2.88
769638

0.19
42155

5.58
114706

ARG01A Sc

26-Mar-2000,  21:32:28# 3/PHEMA /PREB 160C, 5min/hv 2000s/PEB 1 /scan 200C in /25-200 amu per m

0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50
Time0

100

%

ARG03 Sm (Mn, 2x3) Scan EI+ 
TIC

4.32e4
Area

21427

5.79;11927
0.39;9304 3.45

Σχήµα 45: Πυρογραφήµατα του πολυ(µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα) (α) πριν 

έκθεση σε φως, (β) µετά την έκθεση και (γ) µετά την έκθεση και τη θέρµανση. 

 

Αν η φωτοχηµική συµπεριφορά του πολυ(µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα) στο

είναι παρόµοια µε εκείνη του PMMA ως βασικό προϊόν της αντίδρασης του υλικού

υδροξυαιθυλεστέρας CH2=C(CH3)-CO-O-CH2CH2ΟΗ (2-υδροξυαιθυλεστέρας του 2-
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Πίνακας 9: Πτητικά προς µη πτητικά ιοντισµένα προϊόντα από τα πυρογραφήµατα 

ρητίνης µε βάση πολυ(µεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα). 

Ρητίνη PΗΕMA Κορυφή Α 
(ολοκλήρωµα) 

Κορυφές Β+C 
(ολοκλήρ

Α/Β+C 
ωµα) 

Μη εκτεθηµένη 16053 24147 0.66 

Εκτεθηµένη 769638 114706 6.71 

εθηµένη+Θέρµαν 11927 1.80 

Σύµφωνα λοιπόν µε όσα α θηκαν διεξοδικά οηγουµένως σµατα

Εκτ ση 21427 

 
ναφέρ  πρ  για τα φά  µάζας 

των µη αρωµατικών εστέρων (που δεν περιέχουν ετεροάτοµα στο µόριό τους) στο 

Πίνακας 10: Χαρακτηριστικές κορυφές των φασµάτων µάζας των µη αρωµατικών 

στέρων (R1-COO-R2) γενικά και της PHEMA ειδικότερα. 

µάζας της PHEMA.

φάσµα µάζας του παραπάνω µορίου αναµένεται η εµφάνιση κορυφών που αντιστοιχούν 

στους λόγους m/z που παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.   

 

ε

Κορυφή στο φάσµα µάζας  
ενός µεθυλεστέρα 

Ερµηνεία Κορυφή στο φάσµα 

Μ+ Μοριακό ιόν 130 

Μ -1 + Α  129 πόσπαση Η
+ -15 πόσπαση CH3

+ -18 πόσπαση Η2Ο

Μ+ -31 Απόσπαση ΟCH3 99 
+

COO R2  (εδώ •+COOCH2 89 

 Ιόν C Ο•+) H2=C(CH3)C(=Ο) 85 

 Ιόν CH2=C(CH3)C•+=Ο) 69 

 •+CH2 CH2ΟΗ 45 

C Απόσπαση COOR2   41 

 Ιοντισ 3) µένες ρίζες •+ΟCH 31 

ν το χαρακτηριστικό φάσµα

Μ  Α  115 

Μ Α  112 

m •+COOR2  CH2ΟΗ)   

Μ+ -m OO R2
+ 

 
Οι κορυφές αυτές (που αποτελού  µάζας του µεθακρυλικού 

δροξυαιθυλεστέρα) πρέπει να εµφανιστούν σε φάσµα µάζας της εκτεθηµένης ρητίνης, υ

που καταγράφηκε στην περιοχή των πτητικών θραυσµάτων (άρα το µόριο αποτελεί 

προϊόν αντίδρασης), ενώ για το µη εκτεθηµένο υλικό µπορεί να διακαιολογηθεί η 

παρουσία τους µόνο σε φάσµα µάζας, που καταγράφηκε στα µη πτητικά προϊόντα (άρα 

αποτελεί προϊόν πυρόλυσης) (βλ. Σχήµα 46). Το τελευταίο σε σειρά τοποθέτησης 
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φάσµα αντιστοιχεί στο µη εκτεθηµένο υλικό και ειδικά στα προϊόντα της πυρόλησής 

του στο θάλαµο (χρόνος λήψης 6.514min µετά την έναρξη της διαδικασίας). 

Αναγνωρίζονται σε αυτό οι πιο χαρακτηριστικές κορυφές του µορίου του µονοµερούς, 

δηλαδή αυτές, που αντιστοιχούν σε µάζες 31, 69, 99, 115, αλλά απουσιάζει η κορυφή 

του µοριακού ιόντος (130, καθώς και η 130-1=129 που τη συνοδεύει και αναµένεται να 

είναι µεγαλύτερης έντασης, λόγω της εύκολης απόσπασης Η), που όπως έχει αναφερθεί 

υποδηλώνει και το µοριακό βάρος της ουσίας που αναζητούµε να προσδιορίσουµε. 

Η αναγνώριση της κορυφής του µοριακού ιόντος σ’ ένα φάσµα µάζας δεν είναι εύκολη, 

διότι είναι συνήθως πολύ µικρής έντασης, ειδικά όταν πρόκειται για µεγάλου µεγέθους 

µόρια, οπότε ευνοείται η σχάση τους σε άλλα µικρότερα. Προκειµένου να εντοπιστεί η 

συγκεκριµένη κορυφή επαναλαµβάνουµε τη λήψη του φάσµατος, µειώνοντας την 

ενέργεια της ιοντίζουσας δέσµης των ηλεκτρονίων (low signal) [149], όπως φαίνεται 

στο Σχήµα 47, όπου έχει επαναληφθεί η λήψη φάσµατος µάζας του µη εκτεθηµένου 

υλικού στην περιοχή πυρόλησης (χρόνος λήψης 6.514min από την έναρξη του 

πειράµατος). Σε ένα τέτοιο φάσµα αναµένεται λιγότερα µοριακά ιόντα να σχάζονται  

πριν ανιχνευτούν, οπότε παρατηρείται µικρή αύξηση της κορυφής του µοριακού ιόντος 

σε σχέση µε τις υπόλοιπες. 

 
 

 24-Mar-2000, # 2 /PHEMA /PREB 160C, 5min/hv 2000s /scan 200C per min /25-200 

100 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Σχήµα 46: Φάσµατα µάζας του πολυ(µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα) για µη 

κτεθηµένο και εκτεθηµένο σε διαφορετικές δόσεις αντινοβολίας υλικό (έκθεση για 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
m/z0 

100 

0 

100 

% 

0 

% 

29 

27 

39 

38 

69 41 43
45 55 53 

51
67 57 59 

87
7977 81 1219195 10599 109 129131141 149155 165 167 179 181 

ARG01A 169 (2.845) Cm (169- Scan EI+
3.71e43

41 
29 

27 39 
31 35 

57 55 

44
54 

69 
60 

67 61 

73 
83

8179

85
9795

87 98 129111 113 149143141 157 171 167 185 173 199191

ARG04 389 (6.514) Cm (385:400- Scan EI+
4.43e31 

29 

27 

39 

38 43
45 59 53 62 8770 73 86 1139988 100 114 126 137143 155 147 188160 163 190

2000 s 

monomer in unexposed 

ARG02C 187 (3.144) Cm (187- Scan EI+
4.22e8000 s 

% 69 41 

ε

2000sec αντιστοιχούν σε δόση ακτινοβολίας πενταπλάσια από τη λιθογραφικά χρήσιµη, 

ενώ έκθεση για 8000sec ισοδυναµεί µε το εικοσαπλάσιο της λιθογραφικά 

χρησιµοποιούµενης). 
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) σε χαµηλή 

νέργεια δέσµης ηλεκτρονίων (PHEMA /PREBΑΚΕ 160 C). 

µφανίζεται η κορυφή του 

οριακού ιόντος του µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα σε µάζα 130, καθώς και η 

 έχει 

Σχήµα 47: Φάσµατα µάζας του πολυ(µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα
ο

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
m/z0
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39

38

37

69

41

43
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5350 59 68

87
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8477

99
9196 100 113

115 126 129 143 145 188166171 190

ε

 

Όπως ήταν αναµενόµενο, στο φάσµα µάζας του Σχήµατος 47 ε

µ

κορυφή 129 (130-1), που τη συνοδεύει, και η οποία είναι µεγαλύτερης έντασης από την 

πρώτη, λόγω της εύκολης απόσπασης Η από το µοριακό ιόν. Επιστρέφοντας στα 

φάσµατα µάζας του Σχήµατος 46 παρατηρούµε τη χαρακτηριστική εµφάνιση των 

κορυφών του µορίου, που περιµένουµε να ανιχνεύσουµε, τόσο στο δεύτερο κατά σειρά 

εµφάνισης φάσµα, όσο κυρίως στο πρώτο, που αντιστοιχεί σε υλικό που έχει εκτεθεί σε 

τετραπλάσια δόση ακτινοβολίας σε σχέση µε το προηγούµενο (οπότε περιµένουµε, 

λόγω της µεγαλύτερης κβαντικής απόδοσης της αντίδρασης να έχει παραχθεί το µόριο 

σε µεγαλύτερο ποσοστό). Και στα δύο φάσµατα διακρίνονται οι κορυφές του µοριακού 

ιόντος 130 και κυρίως 129, ενώ εκείνο που έχει ιδιαίτερη σηµασία να τονιστεί είναι η 

σηµαντική διαφορά µεταξύ τους, που εντοπίζεται στην εµφάνιση στο φάσµα του υλικού 

µε τη µικρότερη δόση ενός πλήθους από κορυφές (55, 57, 70), που δεν υπάρχουν στο 

φάσµα των δύο άλλων υλικών και συνεπώς δεν αποδίδονται στο µονοµερές. 

Οι κορυφές αυτές φαίνεται να αντιστοιχούν σε θραύσµατα που παράγονται φωτοχηµικά 

σε άλλες δευτερεύουσες αντιδράσεις, που συνοδεύουν την κύρια (κάτι τέτοιο

προταθεί και για το PMMA, όπου αναφέρονται συνολικά τέσσερις αντιδράσεις [150]), 

26-Mar-2000, 2 19:02: 6# 4/P EMA / PREB 160C, 5min /scan 200C per min /25-200 amu

100

ARG04 389 (6.514) Cm (382:394)
31

H
Scan EI+ 

5.06e3x2
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και οι οποίες σε µεγαλύτερες δόσεις ακτινοβολίας δε φαίνεται να έχουν ικανή απόδοση, 

ώστε να καταγράφονται τα προϊόντα τους στο φάσµα µάζας του υλικού. 

Με βάση όλα τα προηγούµενα αποτελέσµατα προτείνεται τελικά αντίδραση σχάσης 

ό 

(Α) Σπάσιµο αλυσίδας σε τυχαίες θέσεις. 

 

χήµα 48: Μηχανισµός φωτοχηµικής αντίδρασης κατά την έκθεση υλικού µε βάση 

CH3

(θετικού τόνου) για υλικά µε βάση PHEMA κατά την έκθεσή τους µε υπεριώδες φως 

παρόµοιου τύπου µε εκείνη του PΜMA, η οποία φαίνεται στο Σχήµα 48. Σύµφωνα µε 

την αντίδραση µετά την απορρόφηση φωτονίου από το καρβονύλιο ακολουθεί µέσω α-

cleavage σπάσιµο δεσµού της κύριας αλυσίδας σε τυχαίες θέσεις (Random main chain 

scission) και στη συνέχεια αντίδραση αποπολυµερισµού (Unzipping of radical chain). 

Σηµειώνεται πως, όπως ήδη αναφέρθηκε, η αντίδραση αποτελεί τον κύριο µηχανισµ

της φωτοχηµικής διάσπασης της ρητίνης, όταν ακτινοβολείται µε φως, συνοδεύεται 

όµως και από άλλες δευτερεύουσες αντιδράσεις µε µικρότερη κβανική απόδοση, κατά 

τις οποίες παράγονται µικρότερα θραύσµατα, σηµαντικότερα από τα οποία (όταν η 

έκθεση γίνεται σε ατµοσφαιρικές συνθήκες και όχι υπό κενό) είναι το µεθάνιο CH4, το 

υδρογόνο Η2, το µονοξείδιο CO [151] και το διοξείδιο του άνθρακα CO2 [152]. 
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(Β) Αντίδραση αποπολυµερισµού. 
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πολυ(µεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα). 
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3.1.3.2: Φασµατοσκοπία Υπεριώδους-Ορατού, UV-Vis. 

 

3.1.3.2: (α): Επίδραση της δόσης έκθεσης. 

Το είδος της φωτοχηµικής αντίδρασης, που προτάθηκε για τον πολυ(µεθακρυλικό 

υδροξυαιθυλεστέρα0 υποστηρίχτηκε και επιβεβαιώθηκε µε τη λήψη σειράς φασµάτων 

UV υµενίων του υλικού αυτού πριν και µετά την έκθεσή τους µε φως. 

Πρέπει να τονιστεί ότι η φασµατοσκοπία υπεριώδους προσφέρει το πλεονέκτηµα της 

εύκολης αναγνώρισης ορισµένων χαρακτηριστικών οµάδων ή δεσµών µέσα σε ένα 

εξαιρετικά πολύπλοκο µόριο.Τις περισσότερες φορές το µεγαλύτερο µέρος του µορίου 

είναι διαπερατό σ’ αυτή τη φασµατική περιοχή, µε συνέπεια το φάσµα που λαµβάνεται 

να είναι πανοµοιότυπο µε αυτό µιας απλούστερης δοµής, που περιέχεται στο αρχικό 

µόριο [153-154]. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση αναµένουµε να ανιχνευτεί στο φάσµα του υλικού µετά 

την έκθεσή του, το µόριο µεθακρυλικός 2-υδροξυαιθυλεστέρας CH2=C(CH3)COOCH2 

CH2ΟΗ, που έχει επιπλέον σε σχέση µε το αρχικό υλικό ένα διπλό δεσµό σε συζυγία µε 

το καρβονύλιο. Αυτό σηµαίνει ότι αναµένεται να εντοπιστούν διαφορές στο φάσµα του 

υλικού πριν και µετά την έκθεση (το οποίο παρουσιάζεται στο Σχήµα 49), που 

σχετίζονται µε την απορρόφηση στο βαθύ υπεριώδες ενός διπλού δεσµού σε συζυγία µε 

καρβονύλιο. 

Στο φάσµα του υλικού πριν την έκθεση εµφανίζεται ασθενής κορυφή στα 214nm 

(ε=501), η οποία οφείλεται σε n→π* απαγορευµένη µετάβαση του καρβονυλίου της 

εστεροµάδας του µορίου του πολυµερούς. Η κορυφή αυτή εµφανίζεται στα 205nm στα 

φάσµατα των πρώτων µελών της σειράς των κορεσµένων εστέρων, αλλά η αύξηση των 

ατόµων άνθρακα της αλυσίδας τους προκαλεί βαθυχρωµική µετατόπιση της κορυφής, 

δηλαδή µετατόπιση σε µεγαλύτερα µήκη κύµατος. 

Στο φάσµα µετά την έκθεση παρατηρείται εµφάνιση κορυφής σε µήκος κύµατος 

200nm, η οποία οφείλεται στο προιόν µόριο (α-ακόρεστος εστέρας, αφού ο διπλός 

δεσµός του βρίσκεται σε συζυγία µε την καρβονυλική οµάδα) της αντίδρασης που 

προτάθηκε στο Σχήµα 48. 

 

                                                           
1 Πρόκειται για το συντελεστή µοριακής απόσβεσης, που συνδέεται µε την οπτική απορρόφηση του 
µορίου µέσω της σχέσης Α=ε.C.l, που σηµαίνει πως έχει µονάδα mol-1cm-1. Όσο πιο µεγάλη είναι η τιµή 
του ε τόσο πιο µεγάλη είναι η πιθανότητα να συµβεί µια ηλεκτρονική διέγερση, δηλαδή τόσο πιο µεγάλη 
είναι η ένταση της απορρόφησης ακτινοβολίας. 
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Σχήµα 49: Φάσµατα απορρόφησης UV του πολυµεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα 

πριν και µετά την έκθεσή του µε φως σε διάφορες δόσεις ακτινοβολίας. 

 

 

Είναι γνωστό ότι η παρουσία διπλού δεσµού σ’ ένα οργανικό µόριο έχει ως συνέπεια 

την εµφάνιση ισχυρής κορυφής απορρόφησης (ε=10000) στο φάσµα του µορίου σε 

µήκος κύµατος περίπου 190nm, που οφείλεται σε µετάβαση π→π*. Όταν όµως η ένωση 

περιέχει ταυτόχρονα και υποκαταστάτες που διαθέτουν µονήρες ζεύγος ηλεκτρονίων 

(π.χ. καρβονυλικές οµάδες –C=O), όπως συµβαίνει στην περίπτωση των α,β ακόρεστων 

εστέρων παρατηρείται βαθυχρωµική µετατόπιση της κορυφής αυτής, που οφείλεται 

στην επέκταση της συζυγίας του διπλού δεσµού λόγω του συντονισµού που 

προκαλείται από την παρουσία του υποκαταστάτη [169]. Λόγω του φαινοµένου 

συντονισµού το µονήρες ζεύγος ηλεκτρονίων παύει να είναι εντοπισµένο στο άτοµο Ο 

του καρβονυλίου και κυκλοφορεί µέσω του διπλού δεσµού σε ολόκληρο το συζυγιακό 

σύστηµα κατά το σχήµα: 

[ΗC=CH C=O¨ → HC−CH=C=O+] 

Αποτέλεσµα του συντονισµού είναι το µονήρες ζεύγος των ηλεκτρονίων να αποτελεί 

µέρος των π µοριακών τροχιακών και να αυξάνει τα π µοριακά τροχιακά κατά ένα 

µοριακό τροχιακό, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο Σχήµα 50. 

Στο νέο σύστηµα η διέγερση από το HOMO (Ψ2) στο LUMO (Ψ3
*)µοριακό τροχιακό 

έχει µικρότερη ενέργεια από την π→π* διέγερση που θα είχε το σύστηµα χωρίς 
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υποκαταστάτη, κάτι που ισοδυναµεί µε µετατόπισή της σε µεγαλύτερα µήκη κύµατος 

στο φάσµα απορρόφησης του µορίου. 

Εφόσον το πιθανότερο προϊόν της αντίδρασης που επιφέρει αλλαγή διαλυτότητας του 

πολυ(µεθακρυλικού 2-υδροξυαιθυλεστέρα) κατά την έκθεσή µε φως είναι ένας 

ακόρεστος εστέρας, που περιέχει το διπλό δεσµό σε συζυγία µε το καρβονύλιο, 

δικαιολογείται η µετατόπιση της κορυφής, που οφείλεται σε π→π* µετάπτωση του 

διπλού δεσµού, σε µεγαλύτερα µήκη κύµατος, οπότε εµφανίζεται στα 200nm περίπου 

και όχι στα 190nm. 

   

π   

π*   
HOMO   

LUMO   

n 

C=O¨ C=C   

 C=C C=O  ̈

Ψ1 

Ψ2 

Ψ*
3 

 

Σχήµα 50: Ενεργειακές σχέσεις και νέα µοριακά τροχιακά από την αλληλεπίδραση των 

π ηλεκτρονίων του διπλού δεσµού µε το µονήρες ζεύγος ηλεκτρονίων της αυξόχρωµης 

οµάδας υποκαταστατών –C=Ο. 

 

 

Παρατηρούµε επίσης στο Σχήµα 49 ότι όσο οι χρόνοι έκθεσης αυξάνουν, δηλαδή όσο 

αυξάνει η δόση µε την οποία ακτινοβολείται το υλικό, παρατηρείται σηµαντική (σχεδόν 

γραµµική) αύξηση στην ένταση της κορυφής, γεγονός που ερµηνεύεται από την πρόοδο 

της αντίδρασης, που παράγει το µόριο του οποίου η χαρακτηριστική κορυφή 

ανιχνεύεται. 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να διευκρινιστεί ότι τα αποτελέσµατα της 

φασµατοσκοπίας υπεριώδους τείνουν να αποκλείσουν την περίπτωση η έκθεση µε φως 

υµενίων πολυ(µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα) να έχει ως συνέπεια σπάσιµο της 

πλευρικής αλυσίδας του πολυµερούς και δηµιουργία πολυ(µεθακρυλικού οξέος), όπως 
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έχει αναφερθεί [155] για τη χηµική αλλαγή που συντελείται, όταν το υλικό 

ακτινοβολείται µε δέσµη ηλεκτρονίων. 

Είναι γνωστό ότι στο φάσµα των κορεσµένων οργανικών οξέων εµφανίζεται µια 

ασθενής κορυφή απορρόφησης (ε=50-70) σε µήκος κύµατος 200-210nm (η κορυφή 

µετατοπίζεται σε µεγαλύτερα µήκη κύµατος όσο αυξάνει σε µέγεθος η ανθρακική 

αλυσίδα), εξαιτίας της n→π* απαγορευµένης µετάβασης του καρβονυλίου της 

καρβοξυλοµάδας. Συνεπώς, για το µεθακρυλικό οξύ (CH2C(CH3)COOH) αναµένεται η 

εµφάνιση ασθενούς κορυφής (ε=50-70), η οποία πρέπει να είναι απολύτως συγκρίσιµη 

σε ένταση µε αυτήν του αρχικού µορίου του πολυµερικού υλικού (ε=50) και ελάχιστα 

µετατοπισµένη σε µικρότερα µήκη κύµατος σε σχέση µε την τελευταία, εξαιτίας της 

µικρότερης ανθρακικής αλυσίδας του µεθακρυλικού οξέος (σε σύγκριση µε την 

αλυσίδα του µορίου του πολυµερούς). 

Εκείνο όµως που παρατηρεί κανείς στο Σχήµα 49 είναι η µεγάλη διαφορά στην ένταση 

της κορυφής που εµφανίζεται στο εκτεθηµένο υλικό, η οποία επίσης είναι σαφώς 

διαχωρισµένη και ως προς τη θέση της παρουσιάζοντας εµφανή µετατόπιση σε 

µικρότερα µήκη κύµατος σε σχέση µε την αντίστοιχη κορυφή του µε ακτινοβοληµένου 

υλικού. 

Τέτοιες σηµαντικές διαφορές δεν µπορούν να δικαιολογηθούν µε τη δηµιουργία 

πολυ(µεθακρυλικού οξέος) ως προϊόντος της φωτοχηµικής αντίδρασης, ενώ αντίθετα 

αιτιολογούνται πλήρως αν το µόριο που παράγεται είναι ο µεθακρυλικός 

υδροξυαιθυλεστέρας. 

Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει παρόµοια συµπεριφορά µεταξύ του 

πολυ(µεθακρυλικού µεθυλεστέρα) και του πολυ(µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα) 

κατά την έκθεσή τους µε βαθύ υπεριώδες φως ελήφθησαν φάσµατα απορρόφησης και 

των δύο υλικών κάτω από ίδιες συνθήκες [156]. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο 

Σχήµα 51. Γίνεται φανερό πως και στις δύο περιπτώσεις η έκθεση µε υπεριώδες φως 

επιφέρει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσµα, υπό την έννοια ότι δηµιουργούνται προϊόντα µε 

πανοµοιότυπο φάσµα στην περιοχή του φωτός που εξετάζουµε. (Σηµειώνουµε ότι οι 

µεγαλύτερες τιµές απορρόφησης στην περίπτωση του PMMA οφείλονται στο 

µεγαλύτερο πάχος του αντίστοιχου υµενίου. Για την ακρίβεια το πάχος του υµενίου 

PMMA ήταν διπλάσιο από το πάχος του υµενίου της PΗΕMA). 
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   (α)      (β) 

 

Σχήµα 51: Φάσµατα υπεριώδους πριν και µετά την έκθεση σε διάφορες δόσεις 

ακτινοβολίας των (α) πολυ(µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα), και (β) 

πολυ(µεθακρυλικού µεθυλεστέρα). 

 

 

Τα µόρια, που προτάθηκαν ως τα πιθανά προϊόντα των δύο αντιδράσεων είναι 

δικαιολογηµένο να παρουσιάζουν τέτοιου είδους συµπεριφορά, αφού και στις δύο 

περιπτώσεις το κυρίαρχο φαινόµενο είναι η απορρόφηση του διπλού δεσµού, που 

βρίσκεται σε συζυγία µε την καρβονυλοµάδα. Το τµήµα του µορίου κατά το οποίο 

διαφέρουν είναι περατό στην περιοχή φωτός, που εξετάζουµε, µε συνέπεια –και 

σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω να µη διαφοροποιεί το φάσµα UV του ενός 

µορίου από το άλλο. 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να παρατηρήσουµε επίσης ότι και στις δύο 

περιπτώσεις το αποτέλεσµα της θέρµανσης των υλικών µετά από ορισµένο στάδιο 

έκθεσης είναι η ελάττωση της έντασης της χαρακτηριστικής κορυφής, που εξετάζουµε. 

Και στις δύο περιπτώσεις το φαινόµενο αιτολογείται από το γεγονός ότι η θέρµανση 

των υµενίων στους 130oC έχει ως συνέπεια τον απεγκλωβισµό του προιόντος της 

φωτοχηµικής αντίδρασης που, αν και πτητικό, δε διαφεύγει από το υµένιο κατά τη 

στιγµή της δηµιουργίας του, λόγω του µεγέθους του. Η θέρµανση συµβάλλει στον 

απεγκλωβισµό µέρους του παραγόµενου µόριου και κατά συνέπεια οδηγεί στη µείωση 

της χαρακτηριστικής κορυφής του στο φάσµα απορρόφησης. 
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3.1.3.2: (β): Επίδρασης της θερµοκρασίας πριν την έκθεση. 

Στα πλαίσια της διερεύνησης της φωτοχηµικής συµπεριφοράς υλικού µε βάση 

πολυ(µεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα) κρίθηκε σκόπιµη η µελέτη της επίδρασης της 

θερµοκρασίας θέρµανσης των υµενίων του υλικού µετά την επίστρωσή τους. Οπως 

µπορεί να παρατηρήσει κανείς στο Σχήµα 52, όπου καταγράφονται τα φάσµατα 

απορρόφησης τριών υµενίων µε βάση PHEMA, που θερµάνθηκαν σε διαφορετικές 

θερµοκρασίες, φαίνεται πως, όσο αυξάνει η θερµοκρασία του prebake αυξάνει και η 

ένταση της κορυφής, που εµφανίζεται στο φάσµα των υλικών µετά την έκθεση. 

Μάλιστα, η αύξηση αυτή γίνεται εντονότερη σε µεγαλύτερες δόσεις ακτινοβολίας (για 

παράδειγµα, ενώ αρχικά και τα τρία φάσµατα ουσιαστικά συµπίπτουν, σε χρόνο 

έκθεσης 1500 sec είναι σαφής η µεταξύ τους διαφοροποίηση). Απ’ ό,τι φαίνεται 

δηλαδή, όσο µεγαλώνει η θερµοκρασία της θέρµανσης που προηγείται της έκθεσης του 

υλικού, αυξάνει για ορισµένη δόση ακτινοβολίας η απόδοση της αντίδρασης σχάσης 

της κύριας αλυσίδας, που συντελείται στη διάρκεια της έκθεσης. Αυτό ισοδυναµεί µε 

επίτευξη καλύτερης λιθογραφικής συµπεριφοράς του υλικού (µεγαλύτερη ευαισθησία), 

κάτι που βρίσκεται σε συµφωνία µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα, που 

παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια του κεφαλαίου. 
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Σχήµα 52: Μελέτη της επίδρασης της θερµοκρασίας θέρµανσης πριν την έκθεση στα 

φάσµατα απορρόφησης µετά από κάθε λιθογραφικό στάδιο. 

 

Ολοκληρώνοντας τη µελέτη µε χρήση φασµατοσκοπίας υπεριώδους της συµπεριφοράς 

του πολυ(µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα), αξίζει να αναφέρουµε ότι πρόκειται για 
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υλικό µε εξαιρετική αντοχή στις θερµικές διεργασίες (κάτι που αποτελεί βασικό 

ζητούµενο για το σύνολο των ρητινών µικρολιθογραφίας, που χρησιµοποιούνται στη 

βιοµηχανία των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων). 

Στο Σχήµα 53 διακρίνονται τα φάσµατα απορρόφησης του υλικού µετά από θέρµανση 

σε διαφορετικές θερµοκρασίες. Είναι φανερό πως τα φάσµατα παρουσιάζουν ελάχιστες 

έως µηδενικές διαφορές µεταξύ τους, κάτι που υποδεικνύει ότι δε λαµβάνει χώρα  

αντίδραση σε θερµοκρασία έως 160οC ή σε χρόνο θέρµανσης έως 80min. 
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Σχήµα 53: Φάσµατα απορρόφησης του πολυ(µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα) µετά 

από διάφορες θερµοκρασίες θέρµανσης µετά την επίστρωση. 

 

 

Σηµειώνεται ότι οι µικρές διαφορές µεταξύ των φασµάτων του Σχήµατος 53 (π.χ. στις 

περιοχές µηκών κύµατος 190-200 nm, 240-260 nm και 310-350 nm οφείλονται σε 

διαφορές του πάχους του αρχικού υµενίου το οποίο µικραίνει όσο αυξάνει η 

θερµοκρασία θέρµανσης, µε συνέπεια να έχουµε κάθε φορά µικρή αλλαγή στο δείκτη 

διάθλασης, το µιγαδικό µέρος του οποίου συνδέεται µε το συντελεστή απορρόφησης 

του υλικού (περισσότερα για το θέµα στην ενότητα 3.4.2). 
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3.1.3.3: Φασµατοσκοπία Υπερύθρου, FT-IR. 

Όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις, ελήφθησαν φάσµατα υπερύθρου του 

πολυ(µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα) πριν και µετά την έκθεσή του µε φως στο 

βαθύ υπεριώδες, µε στόχο να γίνει η µεταξύ τους σύγκριση, που θα αποκαλύψει 

διαφορές ώστε να επιβεβαιώσουµε τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήξαµε για το 

είδος της χηµικής αλλαγής, που λαµβάνει χώρα κατά την έκθεση του υλικού. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι αυτό που αναµένουµε είναι η ανίχνευση στα φάσµατα του υλικού µετά 

την έκθεση της χαρακτηριστικής κορυφής απορρόφησης του διπλού δεσµού, όταν είναι 

συζευγµένος µε καρβονυλοµάδα, όπως συµβαίνει στον ακόρεστο εστέρα, που 

προτάθηκε ως κύριο προϊόν της αντίδρασης σχάσης του υλικού. Τέτοια κορυφή 

εµφανίζεται στην περιοχή µε κυµαταριθµούς 1637-1610 cm-1 και 1050-1150 cm-1 [157]. 

Επίσης αναµένεται η εµφάνιση κορυφής στην περιοχή 1250-1300cm-1 εξαιτίας της 

δόνησης τάσης του καρβονυλίου που στον ακόρεστο εστέρα βρίσκεται σε συζυγία µε 

διπλό δεσµό. Στο Σχήµα 54 παρουσιάζονται τα φάσµατα υπερύθρου υµενίου 

πολυ(µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα), πριν και µετά την έκθεσή του µε φως σε 

διάφορες δόσεις ακτινοβολίας. 
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Σχήµα 54: Φάσµατα απορρόφησης υπερύθρου του πολυ(µεθακρυλικού 

υδροξυαιθυλεστέρα), πριν και µετά την έκθεσή του µε φως, για διάφορες δόσεις 

ακτινοβολίας. 
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Στο φάσµα του υλικού πριν την έκθεση αναγνωρίζονται οι κυριότερες κορυφές του 

µορίου του πολυµερούς, όπως: ευρεία κορυφή σε κυµαταριθµό 3450cm-1, η οποία 

οφείλεται σε δόνηση τάσης του δεσµού Ο-Η, κορυφές στην περιοχή 2850-3000cm-1, 

που οφείλονται σε δονήσεις τάσης των δεσµών C-H, κορυφή στα 1725cm-1, που 

οφείλεται σε δόνηση τάσης του δεσµού C=O, κορυφές στα 1373 και 1355cm-1, λόγω 

της κάµψης των δεσµών C-H, κορυφή στα 1208cm-1, λόγω της κάµψης του δεσµού Ο-

Η, κορυφή στα 1172cm-1, λόγω της τάσης και κάµψης των δεσµών C-CO-C [157]. 

Όπως όµως µπορεί να παρατηρήσει κανείς, στα φάσµατα του Σχήµατος 54 το φάσµα 

του υλικού που ελήφθη αµέσως µετά τη θέρµανσή του δεν εµφανίζει ποιοτική διαφορά 

µε τα φάσµατα µετά από έκθεση σε αυξανόµενες δόσεις ακτινοβολίας (από το διπλάσιο 

µέχρι το πενταπλάσιο περίπου της λιθογραφικά χρήσιµης δόσης). Μικρή µόνο µείωση 

παρατηρείται στις εντάσεις όλων των κορυφών του φάσµατος µετά από κάθε έκθεση, 

κάτι που οφείλεται στη θετικού τύπου χηµεία αλλαγής διαλυτότητας, δηλαδή στη 

σχάση και αποµάκρυνση τµηµάτων της πολυµερικής αλυσίδας κατά την έκθεση. 

Φαίνεται πάντως πως πρόκειται για αντίδραση µε µικρή απόδοση, µε συνέπεια τα 

προϊόντα της να παράγονται σε µικρό βαθµό και να µην είναι εύκολα ανιχνεύσιµες οι 

χαρακτηριστικές κορυφές τους στο φάσµα υπερύθρου. 

Κρίθηκε λοιπόν σκόπιµη η επανάληψη της λήψης φασµάτων υπό τις ίδιες συνθήκες 

(συγκέντρωση αρχικού διαλύµατος, θέρµανση υµενίου, κλπ) µε διαφορά στη δόση της 

ακτινοβολίας έκθεσης, ώστε να αυξηθεί η απόδοση της αντίδρασης, άρα και το 

ποσοστό των παραγοµένων ουσιών. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο Σχήµα 55. Είναι 

εµφανής η ποιοτική και ποσοτική διαφορά των δύο φασµάτων, που απεικονίζονται σ’ 

αυτό. Η ελάττωση των εντάσεων όλων των κορυφών στο φάσµα µετά την έκθεση εδώ 

παρατηρείται εντονότερα, λόγω του µεγαλύτερου βαθµού στον οποίο πραγµατοποιείται 

η αντίδραση θραυσµατοποίησης του υλικού κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησής του. 

Παράλληλα όµως παρατηρείται η εµφάνιση µετά την έκθεση ασθενών µεν αλλά 

παρατηρήσιµων κορυφών στους κυµαταριθµούς 1265.8 cm-1 και 1101.5 cm-1 

αντίστοιχα, οι οποίες αποδίδονται σε δόνηση τάσης του καρβονυλίου συζυγµένου µε 

διπλό δεσµό η πρώτη και του διπλού δεσµού συζευγµένου µε καρβονύλιο η δεύτερη 

[157]. Κατά συνέπεια, η εµφάνιση των πιο πάνω κορυφών στο φάσµα του εκτεθηµένου 

υλικού συνηγορεί υπέρ της παρουσίας ποσότητας ακόρεστου εστέρα στο εσωτερικό του 

υµενίου και έρχεται σε συµφωνία µε την αντίδραση που θεωρήθηκε ότι λαµβάνει χώρα 

κατά την έκθεση του πολυ(µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα) σε βαθύ υπεριώδες φως 

(Σχήµα 48). 
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Σχήµα 55: Φάσµατα υπερύθρου ρητίνης µε βάση PHEMA πριν και µετά την έκθεσή της 

µε φως (δόση ακτινοβολίας µεγαλύτερη από το δεκαπλάσιο της λιθογραφικά 

χρησιµοποιούµενης). 

 

 

Ολοκληρώνοντας, πρέπει να σηµειώσουµε ότι η δραµατική µείωση της κορυφής στα 

1499,1 cm-1 µετά την έκθεση δε δικαιολογείται µε την αποδοχή µιας ισόποσης µείωσης 

στις εντάσεις όλων των κορυφών του φάσµατος (όπως εξηγήθηκε προηγουµένως) και 

οφείλεται πιθανότητα στην αποµάκρυνση µεθυλοµάδων από το υλικό, που σύµφωνα µε 

τη βιβλιογραφία [150] αναµένεται παράλληλα µε τη βασική αντίδραση σχάσης και για 

το PMMA. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι και τα αποτελέσµατα της φασµατοσκοπίας 

υπερύθρου φαίνεται να αποκλείουν την περίπτωση µετά την έκθεση του πολυµερικού 

υλικού να δηµιουργείται πολυ(µεθακρυλικό οξύ). Είναι γνωστό πως στο φάσµα 

υπερύθρου των καρβοξυλικών οξέων εµφανίζεται οπωσδήποτε χαρακτηριστική οξεία 

κορυφή σε κυµαταριθµούς 2500-3000cm-1, που οφείλεται σε δόνηση τάσης του –ΟΗ 

της καρβοξυλοµάδας. Αντίθετα, το αλκοολικό υδροξύλιο παρουσιάζει ευρεία κορυφή 

σε κυµαταριθµούς 3300-3600cm-1, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται σε όλα τα φάσµατα 

των Σχηµάτων 54 και 55. Η δηµιουργία οξέος κατά τη διάρκεια της φωτοχηµικής 

αντίδρασης θα ισοδυναµούσε µε την εµφάνιση στα φάσµατα του υλικού µετά την 

έκθεση κορυφής του καρβοξυλικού υδροξυλίου, που έπρεπε να βρίσκεται δεξιά 
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(δηλαδή σε µικρότερο κυµαταριθµό) της αρχικής κορυφής του αλκοολικού υδροξυλίου. 

Κάτι τέτοιο όµως δε διαπιστώθηκε σε κανένα από τα φάσµατα που ελήφθησαν σε 

εκτεθηµένα υλικά, αποτελώντας µία ακόµα ισχυρή ένδειξη ότι δεν παράγεται οξύ αλλά 

ακόρεστος εστέρας κατά την έκθεση του υλικού. 

 

 

3.1.3.4: Λιθογραφικές επιπτώσεις φυσικοχηµικών µηχανισµών απευθείας 

διάσπασης ακρυλικών πολυµερών. 

Στο σηµείο αυτό, ολοκληρώνοντας τη µελέτη της φωτοχηµικής συµπεριφοράς της 

ρητίνης PHEMA, κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί ότι θεωρείται µέγιστης σηµασίας για 

κάθε ρητίνη η γνώση των µηχανισµών της φωτοχηµικής αντίδρασης, που συντελείται 

µε την έκθεση. Ένας λόγος είναι διότι  παράγονται πιθανώς πτητικά οργανικά µόρια 

που εγκαταλείπουν το υµένιο (κυρίως για τα θετικού τόνου υλικά) και επικάθονται 

στους φακούς και σε άλλα λειτουργικά µέρη του συστήµατος έκθεσης, µειώνοντας την 

απόδοσή τους, αφού προκαλούν τη λεγόµενη οπτική µόλυνση αυτών (optical 

contamination) [158-160]. Εποµένως, ακόµα και σε υλικά χηµικής ενίσχυσης, όπου η 

αλλαγή διαλυτότητας καθορίζεται από τις οξεοκαταλυόµενες αντιδράσεις, έχει σηµασία 

να γνωρίζουµε και τις φωτοχηµικές αλλαγές, που οφείλονται σε απευθείας σπάσιµο 

δεσµών (outgassing) του πολυµερούς. 

Η παρατήρηση αυτή λοιπόν είχε ως συνέπεια οι σχεδιαστές νέων φωτοπολυµερικών 

υλικών να καλούνται να εκτιµήσουν από την αρχή την ικανότητα ή µη των υλικών 

αυτών να «εκπέµπουν» τα ανεπιθύµητα πτητικά προιόντα κατά την έκθεση, µε όλα τα 

δυσάρεστα επακόλουθα που προαναφέρθηκαν. Τα οργανικά πτητικά µόρια παράγονται 

εξαιτίας της θραυσµατοποίησης του φωτοπολυµερούς, που προκαλείται από την 

απορρόφηση ενέργειας µε την έκθεση (µε την µορφή φωτονίων ή ηλεκτρονίων). Η 

αλλαγή διαλυτότητας σε φωτοπολυµερικά υλικά θετικού τόνου προκαλείται µέσω 

σχάσης της κύριας (main chain scission) ή της πλευρικής αλυσίδας του πολυµερούς 

(side chain scission) ή µέσω αποπροστασίας κάποιας πλευρικής οµάδας (blocking 

group deprotection). Οι δύο πρώτοι µηχανισµοί πραγµατοποιούνται µε την απευθείας 

απορρόφηση φωτονίου, ενώ ο τελευταίος προκύπτει συνήθως µέσω χηµικής 

αντίδρασης προκαλούµενης από οξύ που παράγεται φωτοχηµικά. Καθώς οδεύουµε σε 

µικρότερα µήκη κύµατος και η ενέργεια των φωτονίων αυξάνει, θα αυξάνει αντίστοιχα 

η κβαντική απόδοση των φωτοχηµικών αντιδράσεων, που πιθανόν παράγουν 

ανεπιθύµητα πτητικά προιόντα. Και τα προβλήµατα της οπτικής µόλυνσης των 
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συστηµάτων έκθεσης θα αυξάνονται, καθιστώντας επιτακτικότερη την ανάγκη να 

προβλεφθούν και να αποφευχθούν µε την εκ των προτέρων µελέτη της φωτοχηµικής 

συµπεριφοράς των υλικών από τους σχεδιαστές τους. 

Το είδος της φωτοχηµικής συµπεριφοράς για τα υλικά µε βάση ακρυλικά πολυµερή 

στην περιοχή του βαθέος υπεριώδους εξαρτάται από τη φωτοχηµεία του καρβονυλίου 

και είναι γνωστό [150] ότι στην περίπτωση του πολυ(µεθακρυλικού µεθυλεστέρα) 

(PΜMA) η απορρόφηση φωτός οδηγεί τελικά, µέσω α-cleavage, σε σπάσιµο της κύριας 

αλυσίδας του πολυµερούς οπότε και λαµβάνεται θετικού τόνου λιθογραφική 

συµπεριφορά. Παρόµοια συµπεριφορά παρουσιάζουν και τα φωτοπολυµερικά υλικά µε 

βάση τον πολυ(µεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα) (PHEMA), όπως διαπιστώθηκε από 

τα πειραµατικά αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας. Εχει επίσης αναφερθεί [161] ότι 

και στην περίπτωση που υµένια µε βάση PHEMA εκτίθενται µε ακτίνες Χ, 

παρατηρήθηκε χηµική αλλαγή, που οφειλόταν σε σπάσιµο της κύριας αλυσίδας, ενώ η 

µελέτη της αποσύνθεσης του πολυµερούς µε έκθεσή του µε ακτινοβολία 193nm (photo 

ablation) έδωσε ενδείξεις ότι λαµβάνει χώρα χηµική αλλαγή παρόµοιου τύπου µε αυτή 

του PΜMA [162,163]. Ωστόσο, πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι έχει αναφερθεί [155] 

και η περίπτωση κατά την οποία η έκθεση υµενίων µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα 

µε δέσµη ηλεκτρονίων έχει ως συνέπεια σπάσιµο της πλευρικής αλυσίδας του 

πολυµερούς και δηµιουργία πολυ(µεθακρυλικού οξέος), κάτι που δεν βρίσκεται σε 

άµεση συµφωνία µε τα παραπάνω. Όπως όµως αναφέρθηκε στο θεωρητικό µέρος 

(ενότητα 1.3.6.3) ο µηχανισµός αντίδρασης που επιφέρει αλλαγή διαλυτότητας λόγω 

της ακτινοβόλησης των υλικών µε δέσµη ηλεκτρονίων µπορεί να είναι διαφορετικός 

από τον αντίστοιχο φωτοχηµικό µηχανισµό αντίδρασης [127]. 
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3.1.4: Μικρολιθογραφικά αποτελέσµατα. 

Προκειµένου να παρασκευαστεί ρητίνη µε βάση τον πολυ(µεθακρυλικό 

υδροξυαιθυλεστέρα), από την οποία µπορούσαν να κατασκευαστούν δοµές υψηλής 

διακριτικής ικανότητας (high resolution lines) έπρεπε να βελτιστοποιηθεί στο µέγιστο 

δυνατό η λιθογραφική διεργασία του υλικού (process study), να ελεγχθούν παράµετροί 

του, όπως ο µηχανισµός εµφάνισης (dissolution mechanism) και να αυξηθεί κατά το 

δυνατό η φτωχή αντίσταση του πολυµερούς κατά την εγχάραξή του µε πλάσµα αερίων 

(plasma etch resistance). 

 

 

3.1.4.1: Μελέτη επίδρασης παραµέτρων της λιθογραφικής διεργασίας (process 

study). 

 

3.1.4.1 (α): Επίδραση της θέρµανσης πριν από την έκθεση. 

Εκτός από ρητίνη θετικού τόνου για οπτική λιθογραφία, η PHEMA αποτελεί 

υποσχόµενο υλικό λιθογραφίας µε δέσµη ηλεκτρονίων. Πρόκειται για µη χηµικά 

ενισχυµένη ρητίνη µε ευαισθησία 1-3µC/cm2 στα 30Kev, δύο τάξεις µεγέθους 

µικρότερη από την αντίστοιχη του PMMA (100µC/cm2) και επιπλέον, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, µετά την έκθεση γίνεται διαλυτή σε υδατικούς, φιλικούς στο περιβάλλον 

εµφανιστές. 

Στο Σχήµα 56 φαίνονται οι καµπύλες αντίθεσης ρητίνης PHEMA µετά από έκθεσή της 

µε  δέσµη ηλεκτρονίων για (α) διαφορετικές θερµοκρασίες και (β) διαφορετικούς 

χρόνους θέρµανσης πριν την έκθεση. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 56 (α), όταν η θερµική διεργασία που 

προηγείται της έκθεσης του υλικού γίνεται σε όλο και µεγαλύτερη θερµοκρασία, 

βελτιώνεται σηµαντικά η αντίθεση της ρητίνης και επηρεάζεται σηµαντικά η 

ευαισθησία της. 

Στο Σχήµα 56 (β) διαπιστώνεται και πάλι η επίδραση της υψηλότερης θερµοκρασίας 

του prebake στην επίτευξη καλύτερης αντίθεσης από το υλικό. Παράλληλα, γίνεται 

φανερό ότι όσο αυξάνει και ο χρόνος θέρµανσης επιτυγχάνεται καλύτερη λιθογραφική 

συµπεριφορά από τη ρητίνη, κάτι που συµφωνεί µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της 

θερµικής διεργασίας για τη ρητίνη PMMA (η οποία θερµαίνεται συνήθως στους 160οC 

για περίπου µία ώρα). 
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   (α)      (β) 

Σχήµα 56: Καµπύλες αντίθεσης του πολυ(µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα) σε 

λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσµης (α) για διαφορετικές θερµοκρασίες και (β) 

διαφορετικούς χρόνους θέρµανσης των υµενίων της ρητίνης πριν την έκθεση. 

 

Προκειµένου να ερµηνευτεί η επίδραση των συνθηκών του prebake στη λιθογραφική 

συµπεριφορά του υλικού πρέπει να αναφερθεί ότι κατά την επίστρωση των υµενίων του 

υλικού µε περιστροφή δεν αποµακρύνεται εντελώς ο διαλύτης, γεγονός που σηµαίνει 

ότι στο εσωτερικό των υµενίων παραµένουν µικρές ποσότητες από αυτόν, που 

δηµιουργούν περιοχές ελεύθερου όγκου. Αυτές οι περιοχές επιδρούν αρνητικά στη 

λιθογραφική συµπεριφορά της ρητίνης. Η υψηλότερη θερµοκρασία και ο µεγαλύτερος 

χρόνος της θερµικής διεργασίας πριν την έκθεση µειώνουν κατά το δυνατόν τον 

ελεύθερο όγκο στο εσωτερικό του υλικού, συµβάλλοντας στην καλύτερη διευθέτηση  

των αλυσίδων του και αυτό οδηγεί σε αύξηση της ευαισθησίας του υλικού. 

 

 

3.1.4.1 (β): Επίδραση των συνθηκών εµφάνισης. 

Αφού ελέγχθησαν οι συνθήκες θέρµανσης πριν από την έκθεση και αποφασίστηκε ότι 

για καλύτερα λιθογραφικά αποτελέσµατα έπρεπε να υιοθετηθεί υψηλή θερµοκρασία και 

ικανοποιητικός χρόνος ψησίµατος1, ακολούθησε σειρά πειραµάτων, στα οποία 

                                                           
1 Επειδή µια από τις βασικές επιταγές των σύγχρονων εργαστηρίων λιθογραφίας είναι η ελαχιστοποίηση 
της διάρκειας καθενός από τα βήµατα της διεργασίας, αποφασίστηκε πως ο χρόνος του prebake δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 5min. 
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µελετήθηκε η επίδραση του εµφανιστή, όταν οι υπόλοιπες παράµετροι της 

λιθογραφικής διεργασίας διατηρούνται αµετάβλητες. Μέρος των αποτελεσµάτων 

παριστάνεται στο Σχήµα 57. Η αρχική παρατήρηση ήταν ότι κάθε προσπάθεια για 

επίτευξη δοµών υψηλής διακριτικής ικανότητας αποτύγχανε, αφού το διάλυµα του 

εµφανιστή που χρησιµοποιήθηκε (ευρέως χρησιµοποιούµενο στα εργαστήρια 

λιθογραφίας υδατικό διάλυµα βάσης κανονικότητας 0.26Ν µε στοιχεία ΑΖ Mif 726, 

όπως το παρέχει η παρασκευάστρα εταιρία) προσέβαλε όλο το υµένιο, δηλαδή και το 

µέρος, που δεν είχε εκτεθεί σε ακτινοβολία µε αποτέλεσµα να έχουµε έντονο πρόβληµα 

διόγκωσης (swelling), παρά το γεγονός ότι χρησιµοποιείται υδατικός και όχι οργανικός 

εµφανιστής (βλ. ενότ. 1.3.6.3). Κρίθηκε λοιπόν σκόπιµη η µελέτη του µηχανισµού της 

εµφάνισης του υλικού, αφού διαπιστώθηκε η κρισιµότητα των παραµέτρων που 

σχετίζονται µ’ αυτή στην επίτευξη υψηλής διακριτικής ικανότητας [164]. 
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Σχήµα 57: Καµπύλες αντίθεσης του µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα για 

διαφορετικές συγκεντρώσεις του εµφανιστή (υδατικό διάλυµα βάσης). 

 

Τα λιθογραφικά αποτελέσµατα αυτής της µελέτης απεικονίζονται, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, στο Σχήµα 57. Σε µια πρώτη προσπάθεια διαπιστώθηκε (σχ. 57 (α)) ότι, 

όταν η κανονικότητα του διαλύµατος του εµφανιστή µειώνεται στο 0.026Ν µε αραίωσή 

του µε απιονισµένο νερό σε αναλογία 1:10, λαµβάνεται καµπύλη ευαισθησίας µε 

εξαιρετικά βελτιωµένη την αντίθεση της ρητίνης. Παράλληλα η αναµενόµενη, λόγω 

του αραιωµένου εµφανιστή, µείωση στην ευαισθησία είναι µικρή. 
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Την ίδια στιγµή πειράµατα για κατασκευή µικροδοµών έδωσαν αισθητά βελτιωµένα 

αποτελέσµατα, αφού το πρόβληµα της διόγκωσης του υλικού στον αραιωµένο 

εµφανιστή φάνηκε να αµβλύνεται, ενώ συγχρόνως η διακριτική ικανότητα της ρητίνης 

βελτιώθηκε (γραµµές µε µικρότερες διαστάσεις, που παρουσιάζονται σε επόµενη 

ενότητα). 

Στο Σχήµα 57 (β) παρατηρούµε ότι µικρές αραιώσεις (1:3 και 1:6) του εµφανιστή δεν 

επιφέρουν το προσδοκώµενο αποτέλεσµα, αφού ελάχιστα µεταβάλλουν την καµπύλη 

αντίθεσης του υλικού. Αντίθετα, µεγαλύτερες αραιώσεις (1:12) βελτιώνουν σηµαντικά 

την αντίθεση της ρητίνης, χωρίς ταυτόχρονα η µείωση στην ευαισθησία της να είναι 

αντίστοιχου µεγέθους µε την αύξηση στην αντίθεσή της. (Σηµειώνεται ότι ακόµα και, 

όταν το αρχικό διάλυµα του εµφανιστή αραιωθεί µε νερό σε αναλογία 1:1000, 

εξακολουθεί να εµφανίζει τη ρητίνη, όπως διαπιστώθηκε πειραµατικά). 

Στην επόµενη ενότητα αναλύεται διεξοδικά ο µηχανισµός εµφάνισης της ρητίνης και η 

επίδρασή του στην επίτευξη υψηλής διακριτικής ικανότητας. 

 

3.1.4.2: Μελέτη µηχανισµού εµφάνισης (dissolution mechanism). 

Χρησιµοποιήθηκε η συσκευή και το θεωρητικό µοντέλο για ρητίνη που εµφανίζει 

πρόβληµα διόγκωσης (εξισώσεις 21-24) που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.3.3. Τα 

αποτελέσµατα φαίνονται στο Σχήµα 58.  
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Σχήµα 58: Παρακολούθηση της εµφάνισης του πολυ(µεθακρυλικού 

υδροξυαιθυλεστέρα) σε υδατικό διάλυµα βάσης για διαφορετικές συγκεντρώσεις. 
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Από το Σχήµα 58 εξάγεται ότι η ρητίνη παρουσιάζει διόγκωση στη διάρκεια της 

εµφάνισης (αν δε συνέβαινε αυτό το σήµα εξόδου θα ήταν ηµιτονοειδές) και ότι ο 

βαθµός διόγκωσης της ρητίνης εξαρτάται από την κανονικότητα του εµφανιστή. 

Φαίνεται χαρακτηριστικά ότι σε µικρότερες συγκεντρώσεις της βάσης η διόγκωση 

σταµατά νωρίτερα, δηλαδή ο βαθµός διάχυσης του εµφανιστή στο εσωτερικό του 

υλικού µειώνεται. Το αποτέλεσµα αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιµο για τη βελτιστοποίηση 

της διεργασίας και συµφωνεί µε τα λιθογραφικά αποτελέσµατα, που παρουσιάστηκαν 

στην προηγούµενη ενότητα, σύµφωνα µε τα οποία µε την αραίωση του εµφανιστή 

επιτυγχάνεται καλύτερη αντίθεση, χωρίς συγχρόνως µεγάλη ελάττωση στην ευαισθησία 

της ρητίνης. Κατά συνέπεια µπορεί να βρεθεί η βέλτιστη συγκέντρωση του εµφανιστή 

σε βάση, ώστε η εκτεθηµένη ρητίνη να εξακολουθεί να διαλύεται σ’ αυτόν και 

παράλληλα να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή διακριτική ικανότητα. Είναι φανερό 

πως αυτό συµβαίνει µε µείωση της συγκέντρωσής του σε βάση, κάτι που ταυτόχρονα  

καθιστά τον εµφανιστή ηπιότερο και φιλικότερο στο περιβάλλον. 

Τέλος, έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε ότι ο χρόνος εµφάνισης είναι ανεξάρτητος 

της δόσης έκθεσης σε ακτινοβολία, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο Σχήµα 59. Αυτό 

φαίνεται να είναι επακόλουθο του µηχανισµού µέσω του οποίου πραγµατοποιείται η 

διάλυση της εκτεθηµένης ρητίνης στο διάλυµα του εµφανιστή. 

Σχήµα 59: Παρακολούθηση της εµφάνισης του πολυ(µεθακρυλικού 

υδροξυαιθυλεστέρα) σε υδατικό διάλυµα βάσης για διαφορετικές δόσεις έκθεσης. 
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Ο εµφανιστής διαχέεται στο εσωτερικό του υλικού και, όταν ξεπεράσει µια κρίσιµη 

συγκέντρωση η ρητίνη αποµακρύνεται κατά διαστρωµατώσεις. Τα δύο αυτά φαινόµενα, 

διάχυση του εµφανιστή στο εσωτερικό του υµενίου και αποµάκρυνση στρωµάτων του 

υλικού, λειτουργούν παράλληλα και δεν υπάρχει εξάρτηση από τη δόση της 

ακτινοβολίας έκθεσης (µε την προυπόθεση βέβαια ότι αυτή είναι µεγαλύτερη από µια 

ελάχιστη τιµή, που απαιτείται προκειµένου ο εµφανιστής να καταφέρει να εισχωρήσει 

στο εσωτερικό του υλικού). 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα 

1.3.6.3 για τους µηχανισµούς εµφάνισης των φωτοπολυµερικών υλικών, θα περίµενε 

κανείς να µην παρουσιάζονται προβλήµατα διόγκωσης, λόγω της χρήσης του υδατικού 

εµφανιστή. Φαίνεται όµως ότι ο µεγάλος βαθµός υδροφιλικότητας του υλικού (εξαιτίας 

της παρουσίας των υδροξυλοµάδων στο µόριο του µονοµερούς) ευνούν τη διάχυση του 

διαλύτη στο εσωτερικό του υλικού, µε συνέπεια ο ρυθµός διάχυσης του διαλύτη να 

είναι µεγαλύτερος από το ρυθµό αποµάκρυνσης του υλικού, κάτι που οδηγεί στη 

διόγκωση. 

 

 

3.1.4.3: Αντίσταση κατά την εγχάραξη µε πλάσµα (etch resistance). 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην ενότητα 1.3.7.1 τα ακρυλικά πολυµερή παρουσιάζουν 

ιδιαίτερα φτωχή αντίσταση στην εγχάραξη µε πλάσµα [110-120]. Είναι όµως γνωστό 

ότι, για να γίνει αποδεκτό ένα υλικό ως υποσχόµενη ρητίνη µικρολιθογραφίας πρέπει 

απαραίτητα να ανθίσταται ικανοποιητικά, όσο το υποκείµενο στρώµα εγχαράσσεται µε 

στόχο τη µεταφορά σχήµατος. 

Κρίθηκε λοιπόν αναγκαία και διεξήχθη εκτενής έρευνα µε στόχο τη βελτίωση της 

αντίστασης στο πλάσµα των ακρυλικών πολυµερών, που επικεντρώθηκε κυρίως στη 

δυνατότητα βελτίωσης του ρυθµού εγχάραξης υµενίων µε βάση ακρυλικά πολυµερή µε 

προσθήκη σε αυτά πολυαρωµατικών ουσιών παραγώγων του ανθρακενίου. 

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται διεξοδικά στην ενότητα 3.3. 
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3.1.4.4: Κατασκευή υποµικρονικών δοµών 

 

i ) µε οπτική λιθογραφία βαθέος υπεριώδους. 

Οι πρώτες εκθέσεις έγιναν µε σύστηµα βηµατικής έκθεσης που έχει ως πηγή έκθεσης 

laser ArF (193nm), το οποίο ήταν εγκατεστηµένο στο Rutherford Appleton 

Laboratories (R.A.L) στην Αγγλία. Χρησιµοποιήθηκαν υµένια πάχους περίπου 0.25µm 

και 0.5µm, τα οποία πριν την έκθεση θερµάνθηκαν στους 130οC για 5min. Ο 

εµφανιστής AZMIF726 χρησιµοποιήθηκε χωρίς αραίωση (τα πειράµατα αυτά 

προηγήθηκαν της έρευνας για τη βελτιστοποίηση της λιθογραφικής διεργασίας του 

υλικού, που απαιτεί υψηλότερη θερµοκρασία prebake και αραιωµένο εµφανιστή). Η 

ευαισθησία του υλικού βρέθηκε περίπου 150mJ/cm2. 

Χαρακτηριστικά αποτελέσµατα φαίνονται στα Σχήµατα 60 και 61. 

 

 
Γραµµές- ∆ιάκενα: 5µm. 

 
 

Γραµµές- ∆ιάκενα: 2µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 60 : ∆οµές µε πολυ(µεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα), που κατασκευάζονται µε 

έκθεση µε laser ArF (193nm). Prebake: 130oC, 5 min. Πάχος υµενίων: 2500Αο. 

 
Γραµµές- ∆ιάκενα: 1.5µm. 

 
 

Γραµµές- ∆ιάκενα: 0.35µm. 

Εµφανιστής: υδατικό διάλυµα βάσης AZMIF 726 (TMAH 0,26N). 
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Γραµµές- ∆ιάκενα: 1.5µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 61: ∆οµές µε PHEMA που κατασκευάζονται µε έκθεση µε laser ArF (193nm). 

Prebake: 130oC, 5 min. Πάχος υµενίων: 5000Αο. Εµφανιστής: υδατικό διάλυµα βάσης 

AZMIF 726. Ευαισθησία≥150mJ/cm2 

 

Από το Σχήµα 60 γίνεται φανερό πως η διακριτική ικανότητα του υλικού ήταν αρκετά 

περιορισµένη σ’ αυτό το στάδιο, εξαιτίας της µη βελτιστοποίησης της διεργασίας του. 

Η χαµηλή θερµοκρασία prebake σε συνδυασµό µε τον πυκνό και δραστικό εµφανιστή, 

δηµιούργησαν σηµαντικά προβλήµατα διόγκωσης του υλικού, περιορίζοντας τη 

δυνατότητά του για δοµές υψηλής διακριτικής ικανότητας (δεν ήταν εφικτό να 

αποτυπωθούν δοµές µε διάσταση<0.3µm). 

Επισηµαίνεται πως στο Σχήµα αναφέρεται η ονοµαστική διάσταση γραµµών-διακένων. 

Στην πραγµατικότητα τα διάκενα είναι µεγαλύτερα από τις γραµµές, συνεπώς τα 

δείγµατα είναι overexposed (µεγαλύτερη δόση από την απαιτούµενη). Σ’ αυτό φαίνεται 

να συµβάλλει και το γεγονός ότι το υλικό της ρητίνης είναι διαπερατό σ΄αυτό το µήκος 

κύµατος µε συνέπεια πολύ µεγάλο µέρος της ακτινοβολίας έκθεσης να φτάνει στην 

επιφάνεια του υποστρώµατος και µετά από πολλαπλές ανακλάσεις να επιστρέφουν στο 

υµένιο ακτίνες φωτός, που συµβάλλουν, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 

πραγµατική δόση έκθεσης, που δέχτηκε το υλικό. Γι’ αυτό το λόγο αποφασίστηκε στη 

συνέχεια να χρησιµοποιούνται αντιανακλαστικά υποστρώµατα (Bottom Antireflective 

Coatings, B.Ar.Cs) µεταξύ του υµενίου της ρητίνης και του δισκίου πυριτίου. 

Ένα άλλο πρόβληµα των δειγµάτων είναι το µικρό αρχικό τους πάχος (0.25µm). Όπως 

αναφέρθηκε στις ενότητες 3.1.4.1και 3.1.4.2, ο µη αραιωµένος εµφανιστής φαίνεται 

πως επιδρά και στο αφώτιστο τµήµα της ρητίνης, προσβάλλοντάς την. Αυτό είχε ως 

συνέπεια να µειώνεται σηµαντικά το εναποµείναν πάχος των γραµµών, που 

υπολογίστηκε περίπου στο 0.1µm (1000Αο). Συνέπεια αυτού ήταν η µη δυνατότητα 
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συγκράτησης των µικρών γραµµών στο δείγµα, οι οποίες έδειχναν να «ξεπλένονται» 

από τον εµφανιστή, όταν η δόση της ακτινοβολίας έκθεσης γινόταν κατάλληλη 

προκειµένου να εµφανίζονται. 

Στο Σχήµα 61 φαίνεται η καλύτερη ποιότητα των γραµµών-διακένων ονοµαστικής 

διάστασης 1.5µm, όταν χρησιµοποιήθηκε υµένιο ρητίνης αρχικού πάχους 0.5µm, που 

επιστρώθηκε πάνω σε αντιανακλαστικό υπόστρωµα. 

Στα προηγούµενα πρέπει να προστεθούν και τα προβλήµατα του συστήµατος έκθεσης 

(το οποίο ήταν πειραµατικό σύστηµα έκθεσης), που αφορούσαν κυρίως τη µη ακριβή 

εστίαση (focus) στο δείγµα (σηµειώνεται ότι η εστίαση είναι παράγοντας εξίσου 

σηµαντικός µε τη δόση της ακτινοβολίας). Η ακριβής εστίαση εξαρτάται από τη 

θερµοκρασία, η οποία δεν παρέµενε σταθερή στη συνολική διάρκεια της έκθεσης, µε 

αποτέλεσµα τα ευαίσθητα οπτικά µέρη του συστήµατος να θερµαίνονται και να αλλάζει 

η εστίαση. 

Η επόµενη σειρά πειραµάτων έκθεσης µε laser ArF στα 193nm έγινε στοCentre 

National des Etudes de Telecommunication (C.N.E.T.) στη Γαλλία. Το σύστηµα 

έκθεσης που χρησιµοποιήθηκε ήταν ίδιο µοντέλο µε εκείνο του εργαστηρίου στο 

Appleton αλλά βελτιωµένο σε σχέση µε το προηγούµενο. 

Αυτή τη φορά χρησιµοποιήθηκαν υµένια ρητίνης αρχικού πάχους 0.5µm, τα οποία πριν 

την έκθεση θερµάνθηκαν στους 160oC για 5min. Ο αρχικός εµφανιστής αραιώθηκε σε 

διάφορες συγκεντρώσεις, προκειµένου να βρεθεί η βέλτιστη κανονικότητα του 

διαλύµατος για την εµφάνιση των υµενίων. Στο σχήµα 62 φαίνονται γραµµές-διάκενα 

µε ονοµαστική διάσταση 0.25µm -0.50µm, των οποίων η εµφάνιση έγινε µε υδατικά 

διαλύµατα βάσης κανονικότητας 0.052Ν (αραίωση 1:5) και 0.09Ν (αραίωση 1:30) 

αντίστοιχα. Η ευαισθησία βρέθηκε περίπου 720mJ/cm2 για το πρώτο σε σειρά 

αναφοράς δείγµα και 800mJ/cm2 για το δεύτερο.  

Από την παρατήρηση του Σχήµατος γίνεται φανερό πως ακόµα και, όταν ο εµφανιστής 

αραιωθεί µε νερό σε αναλογία 1:5 το πρόβληµα της διόγκωσης του υλικού, που 

προκαλεί τις κυµατιστές γραµµές, δεν εξαλείφεται, κάτι που συµβαίνει µόνο σε µεγάλες 

αραιώσεις (1:30). Αυτό που επίσης παρατηρείται είναι η σηµαντική µείωση της 

ευαισθησίας του υλικού, όταν ο εµφανιστής αραιώνεται, προκειµένου να εξαλειφθεί το 

πρόβληµα της διόγκωσης, που µειώνει αισθητά τη διακριτική ικανότητα του υλικού. 
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Σχήµα 62: Γραµµές-διάκενα µε ονοµαστική διάσταση 0.25µm -0.50µm µετά από 

έκθεση µε laser στα 193nm, για διαφορετικής αραίωσης διάλυµα εµφάνισης. 

Φωτογραφία αριστερά: Αραίωση εµφανιστή µε νερό κατά 1:5 (πρόβληµα διόγκωσης 

των γραµµών). Φωτογραφία δεξιά: Αραίωση εµφανιστή µε νερό κατά 1:30 (µειωµένο 

πρόβληµα διόγκωσης). 

 

Στο Σχήµα 63 φαίνονται οι δοµές, που κατασκευάστηκαν µε έκθεση της ρητίνης, τις 

οποίας η θερµική κατεργασία είχε γίνει στους 160oC για 5min και ο εµφανιστής 

αραιώθηκε µε νερό σε αναλογία 1:30. Η µετρούµενη ευαισθησία είναι 800mJ/cm2. 

 

 
Γραµµές- ∆ιάκενα: 0.6µm. 

Γραµµές- ∆ιάκενα: 0.5µm. 
 

Γραµµές- ∆ιάκενα: 0.35µm. 

Γραµµές- ∆ιάκενα: 0.8µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 63: ∆οµές υψηλής διακρικής ικανότητας ρητίνης θετικού τόνου µε βάση 

PHEMA µετά από έκθεση µε λέιζερ Εµφανιστής αραιωµένος µε νερό κατά 1:30. 
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Εκείνο που µπορεί κάποιος να συµπεράνει από τα παραπάνω είναι ότι στην προσπάθεια 

να περιοριστεί το πρόβληµα της διόγκωσης του υλικού, που προκαλείται από τον 

ισχυρό εµφανιστή, µε την αραίωσή του µειώνεται δραµατικά η ευαισθησία της ρητίνης. 

Λαµβάνοντας όµως υπόψη την ευαισθησία και το κόστος των οπτικών τµηµάτων 

(φακών) των συστηµάτων έκθεσης, οφείλουµε να καταλήξουµε στη διαπίστωση ότι οι 

δυνατότητες του υλικού να χρησιµοποιηθεί ως βάση για ρητίνη υψηλής διακριτικής 

ικανότητας στην οπτική λιθογραφία είναι περιορισµένες. 

 

 

ii) µε λιθογραφία δέσµης ηλεκτρονίων. 

∆είγµατα ρητίνης εκτέθηκαν µε το σύστηµα έκθεσης µε ηλεκτρονική δέσµη του 

Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής, µε ενέργεια ηλεκτρονικής δέσµης 50keV. 

Στα προκαταρκτικά πειράµατα έγινε προσπάθεια να βελτιστοποιηθεί η λιθογραφική 

διεργασία του υλικού, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο Σχήµα 64, όπου 

παρουσιάζονται γραµµές-διάκενα µε ονοµαστική διάσταση 0.5µm. Το υλικό είχε 

θερµανθεί πριν την έκθεση στους 120oC για µία ώρα και ο εµφανιστής ήταν 

αραιωµένος µε νερό σε αναλογία 1:1. Η ευαισθησία βρέθηκε περίπου 5µC/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 64: Γραµµές- διάκενα ονοµαστικής διάστασης  0.5µm µετά από έκθεση µε 

ηλεκτρονική δέσµη. Prebake στους 120oC για µία ώρα. Αραίωση εµφανιστή 1:1. 

 

Από το Σχήµα γίνεται εµφανής η αστάθεια των γραµµών, η οποία µπορεί να οφείλεται 

σε διόγκωση της ρητίνης εξαιτίας του αρκετά πυκνού εµφανιστή. Είναι επίσης πιθανό η 

χαµηλή θερµοκρασία θέρµανσης πριν την έκθεση να συµβάλλει αρνητικά, αφού όπως 

αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα δεν επιτρέπει την επίτευξη οµοιογένειας στο 

εσωτερικό του υµενίου, καθιστώντας το ευπρόσβλητο σ΄έναν δραστικό εµφανιστή. 
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Στο Σχήµα 65 φαίνονται γραµµές υψηλής διακριτικής ικανότητας µε έκθεση µε 

ηλεκτρονική δέσµη και έπειτα από τις πρώτες προσπάθειες βελτιστοποίησης της 

διεργασίας του υλικού. Η θέρµανση πριν την έκθεση έγινε στους 160oC για 5min, ενώ ο 

εµφανιστής αραιώθηκε µε νερό σε αναλογία 1:3 (αφού τα προβλήµατα της διόγκωσης 

δεν ήταν έντονα, δεν κρίθηκε σκόπιµη η µεγάλη αραίωση του εµφανιστή, που θα 

αύξανε επίσης αρκετά την ευαισθησία του υλικού). Η ευαισθησία της ρητίνης βρέθηκε 

7µC/cm2, κατά πολυ µικρότερη σε σχέση µε την αντίστοιχη για το PMMA 

(150µC/cm2). 

 

Γραµµές- ∆ιάκενα: 0.5µm 

 
Γραµµές- ∆ιάκενα:0.1-0.9µm 

Γραµµές- ∆ιάκενα:0.25-0.75µm 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γραµµές- ∆ιάκενα:0.75-0.25µm 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 65: Γραµµές υψηλής διακριτικής ικανότητας ρητίνης µε βάση τον 

πολυ(µεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα) σε λιθογραφία δέσµης ηλεκτρονίων. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, καταλήγουµε πως το υλικό εµφανίζεται αρκετά υποσχόµενο για 

λιθογραφία δέσµης ηλεκτρονίων (πχ κατασκευή µασκών), αφού η ευαισθησία του είναι 

σηµαντικά µεγαλύτερη σε σχέση µε εκείνη του PMMA και παρουσιάζει επιπλέον το 

πλεονέκτηµα της υδατικής εµφάνισης. Στην οπτική λιθογραφία όµως οι δυνατότητές 

του είναι περιορισµένες. Αιτία γι’ αυτό είναι µάλλον το έντονο πρόβληµα της 

διόγκωσης που παρουσιάζει το υλικό, ακόµα και σε πολύ ήπια υδατικά διαλύµατα, 

εξαιτίας του µεγάλου ποσοστού των υδροξυλίων που περιέχει. 
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Πάντως, η αναλυτική µελέτη του υλικού που παρουσιάστηκε στα προηγούµενα εδάφια, 

αποτέλεσε την αφετηρία για την περαιτέρω χρήση του σαν συστατικό σε συµπολυµερές 

[165], όπου τα προβλήµατα διόγκωσης επιλύθηκαν τόσο στην οπτική, όσο και στην 

ηλεκτρονική λιθογραφία. Η ευαισθησία των υλικών αυτών όµως βρέθηκε λίγο 

µεγαλύτερη από τα 150mJ/cm2, δηλαδή αρκετά µικρή για χρήση στην οπτική 

λιθογραφία. 

Σηµειώνεται πάντως ότι ένα υλικό που βασίζεται σε οµοπολυµερές και συνεπώς δεν 

αποτελεί ρητίνη χηµικής ενίσχυσης πιθανόν να βρει χρήση σε εφαρµογές εκτός 

Μικροηλεκτρονικής π.χ. στα βιοσυστήµατα  [166] λόγω αραιών εµφανιστών. 
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3.2: ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ 
ΜΕ ΒΑΣΗ Υ∆ΡΟΞΥ-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ 
ΠΟΛΥΜΕΡΗ 
 

 

3.2.1: Παρασκευή και πρώτη αξιολόγηση χηµικά ενισχυµένης ρητίνης µε βάση 

PHEMA. 

Η εισαγωγή των ρητινών χηµικής ενίσχυσης στη λιθογραφία  είχε ως στόχο την αύξηση 

της ευαισθησίας των υλικών µέσω των αντιδράσεων χηµικής ενίσχυσης, που 

λαµβάνουν χώρα αµέσως µετά την έκθεση (κατά τη θέρµανση των υλικών) [78-90]. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουµε µια νέα ρητίνη αρνητικού τόνου για οπτική 

λιθογραφία και λιθογραφία δέσµης ηλεκτρονίων βασισµένη σε οµοπολυµερές 

πολυ(µεθακρυλικoύ υδροξυαιθυλεστέρα) και µε προσθήκη άλατος σουλφωνίου, ως 

φωτοευαίσθητη ουσία. 

 

3.2.1.1: Παρασκευή και σύσταση των διαλυµάτων της νέας ρητίνης. 

Η ιδιαίτερα χαµηλή απορρόφηση του πολυ(µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα) στην 

περιοχή µηκών κύµατος που µελετάµε (248-193 nm περίπου) µας επιτρέπει την 

προσθήκη φωτοευαίσθητης ουσίας σε µικρά ποσοστά επί του πολυµερούς. 

Στο Σχήµα 66 φαίνεται το φάσµα απορρόφησης υµενίων, που επιστρώθηκαν µε 

αρνητική ρητίνη µε βάση τον πολυ(µεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα) (PHEMA) και 

φωτοευαίσθητη ουσία το εξαφθοροαντιµωνικό άλας τριφαινυλοσουλφωνίου σε δύο 

διαφορετικές περιεκτικότητες (1% και 7% κατά βάρος επί της ποσότητας του 

πολυµερούς στο αρχικό διάλυµα). Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές 

απορροφήσεις των δύο υλικών στα 248 και 193nm. (Τα φάσµατα ελήφθησαν µετά από 

θέρµανση των υµενίων στους 130οC για 5 min). 

Από τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 66 και του Πίνακα 11, και µε βάση το γεγονός ότι 

η ανώτατη επιτρεπτή απορρόφηση συνιστάται να µην ξεπερνά την τιµή 0.45, 

καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι τα ποσοστά της φωτοευαίσθητης ουσίας στο υµένιο 

πρέπει να διατηρηθούν σε σχετικά χαµηλά επίπεδα (1-3% κβ επί της ποσότητας του 

πολυµερούς, ανάλογα µε το πάχος του υµενίου, που για λιθογραφία στα 193nm 

κυµαίνεται από 0.35µm έως 0.5µm). 
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Σχήµα 66: Φάσµατα απορρόφησης UV   χηµικά ενισχυµένης ρητίνης µε βάση PHEMA 

για διαφορετικά ποσοστά φωτοευαίσθητης ουσίας. 

 

 

Πίνακας 11: Τιµές απορρόφησης υµενίων πάχους 0.5µm της χηµικά ενισχυµένης 

ρητίνης µε βάση τον πολυµεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα για διαφορετικά ποσοστά 

(% κατά βάρος επί της ποσότητας του πολυµερούς) φωτοευαίσθητης ουσίας. 

 
Ποσοστό φωτοευαίσθητης 

ουσίας 

Απορρόφηση στα 248nm Απορρόφηση στα 193nm 

1% 0.07 0.29 

7% 0.18 0.77 

 

 

Αρχικά παρασκευάστηκαν διαλύµατα, που περιείχαν τον πολυ(µεθακρυλικό 

υδροξυαιθυλεστέρα) διαλυµένο σε αιθοξυ-αιθανόλη και σε περιεκτικότητα 12% κβ (µε 

διαλύµατα αυτής της περιεκτικότητας επιστρώθηκαν υµένια πάχους 0.5µm περίπου). 

Στα διαλύµατα προστέθηκε φωτοευαισθητοποιητής σε περιεκτικότητες από 1% έως και 

7% κβ επί του πολυµερούς. (Αν και όπως εξηγήθηκε παραπάνω, για λιθογραφία σε 

µήκη κύµατος στην περιοχή των 193nm το ποσοστό του φωτοευαισθητοποιητή δεν 
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πρέπει να ξεπερνά το 1-3%, ωστόσο για πειράµατα µε χρήση λυχνίας UV Hg-Xe το 

ποσοστό έπρεπε να αυξηθεί, για να αυξηθεί και η αντίστοιχη απορρόφηση του υµενίου 

στη φασµατική περιοχή που εκθέτουµε δηλαδή σε µήκος κύµατος περίπου 248 nm, 

ώστε να επιτρέπεται η λιθογραφική διεργασία της ρητίνης). 

 

 

3.2.1.2 (α): Έλεγχος της επίδρασης του διαλύτη. 

Η επίδραση του διαλύτη στη λιθογραφική απόδοση της ρητίνης φαίνεται στο Σχήµα 67, 

όπου παριστάνονται οι καµπύλες αντίθεσης του υλικού για τους δύο διαφορετικούς 

διαλύτες. Τα υµένια πάχους 0.6µm επιστρώθηκαν από διάλυµα που περιείχε 

φωτοευαίσθητη ουσία σε ποσοστό 7%1, ενώ η θέρµανσή τους πριν και µετά την έκθεση 

έγινε στους 130οC για 5min. Η εµφάνιση των υµενίων γίνεται µε εµβάπτισή τους σε 

µεθανόλη για 1min και ακολουθεί έκπλυση µε απιονισµένο νερό. 
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Σχήµα 67: Καµπύλες αντίθεσης της ΧΕΡ κατά την έκθεσή της σε βαθύ υπεριώδες για 

διαφορετικούς διαλύτες. 

 

Αυτό που µπορεί να παρατηρήσει κανείς στο Σχήµα 67 είναι ότι, αν και στις 

µεγαλύτερες δόσεις η λιθογραφική συµπεριφορά των δύο υµενίων είναι ίδια, 

ανεξάρτητα από το είδος του διαλύτη που χρησιµοποιήθηκε αρχικά, σε µικρότερες 

137 

                                                 
1 Στο εξής τα επί τοις εκατό ποσοστά της φωτοευαίσθητης ουσίας θα υπολογίζονται σύµφωνα µε την 
ποσότητα του πολυµερούς στο διάλυµα. 
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δόσεις παρουσιάζεται σηµαντική διαφοροποίηση. Συγκεκριµένα, στην καµπύλη 

ευαισθησίας που αντιστοιχεί στον γαλακτικό αιθυλεστέρα (ως διαλύτη) παρατηρείται 

οµαλή συµπεριφορά και λαµβάνεται πολύ καλή τιµή αντίθεσης και ευαισθησίας. 

Αντίθετα, στην καµπύλη που αντιστοιχεί στην αιθοξυαιθανόλη παρατηρείται ότι η 

αδιαλυτοποίηση του υλικού, µέσω σχηµατισµού διασταυρώσεων των πολυµερικών 

αλυσίδων, αρχίζει αρκετά νωρίτερα, αλλά µε σηµαντικά µειωµένη αντίθεση. Για λίγο 

µεγαλύτερες δόσεις (και για µία ορισµένη περιοχή δόσεων ακτινοβολίας) δεν 

παρατηρείται αύξηση του παραµένοντος πάχους της ρητίνης µε την αύξηση της δόσης 

(σχεδόν οριζόντιο τµήµα της καµπύλης) (πιθανή ερµηνεία δίνεται στη συνέχεια της 

ενότητας), ενώ όταν η διαδικασία αδιαλυτοποίησης επαναξεκινά η αντίθεση που 

λαµβάνεται είναι σηµαντικά αυξηµένη σε σχέση µε πριν. Η τελική τιµή της δόσης 

καθαρισµού είναι ακριβώς ίδια µε εκείνη που προκύπτει από την προηγούµενη 

καµπύλη, η αντίθεσή της όµως είναι σηµαντικά διαφορετική (µικρότερη στο πρώτο 

τµήµα της καµπύλης). Εκτός από την κακή λιθογραφική απόδοση του υλικού µε 

διαλύτη αιθοξυαιθανόλη, παρατηρήθηκαν και επιπλέον προβλήµατα, όπως ακριβώς 

στην περίπτωση της θετικής ρητίνης (3.1.1.1). Μετά το πέρας της λιθογραφικής 

διεργασίας παρατηρήθηκε ότι παρέµενε στο δισκίο υπόλειµµα από το αρχικό υµένιο 

(πάχους µερικών δεκάδων Αο) στις περιοχές, που έπρεπε να είχαν «καθαρίσει», δηλαδή 

σ’ αυτές που δεν εκτέθηκαν σε ακτινοβολία. Το φαινόµενο εντεινόταν µε τη γήρανση 

των διαλυµάτων. 

Προκειµένου να διερευνηθούν τα αίτια του φαινοµένου ελήφθησαν φάσµατα 

υπερύθρου υµενίων µε βάση τη ΧΕΡ1 PHEMA σε διαλύτη αιθοξυ-αιθανόλη. 

Χρησιµοποιήθηκαν διαλύµατα ηλικίας 2 και 24 ηµερών αντίστοιχα. Παράλληλα, 

ελήφθη και το φάσµα υµενίου που επιστρώθηκε µε διάλυµα, όπου το πολυµερές είχε 

διαλυθεί σε γαλακτικό αιθυλεστέρα, έναν επίσης διαλύτη του αρχικού υλικού. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 68 (α) και (β). Στο πρώτο από τα δύο 

Σχήµατα φαίνονται τα φάσµατα των υµενίων αµέσως µετά τη θέρµανσή τους στους 

130οC για 5min, ενώ στο δεύτερο κατά σειρά παρουσίασης Σχήµα έχουν καταγραφεί τα 

φάσµατα των ίδιων υµενίων µετά και από έκθεση µε φως της λυχνίας υδραργύρου-

ξένου, µέσω ειδικού φίλτρου για 50sec (που αντιστοιχεί σε δόση δεκαπλάσια από τη 

λιθογραφικά χρησιµοποιούµενη) και post exposure bake (PEB) στους 130oC για 5min. 

                                                 
1 Στο εξής η συντοµογραφία ΧΕΡ θα χρησιµοποιείται για να αποδώσει την έννοια της Χηµικά 
Ενισχυµένης Ρητίνης. 
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ethoxy ethanol old

ethoxy ethanol new

ethy lactate

 

 

Σχήµα 68: Φάσµατα υπερύθρου ΧΕΡ PHEMA για διαφορετικούς διαλύτες (επίδραση 

πό την παρατήρηση των δύο σχηµάτων δε διαπιστώνεται καµία εµφανής διαφορά 
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διαλύτη) και διαφορετική ηλικία διαλυµάτων µε ίδιο διαλύτη (επίδραση «γήρανσης» 

διαλύµατος) new=διάλυµα ηλικίας 2 ηµερών και old=διάλυµα ηλικίας 24 ηµερών) (α) 

πριν την έκθεση και (β) µετά την έκθεση και θέρµανση των υµενίων. 

 

Α

ανάµεσα στα φάσµατα του υλικού, ανεξάρτητα από το είδος του διαλύτη και την ηλικία 

του διαλύµατος µε τον ίδιο διαλύτη. Σε όλα τα φάσµατα του Σχήµατος 68 (α) και (β) 
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αναγνωρίζονται οι χαρακτηριστικές κορυφές του πολυ(µεθακρυλικού 

υδροξυαιθυλεστέ ) ( . 3.1.3.3). Συγκρίνοτας τα σµα του υλικού, που 

αντιστοιχούν στο ίδιο κάθε φορά στάδιο της λιθογραφικής διεργασίας συµπεραίνουµε 

πως οι παρατηρήσεις µας σχετικά µε τη λιθογραφική συµπεριφορά της ρητίνης 

(παραµονή υπολείµµατος) δεν µπορούν να ερµηνευτούν µε την αποδοχή κάποιου 

µηχανισµού αντίδρασης, που εξαρτάται από το είδος του διαλύτη ή/και την ηλικία του 

διαλύµατος. Τελικά θεωρήθηκε πιθανό ότι µε διαλύτη την αιθοξυαιθανόλη ευνοείται η 

θερµική δηµιουργία ενός ποσοστού διασυνδέσεων µεταξύ των µορίων του υλικού στο 

στάδιο της θέρµανσης πριν από την έκθεση (thermal crosslinking), κάτι που δεν 

συµβαίνει όταν ως διαλύτης χρησιµοποιηθεί ο γαλακτικός αιθυλεστέρας. 

Φαίνεται ότι η πυκνότητα αυτών των διασταυρώσεων είναι συγκρίσιµ

ρα εν φά τα 

η στις µικρές 

τ ,  ό

αραπάνω λόγους αποφασίστηκε τελικά ως διαλύτης να χρησιµοποιηθεί 

.2.1.2 (β): Επιλογή φωτοευαίσθητης ουσίας. 

 PAG (PhotoAcid Generator) έγινε 

δόσεις ακτινοβολίας µε την αντίστοιχη πυκνότητα των διασταυρώσεων ανάµεσα στα 

µόρια του πολυµερούς, που δηµιουργούνται µέσω της φωτοχηµικής αντίδρασης 

(photochemical crosslinking). Κατά συνέπεια η µικρή αύξηση της δόσης δεν αυξάνει 

σηµαντικά την πυκνότητα των διασταυρώσεων πλέγµατος του δεύτερου είδους και δεν 

προκαλεί αύξηση του µη διαλυόµενου πάχους του υµενίου (µε συνέπεια το αντίστοιχο 

τµήµα της καµπύλης αντίθεσης να είναι περίπου οριζόντιο). Σε µεγαλύτερες δόσεις 

όµως οι διασταυρώσεις πλέγµατος που παράγονται φωτοχηµικά υπερισχύουν 

σηµαν ικά  µε συνέπεια η επίδραση των θερµικά παραγ µενων διασταυρώσεων να 

είναι αµελητέα. 

Για όλους τους π

ο γαλακτικός αιθυλεστέρας (σηµειώνεται ότι η µελέτη της επίδρασης του αρχικού 

διαλύτη στη λιθογραφική διεργασία της ΧΕΡ είναι πληρέστερη της αντίστοιχης µελέτης 

για τη µη ενισχυµένη ρητίνη, εξαιτίας του εµφανούς προβλήµατος της πρώτης ρητίνης 

σε σχέση µε τη δεύτερη). 

 

 

3

Η επιλογή της κατάλληλης φωτοευαίσθητης ουσίας

µε κριτήριο να δίνει την απαραίτητη αντίδραση παραγωγής οξέος κατά την έκθεσή της 

µε φως στο µήκος κύµατος που µας ενδιαφέρει. Το οξύ στη συνέχεια δρα ως καταλύτης 

στην αντίδραση δηµιουργίας διασταυρώσεων ανάµεσα στα µόρια της ρητίνης, που 

λαµβάνει χώρα στο στάδιο της θερµικής διεργασίας µετά την έκθεση. Πρέπει επίσης να 

τονιστεί ότι η ουσία αυτή πρέπει να παρουσιάζει θερµική σταθερότητα τουλάχιστον 
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µέχρι τη µέγιστη από τις θερµοκρασίες θερµικής κατεργασίας της ρητίνης (πριν και 

µετά την έκθεση µε φως). 

Με βάση τα κριτήρια αυτά δοκιµάστηκαν ως φωτοευαισθητοποιητές δύο σουλφωνικά 

 της ρητίνης σε ποσοστά 2% 

αι φανερό πως το εξαφθοροαντιµονικό άλας 

ε π ς α

ό

χήµα 69: Καµπύλες αντίθεσης ΧΕΡ µε βάση πολυ(µεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα) 

άλατα, το εξαφθοροαντιµονικό άλας τριφαινυλοσουλφωνίου (SbF6 Ph3S) και το 

εξαφθοροαντιµονικό 1-(υδροξυ-3-µεθυλ-φαινυλ) τετρα-υδροθειούχο άλας (MW 593). 

Η φωτοχηµική συµπεριφορά αυτών των αλάτων στο βαθύ υπεριώδες φως έχει 

µελετηθεί επαρκώς σε άλλα πολυµερικά υλικά [167-168]. 

Ποσότητες από τα δύο άλατα προστέθηκαν σε διαλύµατα

κ.β. επί του πολυµερους. Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν οι καµπύλες ευαισθησίας των 

υµενίων, που επιστρώθηκαν µε τα παραπάνω διαλύµατα και των οποίων η θερµική 

κατεργασία πριν και µετά την έκθεση έγινε στους 110οC για 5min. Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 69. 

Από το Σχήµα 69 γίνετ

τριφαινυλοσουλφωνίου ως φωτο υαισθητο οιητή  παρέχει τη δυνατότητ  για 

παρασκευή ρητίνης υψηλότερης ευαισθησίας σε σχέση µε το εξαφθοροαντιµονικ  1-

(υδροξυ-3-µεθυλ-φαινυλ) τετρα-υδροθειούχο άλας, γι΄αυτό και αποφασίστηκε η χρήση 

του για την παρασκευή της ΧΕΡ, που µελετάται. 
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Σ

για διαφορετικό είδος φωτοευαίσθητης ουσίας. 
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3.2.2: Βελτιστοποίηση της λιθογραφικής διεργασίας. 

.2.2 1: Επίδραση της θερµοκρασίας και του χρόνου θέρµανσης πριν την έκθεση. 

πύλες 

µ

χήµα 70: Καµπύλες αντίθεσης ΧΕΡ µε βάση πολυ(µεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα) 

 

3

Έγιναν πειράµατα και µε τα αποτελέσµατα αυτών κατασκευάστηκαν καµ

αντίθεσης της ρητίνης για διάφορες θερµοκρασίες και για διάφορους χρόνους 

θέρµανσης πριν την έκθεση. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο Σχή α 70. Στο Σχήµα 70 

(α) παρατηρούµε ότι όταν η θερµοκρασία του prebake αυξάνεται παρουσιάζεται 

αντίστοιχη αύξηση της κλίσης της καµπύλης (κυρίως στους 150oC), που ισοδυναµεί µε 

αύξηση της αντίθεσης του υλικού. Αντίστοιχο φαινόµενο έχει ήδη αναφερθεί για τη 

ρητίνη θετικού τόνου και πιθανώς οφείλεται στη µείωση του ελεύθερου όγκου στο 

εσωτερικό του φιλµ στις υψηλότερες θερµοκρασίες. Ωστόσο, στην περίπτωση της 

αρνητικής ρητίνης δεν µπορεί να υιοθετηθεί µια ιδιαίτερα υψηλή θερµοκρασία για τη 

θερµική της διεργασία πριν την έκθεση, εξαιτίας του κινδύνου να αντιδράσει θερµικά 

και να εξαχνωθεί η φωτοευαίσθητη ουσία, που έχει προστεθεί στο διάλυµα του υλικού. 

Κι επειδή πάντα ισχύει ο κανόνας ότι TPB>Tg αποφασίστηκε ότι το θερµοκρασιακό 

εύρος για το prebake της ρητίνης είναι: 110oC≤ TPB ≤130oC. 
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Σ

(α) για διαφορετικές θερµοκρασίες και ίδιους χρόνους (5 min) prebake  

(β) για διαφορετικούς χρόνους prebake υπό την ίδια θερµοκρασία (130oC). 
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Η αύξηση του χρόνου για τον οποίο θερµαίνεται η ρητίνη πριν την έκθεση φαίνεται πως 

.2.2 2: Επίδραση της θερµοκρασίας και του χρόνου θέρµανσης µετά την έκθεση. 

είται 

τ

 

ελέτη του παραπάνω Σχήµατος καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι σε 

δεν επηρεάζει σηµαντικά τη λιθογραφική της συµπεριφορά (σχ. 70 (β)). Για το λόγο 

αυτό και λαµβάνοντας υπόψη ότι κάθε βήµα της λιθογραφικής διεργασίας πρέπει να 

είναι όσο το δυνατό συντοµότερο (για να επιτρέπεται η λιθογραφία µεγαλύτερου 

αριθµού δειγµάτων στον ίδιο χρόνο) αποφασίστηκε η ρητίνη να θερµαίνεται πριν την 

έκθεση για χρόνους ≤5 min. 

 

 

3

Το στάδιο της θερµικής κατεργασίας της ρητίνης µετά την έκθεση θεωρ

πρωταρχικής σηµασίας, αφού στη διάρκειά του λαµβάνει χώρα η αντίδραση 

αδιαλυτοποίησης του υλικού, µέσω της διάχυσης ου οξέος που δηµιουργήθηκε 

φωτοχηµικά κατά την έκθεση. Η διάχυση του οξέος συνεπώς καθορίζει το βαθµό 

αλλαγής στη διαλυτότητα και κατ’ επέκταση τη διακριτική ικανότητα της ρητίνης. Για 

το λόγο αυτό έχει αποτελέσει θέµα ιδιαίτερης µελέτης µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της 

λιθογραφικής διεργασίας [169-171]. Η διάχυση του οξέος είναι συνάρτηση του υλικού 

και των συνθηκών επεξεργασίας. Η επίδραση του υλικού στη διάχυση εντοπίζεται στο 

µέγεθος του καταλυτικού µορίου οξέος (εδώ έχουµε το πρωτόνιο Η+), στη θερµοκρασία 

υαλώδους µετάπτωσης του βασικού πολυµερούς και στο ποσοστό του υπολειπόµενου 

διαλύτη. Καθοριστικό ρόλο στη διάχυση για δεδοµένο υλικό παίζουν οι συνθήκες της 

θερµικής επεξεργασίας µετά την έκθεση [172-174]. Στο Σχήµα 71 φαίνονται οι 

καµπύλες αντίθεσης της ΧΕΡ , που µελετάµε, σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία και το 

χρόνο της θέρµανσης. Όλα τα υµένια θερµάνθηκαν πριν την έκθεση στους 130oC για 

5min και µετά την έκθεση και τη θέρµανσή τους εµφανίστηκαν σε µεθανόλη για 1min. 

Στο Σχήµα 71 (α) η παράµετρος που µεταβάλλεται είναι η θερµοκρασία της θέρµανσης

µετά την έκθεση (ο χρόνος θέρµανσης είναι 5min και  για τις δύο θερµοκρασίες), ενώ 

στο Σχήµα 71 (β) τα υµένια θερµάνθηκαν στους 110oC για διαφορετικούς χρόνους το 

καθένα. 

Από τη µ

χαµηλότερες θερµοκρασίες και για µικρότερους χρόνους θέρµανσης µετά την έκθεση η 

ρητίνη παρουσιάζει σηµαντικά βελτιωµένη αντίθεση, που ισοδυναµεί λιθογραφικά µε 

δυνατότητα επίτευξης υψηλότερης διακριτικής ικανότητας. 

143 



ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ Υ∆ΡΟΞΥ-ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 

Το προηγούµενο συµπέρασµα ερµηνεύεται πιθανώς µέσω του περιορισµού της 

διάχυσης του οξέος στις ηπιότερες συνθήκες θέρµανσης. Με την αύξηση της 

θερµοκρασίας ή/και του χρόνου θέρµανσης ευνοείται η διάχυση των φορέων οξέος, που 

έχουν παραχθεί κατά το στάδιο της ακτινοβόλησης, ακόµα και σε περιοχές που δεν 

ακτινοβολήθησαν απευθείας. Το παραπάνω έχει ως συνέπεια να αδιαλυτοποιούνται 

µερικώς αυτές οι περιοχές, γεγονός που ισοδυναµεί µε µείωση της αντίθεσης της 

ρητίνης. 
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Σχήµα 71: Καµπύλες αντίθεσης ρητίνης χηµικής ενίσχυσης µε βάση PHEMA για 

διαφορετικές συνθήκες θερµικής επεξεργασίας µετά την έκθεση: (α) διαφορετικές 

θερµοκρασίες και (β) διαφορετικοί χρόνοι θέρµανσης σε θερµοκρασία 110oC. 

 

 

3.2.2.3: Επίδραση της καθυστέρησης µεταξύ έκθεσης και θέρµανσης µετά την έκθεση 

(Delay effect). 

Ένα σύνηθες φαινόµενο, που παρατηρείται σε ρητίνες χηµικής ενίσχυσης είναι ότι, 

όταν µεσολαβεί υπολογίσιµο χρονικό διάστηµα ανάµεσα στην έκθεση και τη θέρµανση 

που την ακολουθεί η λιθογραφική συµπεριφορά της ρητίνης παρουσιάζει σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις ως προς την ευαισθησία του υλικού, όπως φαίνεται στο Σχήµα 72. 

Από τις καµπύλες αντίθεσης του Σχήµατος 72 φαίνεται πως, όταν η θέρµανση του 

υµενίου µετά την έκθεση γίνεται µε χρονική καθυστέρηση παρατηρείται µείωση στην 

ευαισθησία του υλικού, που σηµαίνει ότι το υµένιο αδιαλυτοποιείται πλήρως σε 
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µεγαλύτερη δόση από εκείνη που υπολογίζεται, όταν η θέρµανση γίνει αµέσως µετά την 

έκθεση. Η ερµηνεία που δόθηκε στα παραπάνω είναι ότι κατά το διάστηµα που 

µεσολαβεί µετά την έκθεση και µέχρι να γίνει η θέρµανση του δείγµατος (στο οποίο 

έχουµε χρονική καθυστέρηση) οι παραγόµενοι (κατά την έκθεση) φορείς του οξέος 

διαχέονται σε θερµοκρασία δωµατίου, έστω και µε πολύ µικρό συντελεστή διάχυσης, 

εκτός των περιοχών που ακτινοβολήθησαν. Όταν στη συνέχεια το δείγµα θερµανθεί, για 

να λάβει χώρα η αντίδραση δηµιουργίας διασταυρώσεων πλέγµατος, η συγκέντρωση 

του οξέος στις εκτεθειµένες περιοχές εµφανίζεται µειωµένη και αυτό ισοδυναµεί µε 

µείωση της ευαισθησίας του υλικού. 

Λιθογραφικά, εκείνο που παρατηρείται όταν τα δείγµατα της ρητίνης θερµαίνονται µε 

χρονική καθυστέρηση µετά την έκθεση, είναι µείωση του πλάτους των γραµµών σε 

σχέση µε τις αναµενόµενες τιµές. 
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Σχήµα 72: Καµπύλες αντίθεσης της ΧΕΡ µε βάση τον πολυµεθακρυλικό 

υδροξυαιθυλεστέρα µε (delay) και χωρίς χρονική καθυστέρηση (no delay) µεταξύ της 

έκθεσης και της θερµικής κατεργασίας, που ακολουθεί. 

 

 

3.2.2 4: Επίδραση του εµφανιστή στη λιθογραφική διεργασία. 

Τα αποτελέσµατα των λιθογραφικών πειραµάτων µε εµφανιστή µίγµατα µεθανόλης και 

γαλακτικού αιθυλεστέρα σε διάφορες αναλογίες παρουσιάζονται στο Σχήµα 73. Στο 

Σχήµα αυτό παρουσιάζονται οι καµπύλες αντίθεσης υµενίων ΧΕΡ του 

πολυµεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα για διαφορετικές συνθήκες εµφάνισης. Καθώς 
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όµως η περιεκτικότητα του διαλύµατος εµφάνισης σε µεθανόλη ελαττώνεται απαιτείται 

µεγαλύτερος χρόνος παραµονής του υµενίου στο διάλυµα αυτό, προκειµένου η 

διαδικασία της εµφάνισης να ολοκληρωθεί. Αυτό αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στο 

ποσοστό του γαλακτικού αιθυλεστέρα, που µπορεί να προστεθεί στον εµφανιστή και 

καθιστά απαγορευτική την αποκλειστική χρήση του προηγούµενου διαλύτη στην 

εµφάνιση του υλικού (αφού ο χρόνος εµφάνισης πλησιάζει τα 20min). 
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Σχήµα 73: Καµπύλες αντίθεσης της ΧΕΡ µε βάση PHEMA για διαφορετικούς 

εµφανιστές. 

 

Στον Πίνακα 12 καταγράφονται οι εµφανιστές, που χρησιµοποιήθηκαν και οι 

αντίστοιχοι χρόνοι εµφάνισης που απαιτήθηκαν. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία να 

προσέξει κανείς στο Σχήµα 73 είναι ότι όσο η περιεκτικότητα του εµφανιστή σε 

µεθανόλη ελαττώνεται η αντίθεση της ρητίνης αυξάνει και αυτό ισοδυναµεί µε επίτευξη 

υψηλότερης διακριτικής ικανότητας.  

 

Πίνακας 12: Εµφανιστές και αντίστοιχοι χρόνοι εµφάνισης της ΧΕΡ µε βάση τον 

πολυ(µεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα). 

Εµφανιστής Μεθανόλη Μεθανόλη-
Γαλακτικός 
Αιθυλεστέρας 1:1 

Μεθανόλη-
Γαλακτικός 
Αιθυλεστέρας 1:3 

Γαλακτικός 
Αιθυλεστέρας 

Χρόνος 

εµφάνισης 

<30 sec 30 sec 90 sec 20 min 
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3.2.3: Μηχανισµός χηµικής ενίσχυσης ρητίνης µε βάση πολυ(µεθακρυλικό 

υδροξυαιθυλεστέρα). 

Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούµενες ενότητες κατά την έκθεση της ΧΕΡ µε φως 

παράγεται οξύ, το οποίο στη διάρκεια της θέρµανσης που ακολουθεί καταλύει τη 

χηµική αντίδραση αδιαλυτοποίησης του υλικού µέσω δηµιουργίας διασταυρώσεων 

πλέγµατος. 

Ο ακριβής µηχανισµός δηµιουργίας διασταυρώσεων πλέγµατος ανάµεσα στις 

πολυµερικές αλυσίδες κατά το στάδιο της θέρµανσης που ακολουθεί την έκθεση (PEB) 

διερευνήθηκε µε τη χρήση φασµατοσκοπίας µάζας (MS), υπερύθρου (FTIR) και 

υπεριώδους (UV). 

(Σηµειώνεται ότι ο µηχανισµός της φωτοχηµικής διάσπασης της φωτοευαίσθητης 

ουσίας κατά την έκθεση έχει µελετηθεί αναλυτικά [175] και παρουσιάζεται στην 

ενότητα 1.3.5.2). 

 

3.2.3 1: Φασµατοσκοπία µάζας. 

Όπως και στην περίπτωση της θετικού τόνου ρητίνης ελήφθησαν φάσµατα µάζας του 

υλικού πριν και µετά την έκθεσή του µε φως σε κατάλληλη δόση ακτινοβολίας (που 

αντιστοιχούσε στο δεκαπλάσιο της λιθογραφικά χρήσιµης δόσης). Στο φάσµα µάζας 

του µη εκτεθηµένου υλικού ανιχνεύτηκαν οι χαρακτηριστικές κορυφές πυρόλησης του 

πολυµερικού υλικού, αλλά και κορυφές που αντιστοιχούν στη θερµική διάσπαση της 

φωτοευαίσθητης ουσίας (τριφαίνυλο σουλφίδιο 263, διφαίνυλο σουλφίδιο 186, 

διφαινύλιο 154, βενζόλιο 78, βλ. ενότητα 1.3.5.2) σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 

τους 180οC. 

Ιδιαίτερα σηµαντική για την εξαγωγή του µηχανισµού δηµιουργίας διασταυρώσεων 

πλέγµατος της ρητίνης κρίθηκε η αξιολόγηση των φασµάτων µάζας του ήδη 

εκτεθηµένου υλικού. Η θέρµανση κατά την οποία πραγµατοποιείται η αντίδραση 

γίνεται in situ στο θάλαµο που έχει τοποθετηθεί το δείγµα, παρέχοντας το πλεονέκτηµα 

της απ’ ευθείας ανίχνευσης των θραυσµάτων, που παράγονται φωτοχηµικά και 

ιοντίζονται. 

Στο Σχήµα 74 παρουσιάζεται το πυρογράφηµα του εκτεθηµένου υλικού, όπως 

καταγράφεται κατά τη διάρκεια της ανόδου της θερµοκρασίας στο θάλαµο του 

οργάνου. Αυτό που µπορεί να παρατηρήσει κανείς µελετώντας το προηγούµενο 

πυρογράφηµα είναι πως ακόµα και στους 30οC, δηλαδή στη διάρκεια του 1ο λεπτού 

παράγονται πτητικά προιόντα, µε τον κύριο όγκο αυτών να ανιχνεύεται περίπου στο 2ο 
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λεπτό, δηλαδή στους 110 οC. Στα 4,5 min περίπου ανιχνεύεται µία µικρή κορυφή, που 

αντιστοιχεί σε θερµοκρασία 180οC. Στους 180οC ανιχνεύονται τα θραύσµατα της 

διάσπασης του φωτοευαισθητοποιητή. (Σηµειώνουµε ότι οι κορυφές του 

πυρογραφήµατος στα 0,5 και 5,5 λεπτά δε θεωρούνται πραγµατικές και γι’ αυτό δε 

σχολιάζονται, αφού οφείλονται σε βαθµονόµηση του οργάνου). 

 
13-May-2001,  14:47:43PHEMA negative/Sens/Preb100deg,2min/ exposed-filter_wide254nm_400sec/ FRESH!

0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00
Time44

100

%

PHEMAN07 Scan EI+ 
TIC

1.70e6
2.75

0.48

1.06

5.59
4.47

5.88

 
 

Σχήµα 74: Πυρογράφηµα ΧΕΡ µε βάση πολυ(µεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα) µετά 

την έκθεση του υλικού µε λυχνία Hg-Xe, µέσω φίλτρου 254nm, για 400sec. 

Θερµοκρασιακή βαθµίδα: Έναρξη από τους 30οC (παραµονή 1 min) , άνοδος µε ρυθµό 

500οC/min εως τους 110οC (1.16 min), όπου παραµένει επί 3 min (4.16 min), κατόπιν 

άνοδος µε ρυθµό 300οC/min εως τους 500οC (5.46 min), όπου παραµένει επί 2 min 

(7.46 min). 

 

Προκειµένου να βρεθεί η ακριβής φύση των πτητικών προϊόντων, που παράγονται στη 

διάρκεια της αντίδρασης αδιαλυτοποίησης του υλικού (η οποία φαίνεται να 

πραγµατοποιείται στο θερµοκρασιακό εύρος 30-110 οC) καταγράφηκαν φάσµατα µάζας 

στην αντίστοιχη θερµοκρασιακή περιοχή, τα οποία παρουσιάζονται στο Σχήµα 75. 

Το πρώτο σε σειρά τοποθέτησης φάσµα αντιστοιχεί σε χρόνο λήψης 0,628 λεπτά, 

δηλαδή σε θερµοκρασία 30οC, το δεύτερο καταγράφηκε στα 1,173 λεπτά, άρα στους 

110οC και το τρίτο στα 1,373 λεπτά συνεπώς και πάλι στους 110οC (το δείγµα 

παραµένει στους 110οC για τρία λεπτά). 
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Ήδη από τους 30οC καταγράφονται κορυφές που αντιστοιχούν σε πτητικά προϊόντα, 

που σηµαίνει ότι η αντίδραση έχει ξεκινήσει (όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 3.2.2.3 η 

διάχυση του οξέος που καταλύει την αντίδραση πραγµατοποιείται ακόµα και σε 

θερµοκρασία δωµατίου). Η κορυφή που κυριαρχεί αντιστοιχεί σε µαζικό αριθµό 18 και 

είναι χαρακτηριστική της παρουσίας νερού (Η2Ο) στο θάλαµο. Η έντασή της είναι πολύ 

µεγαλύτερη της κορυφής νερού που λαµβάνεται λόγω υγρασίας του θαλάµου και 

µπορεί να αποδοθεί σε προιόν της αντίδρασης αδιαλυτοποίησης. 

1 3 - M a y - 2 0 0 1 ,  1 4 : 4 7 : 4 3P H E M A  n e g a t i v e / S e n s / P r e b 1 0 0 d e g , 2 m i n /  e x p o s e d - f i l t e r _ w i d e 2 5 4 n m _ 4 0 0 s e c /  F R E S H !
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13-May-2001, 14PHEMA negative/Sens/Preb100deg,2min/ exposed-filter_wide254nm_400sec/ FRESH!
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Σχήµα 75: Φάσµατα µάζας της αρνητικής ρητίνης µε βάση PHEMA µετά την έκθεση 

σε φως λυχνίας Hg-Xe µέσω φίλτρου διαπερατότητας 254 nm και για χρόνο 

ακτινοβόλησης 400 sec), για διαφορετικές θερµοκρασίες θέρµανσης στη διάρκεια της 

καταγραφής των φασµάτων. 
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Παράλληλα εµφανίζονται και άλλες κορυφές µε σηµαντικότερη αυτή, που αντιστοιχεί 

σε µαζικό αριθµό 31, και είναι η κορυφή που υποδηλώνει την παρουσία πρωτοταγούς 

αλκοόλης (R-CH2-OH) και οφείλεται σε σχάση δεσµού C-C δίπλα στο άτοµο του 

οξυγόνου, µε συνέπεια τη δηµιουργία της ιοντισµένης ρίζας CH2=O+H (m/e 31). 

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι, εκτός από νερό αναµένουµε και µία πρωτοταγή αλκοόλη ως 

προιόν της αντίδρασης µεταξύ των µορίων του υλικού. Προκειµένου να αναγνωριστεί 

το µόριο αυτής της αλκοόλης αναφέρουµε σχετικά ότι για το φάσµα µάζας µιας 

πρωτοταγούς αλκοόλης αναµένουµε κορυφές οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια: 

Κυρίαρχη κορυφή µε µαζικό αριθµό 31, για λόγους που ήδη εξηγήθηκαν. 

Ασθενής κορυφή, που αντιστοιχεί στη µοριακή µάζα Μ της ένωσης, ενώ συχνά 

εµφανίζεται και η Μ-1 (απώλεια Η). 

Ενίοτε εµφανίζεται κορυφή Μ-18 (απώλεια νερού). 

Μπορεί να δικαιολογηθεί η εµφάνιση κορυφής Μ-15 (απώλεια CH3). 

Κορυφή σε µαζικό αριθµό Μ-29 αντιστοιχεί σε απώλεια C2H5. 

Πολλές φορές (ιδιαίτερα, όταν στο µόριο της αλκοόλης υπάρχουν διακλαδισµένα 

µεθύλια) αναµένεται η εµφάνιση κορυφής σε θέση Μ-33 (απώλεια Η2Ο+ CH3). 

Σηµειώνουµε τέλος ότι στο φάσµα κάθε αλκοόλης εµφανίζεται µικρή αλλά ανιχνεύσιµη 

κορυφή σε µαζικό αριθµό 18, που αντιστοιχεί σε απώλεια –ΟΗ µε τη µορφή Η2Ο. 

Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις και µελετώντας προσεχτικά όλα 

τα φάσµατα του Σχήµατος 75 καταλήγουµε στα εξής συµπεράσµατα: 

Στο πρώτο από τα φάσµατα, που αντιστοιχεί σε θερµοκρασία 30οC η κορυφή που 

αντιστοιχεί στο νερό κυριαρχεί, που σηµαίνει ότι η αντίδραση (ή οι αντιδράσεις) που το 

παράγει είναι η µετεστεροποίηση (Σχ. 76 ) ή η αιθεροποίηση (Σχ. 77 ) ή και οι δύο εν 

παραλλήλω και έχει (ή έχουν) ήδη ξεκινήσει. Παράλληλα όµως εµφανίζονται ήδη οι 

κορυφές, που αντιστοιχούν σε µια από τις αλκοόλες που αναφέρθηκαν παραπάνω (κάτι 

που υποδεικνύει ότι λαµβάνει χώρα οπωσδήποτε µηχανισµός  µετεστεροποίησης του 

υλικού, αφού η αιθεροποίηση δεν παράγει αλκοολικό µόριο). Στο αµέσως επόµενο 

φάσµα (ελήφθη αµέσως µόλις η θερµοκρασία έφτασε στους 110οC) η κορυφή του 

νερού εµφανίζεται ελαττωµένη, ενώ στο τελευταίο φάσµα (µετά από µικρό διάστηµα 

παραµονής στους 110οC) έχει εξαφανιστεί. Παράλληλα δεν παρατηρείται αλλαγή στις 

κορυφές που αντιστοιχούν στο αλκοολικό µόριο. 

Η εµφάνιση στα φάσµατα µάζας, που ελήφθησαν στους 110οC, κορυφής σε µαζικό 

αριθµό 32 φάνηκε να οφείλεται σε υπολείµµατα του διαλύτη γαλακτικού αιθυλεστέρα 

στο υµένιο, κάτι που τελικά πιστοποιήθηκε και πειραµατικά. 
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Προκειµένου να διερευνηθεί περαιτέρω ο µηχανισµός αντίδρασης του υλικού και 

σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τα φάσµατα µάζας των πρωτοταγών 

αλκοολών, παρουσιάζονται στον Πίνακα 13 οι κορυφές που αναµένονται θεωρητικά 

και οι οποίες επιβεβαιώθηκαν µε τη λήψη των φασµάτων µάζας της γλυκόλης και της 

αιθενόλης, αλλά και µε τη χρήση της βιβλιοθήκης Wiley database. Οι κορυφές του 

Πίνακα που σηµειώνονται έντονα είναι οι πιο χαρακτηριστικές για κάθε ουσία και 

εµφανίζονται µε τη µεγαλύτερη ένταση στο φάσµα µάζας της. Όσες δεν σηµειώνονται 

δεν αναµένεται να εµφανιστούν ή δεν ανιχνεύτηκαν στα φάσµατα µάζας κάθε ουσίας, 

που ελήφθησαν πειραµατικά. 

 

Πίνακας 13: Χαρακτηριστικές κορυφές των φασµάτων µάζας της γλυκόλης και της 

αιθενόλης αντίστοιχα. 

Κορυφή (µαζικός 

αριθµός) 

Γλυκόλη Αιθενόλη 

Μ 62 44 

Μ-1 61 43 

Μ-15  29 

Μ-18 44 26 

Μ-29 33 15 

Μ-33 29  

31 31 31 

18 18 18 

43 43  

 

Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις και µελετώντας προσεχτικά όλα 

τα φάσµατα του Σχήµατος 75 καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η αλλαγή 

διαλυτότητας χηµικά ενισχυµένης ρητίνης µε βάση πολυ(µεθακρυλικό 

υδροξυαιθυλεστέρα) προκαλείται από την αντίδραση µετεστεροποίηση του Σχήµατος 

76. Όµως στα φάσµατα µάζας του υλικού δε φαίνονται οι χαρακτηριστικές για τη 

γλυκόλη έντονες κορυφές σε µοριακές µάζες 33 και 43 και δεν παρατηρείται ούτε η 

µοριακή κορυφή της σε θέση 62 και η 61, αλλά αντίθετα, όλες οι κορυφές του 

φάσµατος µάζας του µορίου της αιθενόλης, οι έντονες (442931) και οι ασθενείς 

(434241261815) ανιχνεύονται στα φάσµατα µάζας του υλικού, σε όλες τις 
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θερµοκρασίες. Φαίνεται λοιπόν ότι το µόριο της γλυκόλης αµέσως µετά τη δηµιουργία 

του διασπάται σε αιθενόλη και νερό. 

Στις χαµηλές θερµοκρασίες ανιχνεύονται ευδιάκριτα τόσο η κορυφή του νερού, όσο και 

των αλκοολών. Καθώς η θερµοκρασία αυξάνει η κορυφή του νερού µειώνεται και 

τελικά µετά από µκρή παραµονή του δείγµατος στους 110οC εξαφανίζεται. Αυτό  

αποδίδεται στο ότι το µόριο του νερού αποµακρύνεται γρηγορότερα από το θάλαµο, 

αλλά είναι και µία ένδειξη ότι οι αντιδράσεις που το παράγουν λαµβάνουν χώρα σε 

χαµηλότερες θερµοκρασίες. 

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν καταλήγουµε ότι στην περίπτωση της ΧΕΡ µε βάση 

PHEMA η αλλαγή διαλυτότητας του υλικού µέσω οξεοκαταλυόµενης δηµιουργίας 

διασταυρώσεων πλέγµατος, που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στα πλαίσια της 

εργασίας αυτής,  οφείλεται σε:  

Μετεστεροποίηση (Σχήµα 76),  

που πιθανώς συνοδεύεται από  

Αιθεροποίηση (Σχήµα 77). 
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      CH3                            CH3
                                 

 CH2   C                   CH2   C  
      
     C=O C=O
        
     OCH2CH2OH + H+ → OCH2CH2O + CH2CH2

     
     OCH2CH2OH    C=O OH OH
             
     C=O             CH2   C  
         

 CH2   C        CH3
     
     CH3

CH2 CH 

OH 

+ H2O

 
Σχήµα 76: ∆ηµιουργία διασταυρώσεων πλέγµατος µέσω αντίδρασης µετεστεροποίησης. 

 

 

 

 

 

      CH3                            CH3
                                 

 CH2   C                   CH2   C  
      
     C=O C=O
        
     OCH2CH2OH + H+ → OCH2CH2O + H2O

   
     OCH2CH2 OH       OCH2CH2

            
     C=O       C=O
            

 CH2   C                    CH2   C  
                 
     CH3                            CH3

 

Σχήµα 77: ∆ηµιουργία διασταυρώσεων πλέγµατος µέσω αντίδρασης αιθεροποίησης.  
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3.2.3 2: Φασµατοσκοπία Υπερύθρου, FT-IR. 

Φάσµατα υπερύθρου FT-IR ελήφθησαν σε υµένια ρητίνης (τα οποία περιείχαν 

φωτοευαίσθητη ουσία σε ποσοστό 1% κβ επί της ποσότητας του πολυµερούς) πριν, 

µετά την έκθεσή τους µε φως (σε δόση ακτινοβολίας ισοδύναµης µε το τριπλάσιο 

περίπου της λιθογραφικά χρήσιµης δόσης) και µετά τη θέρµανση, που ακολουθεί την 

έκθεση. 

Αυτό που αναµένουµε είναι να παρατηρηθούν στα φάσµατα αυτά αλλαγές µετά τη 

θέρµανση, που να πιστοποιούν την πραγµατοποίηση των µηχανισµών αντίδρασης που 

προτάθηκαν στα Σχήµατα 76 και 77. Σύµφωνα µε τους µηχανισµούς αυτούς κατά το 

σχηµατισµό των διασταυρώσεων ανάµεσα στα πολυµερικά µόρια αποµακρύνονται 

τµήµατα από την πλευρική αλυσίδα τους, που περιέχουν υδρυξύλια –ΟΗ και 

µεθυλενοµάδες –CH2, µε ταυτόχρονο σπάσιµο δεσµών C-O της εστεροµάδας. Το 

παραπάνω θα έχει ως συνέπεια τη µείωση της έντασης των κορυφών του φάσµατος 

υπερύθρου, που οφείλονται στις οµάδες που αποµακρύνονται από το υλικό. Τα 

αποτελέσµατα φαίνονται στο Σχήµα 78, όπου παρουσιάζονται τα φάσµατα που 

ελήφθησαν σε όλη την περιοχή συχνοτήτων και στις υποπεριοχές, όπου 

παρατηρήθηκαν αλλαγές. Αυτό που συµπεραίνουµε απευθείας από την παρατήρηση 

των παραπάνω σχηµάτων είναι η φανερή µείωση στην ένταση της υδροξυλοµάδας 

(3200-3600cm-1) στο φάσµα του υλικού µετά τη θέρµανση χωρίς παράλληλα να 

παρατηρείται καµία απολύτως αλλαγή στην κορυφή που αντιστοιχεί στο καρβονύλιο, 

κάτι που βρίσκεται σε απόλυτη συµφωνία µε τους πιθανούς µηχανισµούς αντίδρασης. 

∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι αλλαγές στο ίδιο φάσµα εντοπίζονται και στην περιοχή µε 

κυµαταριθµούς <1400cm-1 αλλά είναι τόσο µικρές σε ένταση, που δεν ήταν εύκολο να 

αναγνωριστούν µε ακρίβεια (τρίτο κατά σειρά παρουσίασης Σχήµα 78). Ο λόγος που οι 

αλλαγές στο φάσµα του διασταυρωµένου υλικού δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές είναι 

η µικρή χηµική αλλαγή του υλικού, που απαιτείται προκειµένου να καταστεί αδιάλυτο 

στον αρχικό του διαλύτη. Επιπλέον, η ποσότητα της φωτοευαίσθητης ουσίας (1% κβ) 

και η δόση µε την οποία ακτινοβολήθηκε το υλικό (τριπλάσια της λιθογραφικά 

χρήσιµης) µάλλον δεν επαρκούν για ένα αποτέλεσµα που θα ήταν ιδιαίτερα εµφανές 

στα φάσµατα που ελήφθησαν. Για το λόγο αυτό ακολουθήθηκε µία γνωστή στη 

φασµατοσκοπία µέθοδος ενίσχυσης των κορυφών των φασµάτων του υλικού, τα οποία 

αναλύθηκαν µε τη δεύτερή τους παράγωγο, όπως χαρακτηριστικά φαίνται στο Σχήµα 
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79, όπου έχουν σηµειωθεί οι κορυφές, που παρουσίασαν αλλαγή (µείωση) στο φάσµα 

του υλικού µετά την έκθεση και θέρµανση. 

 

 

 Σχήµα 78: Φάσµατα υπερύθρου της ΧΕΡ µε βάση PHEMA µετά από κάθε 

λιθογραφικό στάδιο. Σε µεγέθυνση παρουσιάζονται οι περιοχές των συχνοτήτων στις 

οποίες οι κορυφές των φασµάτων µετά τη θέρµανση παρουσίασαν µικρές διαφορές σε 

χέση µε τις αντίστοιχες κορυφές των φασµάτων πριν τη θέρµανση. 

αι να µειώνονται στο διασταυρωµένο υλικό 

κυµα

σ

 

 

Οι κυριότερες κορυφές που φαίνοντ

αντιστοιχούν σε ταριθµούς [157]: 
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• 1411.7cm-1  απορρόφηση που οφείλεται σε δόνηση κάµψης του –CH2– 

• 1339.3cm-1  απορρόφηση που οφείλεται σε δόνηση κάµψης του -Ο–C=Ο 

 

ές των οποίων οι διαφορές δεν 

ύµενη ενότητα, χωρίς όµως να συνηγορούν υπέρ του ενός 

πό τους δύο µηχανισµούς. 

υση των φασµάτων υπερύθρου του Σχήµατος 78 µε τη δεύτερη 

αράγωγό τους. 

 

• 1225.2cm-1  απορρόφηση που οφείλεται σε δόνηση τάσης του –C–ΟΗ

• 1060.7cm-1  απορρόφηση που οφείλεται σε δόνηση κάµψης του –ΟΗ 

• 729.4cm-1   ασθενής απορρόφηση που οφείλεται σε δόνηση του –CH2– 

(Σηµειώνουµε ότι περιοριστήκαµε στην παρουσίαση του φάσµατος στην περιοχή 

µεταξύ 600 και 1800cm-1, στην οποία βρίσκονται κορυφ

ήταν εύκολο να αποσαφηνιστούν στα αρχικά φάσµατα). 

Όλα όσα αναφέρθηκαν για τις αλλαγές στις κορυφές τόσο των φασµάτων υπερύθρου, 

όσο και των δεύτερης τάξης παραγώγων τους, φαίνεται να υποστηρίζουν τους 

µηχανισµούς αντίδρασης αδιαλυτοποίησης του υλικού που προτάθηκαν στα Σχήµατα 

76 και 77, σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της φασµατοσκοπίας µάζας, 

που αναλύθηκε στην προηγο

α
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3.2.4: Κατασκευή υποµικρονικών δοµών µε οπτική λιθογραφία βαθέος 

υπεριώδους. 

Οι πρώτες εκθέσεις έγιναν µε το οπτικό σύστηµα βηµατικής έκθεσης του οποίου η πηγή 

είναι laser ArF (193nm) στο Rutherford Appleton Laboratories (R.A.L) στην Αγγλία. 

Χρησιµοποιήθηκαν υµένια πάχους περίπου 0.5µm µε περιεκτικότητα σε 

φωτοευαίσθητη ουσία 1% αρχικά και 2% κβ επί της ποσότητας του πολυµερούς, τα 

οποία πριν την έκθεση θερµάνθηκαν στους 130οC για 5min και µετά την έκθεση 

θερµάνθηκαν στους 90οC για 4min. Ο εµφανιστής (µεθανόλη) χρησιµοποιήθηκε χωρίς 

αραίωση (τα πειράµατα αυτά προηγήθηκαν της έρευνας για τη βελτιστοποίηση της 

λιθογραφικής διεργασίας του υλικού, που έδειξαν πως το έντονο πρόβληµα διόγκωσης 

της ρητίνης κατά την εµφάνιση µετριάζεται µε τη χρήση αραιωµένου εµφανιστή). Τα 

πρώτα αποτελέσµατα και για περιεκτικότητα φωτοευαίσθητης ουσίας 1% κβ φαίνονται 

στο Σχήµα 80. Οι δόσεις της ακτινοβολίας ήταν µεταξύ 0,2 και 10mJ/cm2. 

 

Γραµµές-διάκενα µε διάσταση 0.7µm. 

 

Γραµµές-διάκενα µε  διάσταση 0.8µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 80 : ∆οµές αρνητικής ρητίνης µε βάση πολυ(µεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα), 

που κατασκευάζονται µε έκθεση µε laser ArF (193nm). Prebake: 130oC, 5 min. Πάχος 

υµενίων: 0.5µm. Postbake: 90oC, 4 min. Εµφανιστής:MeOH, εµβάπτιση για 1 min. 

Έκπλυση µε απιονισµένο H2O. 

 

Από τις δοµές του Σχήµατος 80 γίνεται φανερό πως το εναποµείναν στο υµένιο πάχος 

µετά την ολοκλήρωση της λιθογραφικής διεργασίας είναι τόσο µικρό, ώστε η 

φωτογράφιση των γραµµών µε τη χρήση ηλεκτρονικού µικροσκοπίου ήταν ιδιαίτερα 

δύσκολη. Αιτία αποτέλεσε η µικρή περιεκτικότητα της ρητίνης σε φωτοευαίσθητη 

ουσία µε αποτέλεσµα το υµένιο να είναι ουσιαστικά διαπερατό σ’ αυτό το µήκος 
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κύµατος. Αποφασίστηκε να προστεθεί επιπλέον ποσότητα φωτοευαισθητοποιητή στο 

διάλυµα της ρητίνης και να επαναληφθούν οι λιθογραφικές προσπάθειες. 

Τα αποτελέσµατα για ρητίνη µε φωτοευαίσθητη ουσία σε ποσοστό 2% κβ επί του 

πολυµερούς φαίνονται στο Σχήµα 81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οριζόντια: Γραµµές-διάκενα µε
διάσταση 10 µm. 
Κάθετα: Γραµµές-διάκενα µε διάσταση
0.9 µm. 

Οριζόντια: Γραµµές-διάκενα µε
διάσταση 5 µm. 
Κάθετα: Γραµµές-διάκενα µε
διάσταση 2 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραµµές-διάκενα µε διάσταση 0.8 
µm. 

 
Γραµµές-διάκενα µε διάσταση 0.5 µm.

Σχήµα 81: ∆οµές που κατασκευάστηκαν µε αρνητική ρητίνη PHEMA µε έκθεση µε 

laser ArF (193nm). Αναγνωρίζονται τα προβλήµατα που προκαλούνται από τη γρήγορη 

διάχυση του φωτοευαισθητοποιητή και τον οργανικό εµφανιστή, που προκαλεί 

διόγκωση του υλικού και καταστροφή των γραµµών στη διάρκεια της εµφάνισης ή 

ακόµα και από το ίδιο το σύστηµα έκθεσης. 
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Από το Σχήµα 81 γίνεται φανερό ότι το εναποµείναν πάχος στο υµένιο µετά την 

περάτωση της λιθογραφικής διεργασίας είναι τέτοιο, που µας επιτρέπει να 

ισχυριστούµε καταρχήν ότι η ποσότητα της φωτοευαίσθητης ουσίας στο υµένιο είναι η 

κατάλληλη, για να προσδώσει στο υλικό την επιθυµητή απορρόφηση. Η ευαισθησία του 

υλικού ήταν περίπου 5 mJ/cm2. 

Από το Σχήµα 81 γίνεται φανερό πως στις µικρές δοµές (στις δύο πρώτες φωτογραφίες 

παρουσιάζονται καλές γραµµές µε διαστάσεις >2µm) η ρητίνη υπό αυτές τις 

λιθογραφικές συνθήκες υποφέρει από δύο κύρια προβλήµατα: 

Το ένα πρόβληµα είναι η γρήγορη διάχυση του οξέος, το οποίο φτάνει ακόµα και στις 

περιοχές που δε φωτίστηκαν και προκαλεί µερική αδιαλυτοποίησή τους, διευρύνοντας 

τις γραµµές, οι οποίες στην περίπτωση των µικρών διαστάσεων δεν καταφέρνουν να 

«ανοίξουν». Χαρακτηριστικό του προβλήµατος είναι το γεγονός ότι ενώ µία δόση 

ακτινοβολίας φαίνεται να είναι η κατάλληλη για γραµµές ορισµένης διάστασης, δεν 

επαρκεί για τις µικρότερες διαστάσεις, όπως µπορεί κανείς να παρατηρήσει στις δύο 

πρώτες φωτογραφίες του Σχήµατος 81. 

Το δεύτερο πρόβληµα είναι η διόγκωση του υλικού του κατά τη διάρκεια της 

εµβάπτισής του στον οργανικό εµφανιστή, µε συνέπεια την καταστροφή (φούσκωµα 

και αποκόλληση από το υπόστρωµα ή/και συγκόλληση µεταξύ τους) των µικρών 

κυρίως γραµµών. Η έκπλυση του υµενίου µε νερό, που ακολουθεί αµέσως µετά δεν 

αρκεί για την επίλυση του προβλήµατος. Στάθηκε λοιπόν αδύνατο να ληφθούν καλές 

δοµές µικρών διαστάσεων µε αυτές τις συνθήκες εµφάνισης. 

Προκειµένου να επιλυθούν τα προβλήµατα του υλικού που αναφέρθηκαν 

προηγουµένως έπρεπε να γίνουν αλλαγές στα στάδια της λιθογραφικής διεργασίας µε 

στόχο να περιοριστεί η διάχυση του οξέος κατά τη θέρµανση, που ακολουθεί την 

έκθεση και η διόγκωση της ρητίνης κατά την εµφάνισή της. 

Σύµφωνα µε τη συζήτηση που προηγήθηκε η διάχυση του οξέος περιορίζεται, όταν 

ελαττωθούν η θερµοκρασία και ο χρόνος της θερµικής κατεργασίας µετά την έκθεση. 

Με δεδοµένο ότι η θερµοκρασία του postbake ήταν ήδη αρκετά χαµηλή αποφασίστηκε 

να µειωθεί η διάρκειά του από 4min σε 1min. 

Προκειµένου επίσης να µετριαστεί το πρόβληµα της διόγκωσης κατά την εµφάνιση, 

χρησιµοποιήθηκε ως εµφανιστής µεθανόλη αραιωµένη µε νερό σε αναλογία 1:1 και ο 

χρόνος εµφάνισης µειώθηκε από 1min σε 30sec. 
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Η νέα σειρά πειραµάτων έγινε µε laser ArF (193nm) στο Centre National des Etudes de 

Telecommunication (C.N.E.T.) στη Γαλλία. Η ευαισθησία που µετρήθηκε για το υλικό 

υπό αυτές τις συνθήκες ήταν 7 mJ/cm2. 

 

 

Γραµµές-διάκενα µε διάσταση  3 µm. 

Γραµµές-διάκενα µε διάσταση  1 µm. Γραµµές-διάκενα µε διάσταση  1.5 µm. 

Γραµµές-διάκενα µε διάσταση  5 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραµµές-διάκενα µε διάσταση 0.8 µm. 

Σχήµα 82 : Βελτιωµένες δοµές

αρνητικής ρητίνης µε βάση PHEMA

µε έκθεση µε φως µήκου κύµατος

193nm. Prebake: 130oC, 5 min.

Πάχος υµενίων: 0.5µm. Postbake:

90oC, 1 min. Εµφανιστής: µεθανόλη-

νερό σε αναλογία 1:1 , εµβάπτιση για

0,5 min. Έκπλυση µε απιονισµένο

H2O. 
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Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο Σχήµα 82, απ’ όπου µπορεί κανείς να συµπεράνει τη 

βελτίωση στη λιθογραφική συµπεριφορά του υλικού, σε σχέση µε τα προηγούµενα 

αποτελέσµατα. Ωστόσο, το πρόβληµα της διόγκωσης του υλικού, αν και µετριάστηκε 

σηµαντικά δεν επιλύθηκε. Και είναι αυτό ακριβώς το πρόβληµα που περιορίζει σε 

σηµαντικό βαθµό τη διακριτική ικανότητα της ρητίνης, ώστε τελικά αποφασίστηκε ότι 

ο µεθακρυλικός υδροξυαιθυλεστέρας δεν µπορεί να αποτελέσει υλικό 

µικρολιθογραφίας µεγάλης διακριτικής ικανότητας µε τη µορφή οµοπολυµερούς. 

Αποφασίστηκε λοιπόν η χρήση του µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα σε 

συµπολυµερές για την παρασκευή ρητίνης αρνητικού τόνου µε υψηλές αποδόσεις, τόσο 

στην οπτική όσο και στη λιθογραφία δέσµης ηλεκτρονίων. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ερευνητική εργασία που έγινε στα πλαίσια της παρούσας 

∆ιατριβής αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη συµπολυµερών µε HEMA ως βασικό 

συστατικό τους. Οι αντιδράσεις αδιαλυτοποίησης και στα υλικά αυτά βασίζονται στους 

µηχανισµούς που περιγράφτηκαν στα Σχήµατα 76 και 77. Η σύνθεση συµπολυµερών 

έδωσε όµως τη δυνατότητα να επιτευχθεί η εµφάνιση σε υδατικά διαλύµατα και να 

ελεγχθεί το πρόβληµα της διόγκωσης [165]. 
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3.3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΕΓΧΑΡΑΞΗΣ ΜΕ 
ΠΛΑΣΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ. 
 
 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η δυνατότητα βελτίωσης της φτωχής αντίστασης των 

ακρυλικών πολυµερών κατά την εγχάραξη [21,22] µε την εισαγωγή στο υλικό 

πρόσθετων πολυαρωµατικών και κυκλοαλειφατικών ουσιών και συγκρίνονται οι 

βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν µε τη χρήση καθεµίας κατηγορίας ουσιών [176]. 

Εξετάζεται τέλος η λιθογραφική συµπεριφορά των φωτοπολυµερικών ουσιών µετά την 

εισαγωγή των ειδικών προσθέτων, προς απόδειξη ότι η βελτίωση της αντίστασης των 

υλικών στο πλάσµα δεν αλλοιώνει σηµαντικά τη λιθογραφική τους απόδοση. 

 

3.3.1: Μετρήσεις ρυθµών εγχάραξης ακρυλικών πολυµερών. 

Μετρήθηκαν οι ρυθµοί εγχάραξης του πολυ(µεθακρυλικού µεθυλεστέρα) PMMA, και 

του πολυ(µεθακρυλικού υδροξυαιθυλεστέρα) PHEMA (θετικού τόνου ρητίνες). 

Παρόµοιες µετρήσεις έγιναν και για τη ΧΕΡ µε βάση PHEMA (αρνητικού τόνου 

ρητίνη) πριν και µετά την έκθεση και τη θερµική κατεργασία που ακολουθεί, προς 

σχηµατισµό διασταυρώσεων ανάµεσα στα πολυµερικά µόρια. Οι µετρήσεις έγιναν σε 

πλάσµα Ο2 50sccm και πλάσµα SF6 25sccm, υπό πίεση 10mTorr και µε ισχύ 400W. Τα 

αποτελέσµατα καταγράφονται στον Πίνακα 14, όπου επίσης παρουσιάζονται οι ρυθµοί 

εγχάραξης δύο εµπορικών ρητινών, της UVIII και της XP 90166, που περιέχουν 

αρωµατικούς δακτυλίους, για να συγκριθούν µε αυτούς των ακρυλικών πολυµερών. 

Από τον Πίνακα 14 είναι εύκολο να συµπεράνει κανείς πως ο ρυθµός εγχάραξης των 

ακρυλικών πολυµερών είναι περίπου διπλάσιος από αυτόν των εµπορικών ρητινών που 

έχουν ως βάση αρωµατικά πολυµερή. Η παρουσία των αρωµατικών δακτυλίων είναι 

γνωστό ότι βελτιώνει σηµαντικά την αντίσταση του υλικού κατά την εγχάραξη [113-

116]. 

Από τον ίδιο Πίνακα γίνεται φανερό ότι ισχύει η σχέση: 

Ρυθµός εγχάραξηςPMMA < Ρυθµός εγχάραξηςPHPMA < Ρυθµός εγχάραξηςPHEMA. 
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Πίνακας 14: Ρυθµοί εγχάραξης ακρυλικών πολυµερών σε πλάσµα Ο2 και SF6 και 

σύκγριση µε εµπορικά πολυµερή. 

Υλικό Ρυθµός εγχάραξης σε 
πλάσµα Ο2 (σε Ao/min). 

Ρυθµός εγχάραξης σε 
πλάσµα SF6 (σε Ao/min). 

PMMA 
 

3455 2943 

PHEMA positive 
 

3975 3450 

PHPMA 
 

3670 3290 

PHEMA negative (non 
crosslinked) 

3900 3400 

PHEMA negative 
(crosslinked) 

3865 3365 

UV III 
 

1940 1745 

XP 90166 
 

1520 1565 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στο θεωρητικό µέρος (ενότ. 1.3.7.1), έχει βρεθεί ότι ο ρυθµός 

εγχάραξης ενός πολυµερούς είναι αντιστρόφως ανάλογος του αριθµού των ατόµων 

άνθρακα της δοµικής του µονάδας, αφού τα άτοµα του άνθρακα είναι αυτά που 

αποµακρύνονται µε το µικρότερο ρυθµό από την πολυµερική αλυσίδα [117]. 

Αντιθέτως, φαίνεται πως ο αριθµός των ατόµων οξυγόνου του µορίου επηρεάζει κατά 

τρόπο ευθέως ανάλογο το ρυθµό εγχάραξης, µε συνέπεια τελικά να ισχύει για τα 

πολυµερικά υλικά που εγχαράσσονται:    

Etching Rate  ∝ 
OC N-N

N     (25) 

Στο Σχήµα 83 απεικονίζονται οι ρυθµοί εγχάραξης των παραπάνω ακρυλικών 

πολυµερών σε πλάσµα οξυγόνου σε συνάρτηση µε το λόγο Ν/(Νc-Νο) και γίνεται 

φανερό ότι πράγµατι συνδέονται µε γραµµική σχέση, µέσω της οποίας ερµηνεύονται οι 

διαφορές στους ρυθµούς, που καταγράφονται στον Πίνακα 14. 

Ολοκληρώνοντας στο σηµείο αυτό, αξίζει ακόµα να παρατηρήσουµε ότι η µικρή 

βελτίωση του ρυθµού εγχάραξης της αρνητικής, σε σχέση µε τη θετική ρητίνη PHEMA,  

οφείλεται στην παρουσία της φωτοευαίσθητης ουσίας στο υµένιο της δεύτερης. Ο 

φωτοευαισθητοποιητής περιέχει τρεις αρωµατικούς δακτυλίους στη δοµή του. Τα 

ποσοστά όµως στο διάλυµα αυτής της ουσίας (1-2% κβ επί της ποσότητας του 

πολυµερούς, που αντιστοιχεί στο 10% κβ του διαλύµατος, κατά συνέπεια ο 
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φωτοευαισθητοποιητής αντιστοιχεί στο 0.1-0.2% κβ περίπου του διαλύµατος) δεν 

επαρκούν για µια ικανοποιητική αύξηση της ΧΕΡ κατά την εγχάραξή της µε το πλάσµα. 

Αξίζει τέλος να σηµειώσουµε τη σχεδόν αµελητέα βελτίωση του ρυθµού εγχάραξης της 

ΧΕΡ µε βάση PHEMA πριν και µετά την πραγµατοποίηση της αντίδρασης 

σχηµατισµού σταυροδεσµών, κάτι που δε βρίσκεται σε συµφωνία µε την άποψη ότι ο 

σχηµατισµός σταυροδεσµών µεταξύ των πολυµερικών αλυσίδων βελτιώνει σηµαντικά 

την αντίσταση του πολυµερούς κατά την εγχάραξή του [177]. Αιτία για το παραπάνω 

θεωρείται το γεγονός ότι η πυκνότητα των διασταυρώσεων ανάµεσα στα µόρια της 

συγκεκριµένης ρητίνης είναι µάλλον µικρή. Η ρητίνη αδιαλυτοποιείται ακόµα και όταν 

λαµβάνει χώρα µικρή αλλαγή στη χηµική σύσταση του υλικού, κάτι που δικαιολογεί 

την αµελητέα ουσιαστικά βελτίωση του ρυθµού εγχάραξης µετά το πέρας της 

λιθογραφικής της διεργασίας. 
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Σχήµα 83: Ρυθµοί εγχάραξης σε πλάσµα οξυγόνου ακρυλικών πολυµερών σε 

συνάρτηση µε το πηλίκο Ν/(Νc-Νο). 

 

 

3.3.2: Βελτίωση του ρυθµού εγχάραξης των ακρυλικών πολυµερών. 

Προκειµένου να βελτιωθούν οι ρυθµοί µε τους οποίους εγχαράσσονται τα ακρυλικά 

πολυµερή αποφασίστηκε να εισαχθούν στα υµένια των πολυµερών πολυαρωµατικές 

ουσίες, παράγωγα του ανθρακενίου µε χαρακτηριστικές οµάδες υποκαταστάτη, µε τη 

µορφή πρόσθετου σε διάφορες περιεκτικότητες επί της ποσότητας της πολυµερικής 

ουσίας. Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν οι ουσίες: ανθρακένιο (anthracene), 9-

υδροξυµεθυλοανθρακένιο (anthracene 9-methanol), 2-αµινοανθρακένιο (2-amino- 
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anthracene) και ανθρακενο-9-καρβοξυλικό οξύ (anthracene 9-carboxylic acid), οι 

οποίες προστέθηκαν στα διαλύµατα των ρητινών σε ποσοστά 5-20% κβ επί του 

πολυµερούς. Έχει βρεθεί ότι τέτοιες οµάδες (πολυαρωµατικές) δεν προσθέτουν πολύ 

στην απορρόφηση του υλικού στην περιοχή του βαθέος υπεριώδους, εξαιτίας της 

µετατόπισης της απορρόφησης του αρωµατικού δακτυλίου σε µεγαλύτερα µήκη 

κύµατος [125]. 

Παράλληλα, στα ίδια πολυµερικά υλικά προστέθηκαν παράγωγα του αδαµαντανίου, 

στο πλαίσιο της γενικότερης τάσης για χρησιµοποίηση κυκλοαλειφατικών οµάδων για  

βελτίωση των ρυθµών εγχάραξης και έγινε σύγκριση ανάµεσα στα αποτελέσµατα που 

επέφεραν οι δύο οµάδες προσθέτων. Στην περίπτωση των κυκλοαλειφατικών 

προσθέτων χρησιµοποιήθηκαν επακριβώς οι χηµικές ενώσεις: αδαµαντάνιο 

(adamantane), αδαµαντανόλη (adamantanol), 2-αδαµαντανόνη (2-adamantanone) και το 

καρβοξυλικό οξύ του αδαµαντανίου (adamantane carboxylic acid) σε αντίστοιχες µε τα 

προηγούµενα παράγωγα περιεκτικότητες επί της πολυµερικής ουσίας. Οι ακριβείς 

µοριακοί τύποι των ουσιών αυτών δίνονται στο παράρτηµα Γ. 

Σε µία πρώτη πειραµατική φάση οι πρόσθετες ουσίες εισήχθησαν σε υµένια ρητίνης 

πολυµεθακρυλικού µεθυλεστέρα (αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθεί η ευρύτερα γνωστή 

και επί χρόνια χρησιµοποιούµενη στην λιθογραφία δέσµης ηλεκτρονίων ρητίνη PMMA 

και όχι κάποιες από τις ρητίνες που παρασκευάσαµε και ακόµα βρίσκονταν σε στάδιο 

δοκιµών) σε διάφορες περιεκτικότητες. Τα αποτελέσµατα φαίνονται αναλυτικά στον 

Πίνακα 15. Υπενθυµίζουµε, προκειµένου να υπάρχει µέτρο σύγκρισης, ότι οι ρυθµοί 

εγχάραξης υµενίων PMMA χωρίς καµία προσθήκη ουσίας µετρήθηκαν στα 3455 και 

2943 Ao/min σε πλάσµα Ο2 και SF6 αντίστοιχα (βλ. Πίνακα 14). 

Στον Πίνακα 15 έχουν σηµειωθεί µε έντονη γραφή οι καλύτεροι ρυθµοί εγχάραξης που 

µετρήθηκαν για ορισµένη ποσότητα πρόσθετης ουσίας (ανεξάρτητα από τη φύση της) 

στο υµένιο της ρητίνης. Γίνεται φανερό πως για ορισµένη ποσότητα προσθέτου ο 

καλύτερος ρυθµός εγχάραξης λαµβάνεται σε όλες τις περιπτώσεις από µέλος της σειράς 

των παραγώγων του ανθρακενίου, µε το 9-υδροξυµεθυλοανθρακένιο και το ανθρακενο-

9-καρβοξυλικό οξύ να αποτελούν τους καλύτερους αντιπροσώπους της σειράς στον 

τοµέα της βελτίωσης των ρυθµών εγχάραξης µε πλάσµα. 
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Πίνακας 15: Ρυθµοί εγχάραξης υµενίων ρητίνης PMMA µε πρόσθετη πολυαρωµατική ή 

κυκλοαλειφατική ουσία σε ορισµένη περιεκτικότητα επί του πολυµερούς. 

Πρόσθετη ουσία Περιεκτικότητα 
επί της ποσότητας 
του PMMA. 

Ρυθµός εγχάραξης σε 
πλάσµα Ο2 50sccm (σε 
Ao/min). 

Ρυθµός εγχάραξης σε 
πλάσµα SF6 25sccm 
(σε Ao/min). 

ανθρακένιο 5% 3017 2705 

9-υδροξυ-
µεθυλοανθρακένιο 

5% 2800 2960 

2-αµινοανθρακένιο 5% 2935 2695 

ανθρακενο-9-
καρβοξυλικό οξύ 

5% 3017 2655 

αδαµαντάνιο 5% 3300 3015 

αδαµαντανόλη 5% 3234 3295 

2-αδαµαντανόνη 5% 3234 3465 

καρβοξυλικό οξύ 
του αδαµαντανίου 

5% 3217 3075 

ανθρακένιο 10% 2534 2435 

9-υδροξυ-
µεθυλοανθρακένιο 

10% 2417 2605 

2-αµινοανθρακένιο 10% 2600 2535 

ανθρακενο-9-
καρβοξυλικό οξύ 

10% 2517 2625 

αδαµαντάνιο 10% 3134 2817 

αδαµαντανόλη 10% 3000 2805 

2-αδαµαντανόνη 10% 2984 2835 

καρβοξυλικό οξύ 
του αδαµαντανίου 

10% 2984 2815 

ανθρακένιο 15% 2660 2755 

9-υδροξυ-
µεθυλοανθρακένιο 

15% 2550 2515 

2-αµινοανθρακένιο 15% 2505 2515 

ανθρακενο-9-
καρβοξυλικό οξύ 

15% 2495 2535 

αδαµαντάνιο 15% 3210 3075 

αδαµαντανόλη 15% 2710 2905 

2-αδαµαντανόνη 15% 2780 3040 

καρβοξυλικό οξύ 
του αδαµαντανίου 

15% 2910 2975 
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Στα Σχήµατα 84 και 85 παρουσιάζεται γραφικά η κατά µέσο όρο βελτίωση της 

αντίστασης της ρητίνης PMMA µε πλάσµα O2 και SF6 αντίστοιχα µετά από προσθήκη 

παραγώγων ανθρακενίου και αδαµαντανίου σε περιεκτικότητες 5, 10 και 15%. Στα 

Σχήµατα καταγράφονται οι σχετικοί ρυθµοί εγχάραξης του πολυµερούς (ρυθµός 

εγχάραξης χωρίς πρόσθετο προς ρυθµό εγχάραξης µε πρόσθετο) και επαναεπιχειρείται 

η σύγκριση µε τις εµπορικές ρητίνες, που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 14. 

Σηµειώνεται ότι οι καµπύλες διέρχονται από σηµεία που αντιστοιχούν στο µέσο όρο 

του ρυθµού εγχάραξης, που λαµβάνεται από τις τέσσερις διαφορετικές τιµές ανά οµάδα 

προσθέτων για ορισµένη περιεκτικότητα. (Από την οµάδα των παραγώγων του 

ανθρακενίου απουσιάζει το σηµείο για το πρώτο µέλος της σειράς σε περιεκτικότητα 

15%, αφού δε στάθηκε δυνατό να διαλυθεί το ανθρακένιο στο αρχικό διάλυµα σ’ αυτό 

το ποσοστό). 
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Σχήµα 84: Ρυθµοί εγχάραξης σε πλάσµα O2 (10 mTorr, 0,57 W/cm2, RIE conditions) 

ρητίνης PMMA χωρίς και µε πρόσθετη πολυαρωµατική ή/και κυκλοαλειφατική ουσία 

σε διάφορες περιεκτικότητες. 
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Σχήµα 85: Ρυθµοί εγχάραξης σε πλάσµα SF6 (10 mTorr, 0,57 W/cm2, RIE conditions) 

ρητίνης PMMA χωρίς και µε πρόσθετη πολυαρωµατική ή/και κυκλοαλειφατική ουσία 

σε διάφορες περιεκτικότητες. 

 

 

Και από τα δύο παραπάνω Σχήµατα γίνεται φανερό πως τα αποτελέσµατα, που 

λαµβάνονται µε τη χρήση των παραγώγων του ανθρακενίου είναι εµφανώς καλύτερα 

από τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που παίρνουµε χρησιµοποιώντας τα παράγωγα του 

αδαµαντανίου. Οι ρυθµοί εγχάραξης µε τα πολυαρωµατικά πρόσθετα είναι καλύτεροι 

ακόµα και όταν εισάγονται στο υλικό σε περιεκτικότητες ίσες µε το ήµισυ των 

αντίστοιχων τιµών των κυκλοαλειφατικών πρόσθετων ουσιών. Όπως ήδη αναφέρθηκε, 

αιτία γι’ αυτό αποτελεί η παρουσία των αρωµατικών δακτυλίων, που συντελούν στη 

δραµατική µείωση των ρυθµών εγχάραξης των υλικών, βελτιώνοντας την αντίστασή 

τους στο πλάσµα. 

Από τα ιδια Σχήµατα φαίνεται επίσης ότι η προσθήκη στο PMMA παραγώγων του 

ανθρακενίου σε ποσοστά ≥10% επιφέρει βελτίωση στο ρυθµό εγχάραξης της ρητίνης 
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κατά 30% περίπου, προσεγγίζοντας τα επίπεδα των αντίστοιχων τιµών των εµπορικών 

ρητίνων UV III και XP 90166 (κυρίως στο πλάσµα Ο2). 

Μια πολύ σηµαντική παρατήρηση σχετικά µε τη βελτίωση των ρυθµών εγχάραξης του 

πολυµερούς είναι πως δε συνεχίζεται όσο αυξάνει το ποσοστό της πρόσθετης ουσίας. 

Αντιθέτως, η βελτίωση πραγµατοποιείται µε ρυθµό που ελαττώνεται µε την αύξηση του 

ποσοστού της πρόσθετης ουσίας και επέρχεται σταθεροποίηση του ρυθµού εγχάραξης 

για περιεκτικότητες >10%. Η προηγούµενη παρατήρηση αφορά όλες τις ουσίες και για 

τις δύο περιπτώσεις πλάσµατος και αποτέλεσε την αφορµή για να διερευνηθεί κατά 

πόσο η αύξηση της περιεκτικότητας της ουσίας στο διάλυµα λαµβάνει χώρα 

πραγµατικά ή αν, λόγω κάποιου διαχωρισµού φάσης, η ουσία αποµακρύνεται από το 

αρχικό διάλυµα (ίζηµα µη ορατό, λόγω της µικρής ποσότητας) ή από το υµένιο κατά 

την επίστρωση, µε συνέπεια τα πραγµατικά ποσοστά της στο υµένιο κατά την εγχάραξη 

να είναι µικρότερα από τα αναµενόµενα. 

Για το λόγο αυτό ελήφθησαν φάσµατα απορρόφησης UV υµενίων ρητίνης PMMA 

πάχους 0,5µm, τα οποία επιστρώθηκαν µε διαλύµατα που περιείχαν παράγωγα του 

ανθρακενίου σε περιεκτικότητες 5,10 και 15% επί του πολυµερούς. Τα αποτελέσµατα 

φαίνονται στο Σχήµα 86, απ’ όπου γίνεται φανερή η σχεδόν γραµµική αύξηση της 

απορρόφησης, όταν αυξάνει η περιεκτικότητα σε πρόσθετο, κυρίως όταν πρόκειται για 

το αµινοανθρακένιο. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η περιεκτικότητα της πρόσθετης 

ουσίας στο υµένιο της ρητίνης είναι ανάλογη µε το ποσοστό της στο διάλυµα µε το 

οποίο επιστρώθηκε. 

Ανάλογα αποτελέσµατα ελήφθησαν και για τα υµένια που περιείχαν ως πρόσθετη ουσία 

παράγωγα του αδαµαντανίου. Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιήθηκε είτε 

φασµατοσκοπία υπεριώδους (που έδωσε αποτελέσµατα πανοµοιότυπα µε αυτά του 

Σχήµατος 86 για υµένια ρητίνης, που περιείχαν αδαµαντανόνη και καρβοξυλικό οξύ 

του αδαµαντανίου), είτε φασµατοσκοπία υπερύθρου (για την αδαµαντανόλη), της 

οποίας τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 87 και µαρτυρούν συµφωνία 

ανάµεσα στο πραγµατικό ποσοστό του προσθέτου (αυτό του υµενίου) και στο 

αναµενόµενο (αυτό του αρχικού διαλύµατος). ∆υστυχώς, καµία από τις προηγούµενες 

φασµατοσκοπικές µεθόδους δεν έδωσε καθαρά αποτελέσµατα για το αδαµαντάνιο. 

Σηµειώνεται ότι το ανθρακένιο δε στάθηκε δυνατό να διαλυθεί σε ποσοστά ≥15%, γι’ 

αυτό και τα σηµεία που αντιστοιχούν στους ρυθµούς εγχάραξης υµενίων µε τέτοιες 

περιεκτικότητες σε ανθρακένιο απουσιάζουν από τις γραφικές παραστάσεις των 
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Σχηµάτων 84 και 85. Επίσης, µε την πάροδο του χρόνου και την παλαίωση των 

διαλυµάτων που το περιείχαν, το ανθρακένιο διαχωριζόταν από το διάλυµα µε τη 

µορφή ιζήµατος.  

 

 

0

0.4

0.8

1.2

1.6

183 223 263 303 343 383
Μήκος κύµατος σε   n m

Α
πο

ρρ
όφ

ησ
η 
αν
ά 

0.
5 

µm
 π
άχ
ος

 υ
µε
νί
ου an thr ace ne  5%

an thr ace ne
10%
an thr ace ne
15%

ανθρακένιο 5%

     15%

     10%

 

0

0.4

0.8

1.2

1.6

183 223 263 303 343 383

Μήκος  κύµατος σε  n m

Α
πο

ρρ
όφ
ησ

η 
αν
ά 

0.
5 

µm
 π
άχ
ος

 υ
µε

νί
ου an th r.

m e th an ol  5%

an th r.
m e th an ol  10%

an th r.
m e th an ol  15%

Υδροξυ-µεθυλο
ανθρακένιο 5%

10%  

   15%  

 

0

0.4

0.8

1.2

1.6

2

183 223 263 303 343 383
Μήκος κύµατος  σε  nm

Α
πο
ρρ

όφ
ησ

η 
αν
ά 

0.
5 

µm
 π
άχ
ος

 υ
µε

νί
ου an thr . carb.

ac id 5%

an thr . carb.
ac id 10%

an thr . carb.
ac id 15%

καρβ. οξύ του 
ανθρακενίου   
5% 

   15% 

   10% 

 

0

0.4

0.8

1.2

1.6

2

183 223 263 303 343 383
Μήκος κύµατος  σε  nm

Α
πο

ρρ
όφ
ησ

η 
αν
ά 

0.
5µ

m
 π
άχ
ος

 υ
µε

νί
ου

 ami noan thr
ace ne  5%
ami noan thr
ace ne  10%
ami noan thr
ace ne  15%

Αµινοανθρα
κένιο 5%  

     10%  

     15%  

 

Σχήµα 86: Φάσµατα απορρόφησης UV των παραγώγων του ανθρακενίου, που έχουν 

εισαχθεί σε διαλύµατα PMMA σε περιεκτικότητες 5,10,15% επί του πολυµερούς, για 

πάχος υµενίου ρητίνης 0,5 µm επιστρωµένο σε δισκίο χαλαζία. Η απορρόφηση υµενίου 

PMMA (πάχους 0,5µm πάνω σε δισκίο χαλαζία) έχει αφαιρεθεί. Είναι φανερή η σχεδόν 

γραµµική αύξηση της απορρόφησης, όταν αυξάνει η περιεκτικότητα σε πρόσθετο, 

κυρίως όταν πρόκειται για το αµινοανθρακένιο . 
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Σχήµα 87: Φάσµατα διαπερατότητας IR υµενίων ρητίνης PMMA πάχους 1µm, που 

περιέχει αδαµαντανόλη σε ποσοστά 10 και 15% επί του πολυµερούς. Είναι φανερή η 

αύξηση της απορρόφησης (κυρίως της κορυφής που βρίσκεται στην περιοχή µε 

κυµαταριθµούς 3400-3700 cm-1, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην υδροξυλοµάδα 

της αδαµαντανόλης), όταν αυξάνει η περιεκτικότητα σε πρόσθετη ουσία. 
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Σχήµα 88: Φάσµατα απορρόφησης UV ρητίνης PMMA, που περιέχει (α) 9-

υδροξυµεθυλοανθρακένιο και (β) 2-αµινοανθρακένιο σε περιεκτικότητες 10% επί του 

πολυµερούς, για διαφορετικές θερµοκρασίες θερµικής διεργασίας µετά την επίστρωση. 

Χρόνος θέρµανσης 10min σε κάθε περίπτωση. Η απορρόφηση του PMMA δεν έχει 

αφαιρεθεί. 
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∆ιαφορετικής φύσης, αλλά εξίσου σηµαντικό πρόβληµα παρουσίαζαν τα διαλύµατα 

που περιείχαν ως πρόσθετο καρβοξυλικό οξύ, παράγωγο είτε του ανθρακενίου, είτε του 

αδαµαντανίου. Σειρά φασµάτων υµενίων ρητίνης, που περιείχαν τα αντίστοιχα 

πρόσθετα και τα οποία ελήφθησαν µε χρονική διαφορά ηµερών το ένα από το άλλο 

αποκάλυψαν σταδιακή µείωση στην απορρόφηση αυτών των υµενίων, που µπόρεσε να 

ερµηνευτεί µόνο µε την παραδοχή πως µε την πάροδο του χρόνου το οξύ καταρχήν 

αποκαρβοξυλιώνεται και στη συνέχεια αρχίζει να εξαχνώνεται και κατά συνέπεια η 

περιεκτικότητά του ελαττώνεται µέχρι που εξαφανίζεται πλήρως. 
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Σχήµα 89: Φάσµατα απορρόφησης UV ρητίνης PMMA, που περιέχει (α) καρβοξυλικό 

οξύ του ανθρακενίου και (β) ανθρακένιο σε περιεκτικότητες 10% επί του πολυµερούς, 

για διαφορετικές θερµοκρασίες θερµικής διεργασίας µετά την επίστρωση. Χρόνος 

θέρµανσης 10min σε κάθε περίπτωση. Η απορρόφηση του PMMA δεν έχει αφαιρεθεί. 

 

 

Ένα ακόµα σηµείο που έµενε να διευκρινιστεί ήταν η θερµική σταθερότητα των 

πολυαρωµατικών και πολυαλειφατικών προσθέτων, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι 

παραµένουν στο υµένιο µετά την κάθε θερµική κατεργασία που υφίστανται. Για το 

λόγο αυτό ελήφθησαν φάσµατα απορρόφησης UV ρητίνης PMMA, που περιείχε 

πρόσθετο από τη σειρά των παραγώγων του ανθρακενίου και του αδαµαντανίου κατά 

περίπτωση σε ποσοστό 10% επί του πολυµερούς, για διαφορετικές θερµοκρασίες 

θέρµανσης. Ο χρόνος θέρµανσης καθορίστηκε στα 10min για όλες τις περιπτώσεις. Τα 
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αποτελέσµατα φαίνονται στα Σχήµατα 88 και 89 (για τα παράγωγα του ανθρακενίου) 

και στο Σχήµα 90 για τα παράγωγα του αδαµαντανίου . 
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Σχήµα 90: Φάσµατα απορρόφησης UV ρητίνης PMMA, που περιέχει (α) καρβοξυλικό 

οξύ του αδαµαντανίου και (β) αδαµαντανόνη σε ποσοστά  10% επί του πολυµερούς, για 

διαφορετικές θερµοκρασίες θερµικής διεργασίας µετά την επίστρωση. Χρόνος 

θέρµανσης 10min σε κάθε περίπτωση. Η απορρόφηση του PMMA δεν έχει αφαιρεθεί. 

 

 

Από το Σχήµα 88 διαπιστώνεται πως το 9-υδροξυµεθυλοανθρακένιο και το 2-

αµινοανθρακένιο διατηρούν τα αρχικά τους ποσοστά στο υµένιο για θέρµανση σε 

θερµοκρασίες ≤110οC. Αυτό σηµαίνει πως είναι ασφαλής η θέρµανση των υµενίων στα 

διάφορα στάδια θερµικών διεργασιών µέχρι και τους 110οC. Παρόµοια είναι η 

συµπεριφορά και των άλλων δύο αντιπροσώπων της σειράς των παραγώγων του 

ανθρακενίου, όπως διαπιστώνεται από την παρατήρηση του Σχήµατος 89. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συµπεραίνουµε πως, προκειµένου να αποφύγουµε 

την απώλεια των πρόσθετων ουσιών στη διάρκεια της εγχάραξης η εγχάραξη των 

δειγµάτων έπρεπε να ολοκληρώνεται σε χρόνους έως και 2 min, ώστε η θερµοκρασία 

του ηλεκτροδίου να µην ξεπερνά το επιθυµητό όριο των 110οC. 
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Από την παρατήρηση του Σχήµατος 88 (α) φαίνεται πως µε θέρµανση σε θερµοκρασίες 

≥120οC το ποσοστό του 9-υδροξυµεθυλοανθρακενίου στο υµένιο ελαττώνεται και 

στους 150οC το πρόσθετο έχει εξαφανιστεί εντελώς. 

Η πιθανότερη εξήγηση για τα παραπάνω είναι ότι: α) µε την ισχυρή θέρµανση µέρος 

της αλκοόλης οξειδώνεται στο αντίστοιχο οξύ (110-120oC) και β) η ένωση εξαχνώνεται 

κυρίως µετά τους 120oC. Επίσης αποκαρβοξυλίωση του οξέος και συνεπώς ελάττωση 

του ποσοστού του στο υµένιο λαµβάνει χώρα κατά τη θέρµανσή του σε ανάλογες µε τις 

παραπάνω συνθήκες, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο Σχήµα 89 (α). 

Ανάλογη πειραµατική δουλειά για το ανθρακένιο, που παρουσιάζεται στο Σχήµα 89 (β) 

αποκάλυψε ότι η αντοχή του στη θέρµανση είναι οριακά µικρότερη σε σχέση µε την 

παράγωγη αλκοόλη και το οξύ του, εξαιτίας της αδυναµίας του να σχηµατίσει δεσµούς 

υδρογόνου µε µόρια της ρητίνης που συµβάλλουν στη θερµική του αντοχή, σε 

αντιδιαστολή µε τα προαναφερθέντα παράγωγά του. Το ανθρακένιο εξαχνώνεται 

απευθείας, όταν η θερµοκρασία φτάσει και υπερβεί του 110οC (στους 130οC έχει ήδη 

σχεδόν εξαφανιστεί). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Σχήµα 88 (β), όπου φαίνεται πως το αµινοανθρακένιο 

παρουσιάζει µεγαλύτερη θερµική αντοχή σε σχέση µε όλα τα υπόλοιπα πρόσθετα, 

διατηρώντας µεγάλο µέρος του ποσοστού της στο υµένιο ακόµα και όταν η 

θερµοκρασία αυξηθεί στους 130οC. Αυτό πιθανώς οφείλεται στη φύση του δεσµού 

υδρογόνου που σχηµατίζει η αµινοµάδα του µορίου της µε µόρια της ρητίνης, που 

φαίνεται να είναι ισχυρότερος σε σχέση µε ανάλογους δεσµούς που σχηµατίζουν η 

παράγωγη αλκοόλη και το οξύ του ανθρακενίου. 

Σ’ ό,τι αφορά τα παράγωγα του αδαµαντανίου, όπως εύκολα διαπιστώνεται από το 

Σχήµα 90, δε φαίνεται να «αντέχουν» όταν το υµένιο θερµανθεί ακόµα και στους 90οC, 

όπου ήδη έχουν εξαχνωθεί σε σηµαντικό βαθµό, γεγονός που αν συνδυαστεί µε τη 

σχετικά µικρή βελτίωση της αντίστασης της ρητίνης κατά την εγχάραξη τα καθιστά 

µάλλον ακατάλληλα πρόσθετα για την επίτευξη του επιθυµητού ρυθµού εγχάραξης. 

 

3.3.3:Λιθογραφικά αποτελέσµατα. 

3.3.3.1: Βελτιστοποίηση της απορρόφησης των ρητινών µε πρόσθετα. 

Τα χαρακτηριστικά φάσµατα απορρόφησης UV υµενίων µε βάση τις ρητίνες 

πολυ(µεθακρυλικό µεθυλεστέρα) (PMMA) και πολυ(µεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα) 

(PHEMA) φαίνονται στο Σχήµα 91 (α) και 91 (β) αντίστοιχα. Στο Σχήµα 91 (α) 
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παρουσιάζονται τα φάσµατα του 9-υδροξυµεθυλοανθρακενίου (επίτευξη του καλύτερου 

ρυθµού εγχάραξης) και του 2-αµινοανθρακενίου (επίτευξη της καλύτερης θερµικής 

αντοχής), που έχουν προστεθεί σε PMMA σε ποσοστό 10% επί του πολυµερούς. 

Αντίθετα, δεν παρουσιάζονται τα φάσµατα απορρόφησης του ανθρακενίου και του 

παράγωγού του οξέος, τα οποία παρουσιάζουν µεγάλη οµοιότητα µε το φάσµα του 9-

υδροξυµεθυλοανθρακενίου, όπως εύκολα διαπιστώνεται από την παρατήρηση του Σχ. 

86. Για τον ίδιο λόγο έχουν παραληφθεί τα φάσµατα του αδαµαντανίου και της 

αδαµαντανόλης, µε σκοπό την «εξοικονόµηση» χώρου στο Σχήµα. 

Στο Σχήµα 91 (β) παρουσιάζονται τα φάσµατα του 9-υδροξυµεθυλοανθρακενίου και 

του 2-αµινοανθρακενίου, που έχουν προστεθεί στη ρητίνη PHEMA σε ποσοστό 5% επί 

του πολυµερούς, πριν και µετά τη θέρµανση των υµενίων στους 130oC για 5 min. 

∆ιαπιστώνεται η µεγαλύτερη αντοχή στη θέρµανση τόσο του 2-αµινοανθρακενίου, όσο 

και του 9-υδροξυµεθυλοανθρακενίου, όταν προστίθενται σε ρητίνη PHEMA, γεγονός 

που επιτρέπει τη θέρµανση των υµενίων της ρητίνης µε τα αντίστοιχα πρόσθετα σε 

υψηλότερες θερµοκρασίες. Η ερµηνεία για το παραπάνω θα µπορούσε να αναζητηθεί 

στην παρουσία της υδροξυλοµάδας στο µόριο της PHEMA, που συµβάλλει θετικά στη 

δηµιουργία δεσµών υδρογόνου ανάµεσα στο µόριο της ρητίνης και σε µόρια των 

πρόσθετων ουσιών. Από την παρατήρηση όλων των φασµάτων του Σχήµατος 91 

διαπιστώνεται η δυνατότητα λιθογραφικής συµπεριφοράς υµενίων των ρητινών PMMA 

και PHEMA πάχους περίπου 0.5µm, που περιέχουν τις πρόσθετες πολυαρωµατικές 

ουσίες στα ποσοστά που προαναφέρθηκαν. Αυτό οφείλεται στη βαθυχρωµική 

µετατόπιση (red shift) της κορυφής απορρόφησης των αρωµατικών δακτυλίων, που έχει 

ως συνέπεια όλα τα φάσµατα απορρόφησης να εµφανίζουν τοπικό ελάχιστο στην 

περιοχή µηκών κύµατος περίπου 193nm. Το φάσµα του 2-αµινοανθρακενίου 

παρουσιάζει µεγαλύτερη βαθυχρωµική µετατόπιση σε σχέση µε τα υπόλοιπα, µε 

συνέπεια στην περιοχή των 193nm να είναι σχεδόν επίπεδο, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 

η απορρόφηση που προσθέτει στο υµένιο είναι σηµαντικά µικρότερη σε σύγκριση µε 

τις αντίστοιχες απορροφήσεις των υπολοίπων ανθρακινοπαραγώγων. 

Είναι λοιπόν σαφές ότι ακρυλικά πολυµερή που περιέχουν τα παραπάνω πρόσθετα σε 

ποσοστά ≤10% µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ρητίνες για λιθογραφία βαθέος 

υπεριώδους, εφόσον µπορούν να επιστρωθούν σε υµένια πάχους ≤0.5µm. 

Σε αντιδιαστολή, τα παράγωγα του αδαµαντανίου είναι σχεδόν διαπερατά σ’ αυτή τη 

φασµατική περιοχή, µε εξαίρεση το καρβοξυλικό οξύ, που αυξάνει σηµαντικά την 
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απορρόφηση του βασικού πολυµερούς, εξαιτίας του µεγίστου του φάσµατός του, που 

εµφανίζεται σ΄αυτήν ακριβώς την περιοχή µηκών κύµατος (193-203 nm). 
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Σχήµα 91: Φάσµατα απορρόφησης UV υµενίων µε βάση ρητίνες: (α) PMMA χωρίς και 

µε την προσθήκη 9-υδροξυµεθυλοανθρακενίου, 2-αµινοανθρακενίου, καρβοξυλικού 

οξέος του αδαµαντανίου και αδαµαντανόνης σε περιεκτικότητες 10% επί του 

πολυµερούς (δεν έχει προηγηθεί θέρµανση των υµενίων) και (β) PHEMA, που περιέχει 

υδροξυµεθυλοανθρακένιο και αµινοανθρακένιο σε ποσοστό 5% επί του πολυµερούς, 

πριν και µετά τη θέρµανση των υµενίων στους 130oC για 5 min. 
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3.3.3.2: Λιθογραφικά αποτελέσµατα στο βαθύ υπεριώδες και στα 193 nm. 

Εξετάστηκε η πιθανότητα βελτίωσης της ιδιαίτερα µικρής ευαισθησίας του PMMA 

κατά την έκθεσή του µε βαθύ υπεριώδες φως (≅1800mJ/cm2), όταν προστεθούν στο 

πολυµερές πολυαρωµατικές ουσίες της σειράς των παραγώγων του ανθρακενίου. Για το 

λόγο αυτό υµένια της ρητίνης χωρίς και µε πολυαρωµατικά πρόσθετα εκτέθηκαν µε 

φως της λυχνίας υδραργύρου-ξένου, χωρίς την προσθήκη ειδικού φίλτρου (broadband 

UV exposure). Η εµφάνιση των υµενίων έγινε µε εµβάπτισή τους σε διάλυµα 

MIBK:IPA σε αναλογία 1:1. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο Σχήµα 92 (α), απ’ όπου 

γίνεται σαφές πως βελτίωση της ευαισθησίας της πολυµερικής µήτρας δε διαπιστώθηκε, 

χωρίς ωστόσο να περιορίζεται η δυνατότητα των νέων ρητινών (αυτών που περιέχουν 

τις πρόσθετες ουσίες) για λιθογραφία θετικού τόνου, µε όχι σηµαντικά µειωµένη 

ευαισθησία σε σχέση µε αυτή του PMMA. Η συµπεριφορά της ρητίνης PMMA (µε και 

χωρίς τα πολυαρωµατικά πρόσθετα) που απεικονίζεται στο Σχήµα 92 (α), είναι αρκετά 

παρόµοια µε αντίστοιχη περίπτωση, όπου στην ίδια ρητίνη έγινε προσθήκη φουλερίνων 

[178], προκειµένου επίσης να βελτιωθεί ο ρυθµός εγχάραξής της. 

Παρόµοια αποτελέσµατα έδωσαν ρητίνες που περιείχαν PHEMA ως βασικό πολυµερές 

και πρόσθετες πολυαρωµατικές ενώσεις και µάλιστα µε το πλεονέκτηµα της υδατικής 

εµφάνισης (όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται για την αρχική ρητίνη στην ενότητα 3.1). 

Στην περίπτωση της χηµικά ενισχυµένης ρητίνης (που περιείχε επιπλέον ως 

φωτοευαίσθητη ουσία το εξαφθοροαντιµωνικό άλας σουλφωνίου σε ποσοστό 1% επί 

της ποσότητας του πολυµερούς) µε την πρόσθήκη πολυαρωµατικών ουσιών ελήφθησαν 

ρητίνες, που έδωσαν αρνητικού τόνου λιθογραφική συµπεριφορά, όταν 

ακτινοβολήθησαν µε υπεριώδες φως λάµπας υδραργύρου-ξένου µέσω κατάλληλου 

φίλτρου. Τα αποτελέσµατα για την περίπτωση που ως πρόσθετο χρησιµοποιήθηκε το 9-

υδροξυµεθυλοανθρακένιο σε ποσοστά 5 και 10% επί του πολυµερούς φαίνονται στο 

Σχήµα 92 (β). Η θέρµανση των υµενίων µετά την έκθεση έγινε στους 110oC για 2min 

και η εµφάνισή τους µε εµβάπτιση σε µεθανόλη, ενώ ακολούθησε έκπλυση µε νερό. 

Από τις καµπύλες αντίθεσης του Σχήµατος 92 (β) διαπιστώνεται πως και σ’ αυτήν την 

περίπτωση η προσθήκη της πολυαρωµατικής ουσίας δεν αλλοιώνει τη δυνατότητα της 

ρητίνης για λιθογραφική συµπεριφορά, ελαττώνει όµως την αρχική αντίθεση του 

υλικού (η ευαισθησία, του ωστόσο εξακολουθεί να είναι µεγάλη, περίπου 3-5mJ/cm2). 

Αντίστοιχα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα ελήφθησαν µετά από έκθεση των ρητινών 

µε βάση τον πολυ(µεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα) (τόσο των θετικού, όσο και των 
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αρνητικού τόνου) µε φως µήκους κύµατος 193nm. Στην περίπτωση όµως αυτή η 

προσθήκη κάθε πολυαρωµατικής ένωσης οδηγούσε σε σηµαντική µείωση της 

ευαισθησίας της ρητίνης, η οποία στην περίπτωση των θετικού τόνου υλικών µπορούσε 

να συγκριθεί µε εκείνη του PMMA, ενώ για τις αρνητικού τόνου χηµικά ενισχυµένες 

ρητίνες µετρήθηκε γύρω στα 20mJ/cm2. 
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Σχήµα 92: Καµπύλες αντίθεσης (α) θετικής τόνου ρητίνης PMMA χωρίς και µε 

πρόσθετες πολυαρωµατικές ουσίες, παράγωγες του ανθρακενίου, σε ποσοστό 5% επί 

του πολυµερούς στο αρχικό διάλυµα, και (β) αρνητικού τόνου ρητίνης PHEMA άνευ 

και µε πρόσθετη ουσία 9-υδροξυµεθυλοανθρακένιο σε ποσοστά 5 και 10% επί του 

πολυµερούς στο αρχικό διάλυµα. 
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3.3.4: Χαρακτηρισµός νέων χηµικών ενώσεων ως προσθέτων για τη βελτίωση του 

ρυθµού εγχάραξης των ρητινών. 

Όπως εξάγεται από τα αποτελέσµατα των παραγράφων που προηγήθηκαν, η προσθήκη 

πολυαρωµατικών ουσιών σε διαλύµατα των ακρυλικών πολυµερών θα µπορούσε να 

δώσει λύση στο πρόβληµα της ιδιαίτερα φτωχής τους αντίστασης [179], αφού για 

παράδειγµα στην περίπτωση του PMMA παρατηρήθηκε βελτίωση στο ρυθµό 

εγχάραξής του µέχρι και 30%, ακόµα και όταν το ποσοστό της πρόσθετης ουσίας δεν 

ξεπερνούσε κατά πολύ το 5% του βάρους της πολυµερικής βάσης στο διάλυµα. 

Ωστόσο, ορισµένα φυσικοχηµικά κυρίως προβλήµατα έπρεπε να επιλυθούν, ιδιαίτερα 

αυτά που σχετίζονταν µε τη θερµική αντοχή των υλικών, αφού το αρχικό ποσοστό τους 

παραµένει ανέπαφο στο υµένιο µετά τη θέρµανσή του µόνο αν η θερµοκρασία δεν 

ξεπερνά του 110oC. Λαµβάνοντας όµως υπόψη ότι τα ακρυλικά πολυµερή τύπου 

PMMA χρήζουν θερµικής κατεργασίας µετά την επίστρωση σε υψηλή θερµοκρασία 

(>130oC µε στόχο τη µείωση του ελεύθερου όγκου στο εσωτερικό του υµενίου) 

δηµιουργήθηκε η ανάγκη για παρόµοιου τύπου υλικά, µε τη δυνατότητα να παραµένουν 

στο υµένιο, όταν αυτό θερµανθεί ισχυρά. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο 

είναι η ενίσχυση των διαµοριακών δεσµών µεταξύ αυτών των υλικών και οµάδων της 

πολυµερικής µήτρας, αλλά και η χρήση ενώσεων µεγαλύτερου µοριακού βάρους. 

Απαιτήθηκε λοιπόν ο σχεδιασµός και η σύνθεση υλικών, κατάλληλων παραγώγων 

επίσης του ανθρακενίου, µε την προηγούµενη ιδιότητα.  

Επιπρόσθετα, οι νέες ενώσεις έπρεπε να είναι διαλυτές στους διαλύτες που συνήθως 

χρησιµοποιούνται στη λιθογραφία, να διατηρούν την απορρόφηση των ρητινών στα 

επιθυµητά επίπεδα και να αυξάνουν την αντίστασή τους κατά την εγχάραξη σε 

µεγαλύτερο βαθµό απ’ ό’τι τα µονοµερή παράγωγα του ανθρακενίου, που 

περιγράφτηκαν ανωτέρω. Τα  νέα υλικά λοιπόν έπρεπε να συνδυάζουν: 

• Τη χρήση ενός τουλάχιστον γνωστού συστατικού µε τις απαιτούµενες 

φυσικοχηµικές ιδιότητες, ως βασικό κορµό. 

• Τη δυνατότητα προσθήκης διαφόρων λειτουργικών οµάδων στο βασικό κορµό και 

τη µελέτη της επίδρασής τους στα φυσικοχηµικά του χαρακτηριστικά. 

• Τη δυνατότητα, αφού σχεδιαστούν να συντεθούν µε ικανοποιητική απόδοση, µέσω 

γνωστών ή νέων, ειδικών για την περίπτωση, µεθόδων. 

Ως βασικός κορµός για τα νέα αυτά υλικά αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθεί το 

ανθρακένιο, το οποίο συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση του ρυθµού εγχάραξης των 
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πολυµερών, όπως αναλυτικά δείχτηκε στις ενότητες που προηγήθηκαν. Σ’ αυτό 

προστέθηκαν διάφορες οµάδες (όπως -OH, -ΝΗ-, -CH2CH3 κλπ) και εκτιµήθηκε η 

επίδραση στην απορρόφηση στα 193nm, στη διαλυτότητα, στη θερµική αντοχή και στη 

βελτίωση του ρυθµού εγχάραξης των ρητινών στις οποίες προστέθηκαν τα υλικά, που 

συνετέθησαν (οι τιµές των παραµέτρων που παρουσιάζονται στους πίνακες που 

ακολουθούν έχουν υπολογιστεί σε όλες τις περιπτώσεις, όταν η ουσία προστίθεται στο 

διάλυµα της ρητίνης σε ποσοστό 7.5% επί του πολυµερούς). Τα πρώτα υλικά και οι 

τιµές των παραµέτρων που αναφέρθηκαν προηγουµένως για καθένα από αυτά 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 16, που ακολουθεί. 

 

 

Πίνακας 16: Τύποι πολυαρωµατικών ουσιών παραγώγων του ανθρακενίου πρώτης 

γενιάς για βελτίωση του ρυθµού εγχάραξης των ρητινών στις οποίες προστίθενται.  

Κωδική 
ονοµασία 
παραγώγου1 

∆ιαλυτότητα 
σε διαλύτες 
PGMEA, 
MIBK 

Απορρόφηση 
στα 193nm 
ανά 0.5 µm 
πάχος 
υµενίου 

Απορρόφηση 
στα 248nm 
ανά 0.5 µm 
πάχος 
υµενίου 

Θερµική 
αντοχή 

Ρυθµός 
εγχάραξης 
σε Αο/min 
(πλάσµα 
Ο2) 

Veronion 3 * 0.23 1.04 110οC 3060 

Veronion 5 ** 0.39 1.37 110οC 3440 

Veronion 6 ** 0.38 1.43 110οC 3353 

Veronion 17 ** 0.37 1.12 130οC 3000 

 

 

Στον παραπάνω Πίνακα οι συµβολισµοί χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν:  

Απορρόφηση=την επιπρόσθετη απορρόφηση στα 193 και 248 nm σε υµένιο ρητίνης 

PMMA πάχους 0,5µm εξαιτίας της προσθήκης έκαστης ουσίας. Αναφέρεται ότι υµένιο 

της αρχικής ρητίνης του ιδίου πάχους έχει απορρόφηση 0.07 και 0 στα 193 και 248 nm 

αντίστοιχα. 

∆ιαλυτότητα =το βαθµό διαλυτότητας στο διαλύτη που χρησιµοποιήθηκε (MIBK και 

PGMEA για την περίπτωση του PMMA), που χαρακτηρίζεται ως *=καλός ή **=πολύ 

καλός. 

                                                           
1 Ο συντακτικο τύποι των παραγώγων, που εδώ δίνονται µε κωδική ονοµασία, καταχωρούνται 
στον Πίνακα 20 στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου. 
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Θερµική αντοχή= τη µέγιστη θερµοκρασία στην οποία έχει παραµείναι σχεδόν όλο το 

αρχικό ποσοστό της ουσίας στο υµένιο. 

Ρυθµός εγχάραξης= το ρυθµό εγχάραξης σε πλάσµα οξυγόνου (σε µονάδες Ao/min) 

ρητίνης PMMA. Υπενθυµίζεται ότι ο ρυθµός εγχάραξης του αρχικού πολυµερούς 

µετρήθηκε στα 3433Ao/min. 

Από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 16 καθίσταται σαφές ότι οι προς διερεύνηση 

παράµετροι των υλικών που συνετέθησαν αποδείχτηκαν κατώτερες των προσδοκιών 

µας (κυρίως σ’ ό,τι αφορά τους ρυθµούς εγχάραξης και τη θερµική αντοχή τους), 

γεγονός που σήµαινε πως η προσπάθεια έπρεπε να συνεχιστεί και ίσως να στραφεί και 

προς διαφορετική κατεύθυνση. Λαµβάνοντας υπόψη ότι και άλλες ουσίες εκτός του 

ανθρακενίου, όπως το αδαµαντάνιο και τα στεροειδή [180-184], συµβάλλουν στη 

βελτίωση του ρυθµού εγχάραξης των ρητινών αποφασίστηκε να συντεθούν ουσίες που 

αποτελούνταν από περισσότερα του ενός ανθρακένια ή ουσίες µικτές, που 

αποτελούνταν από ανθρακένια και αδαµαντάνιο ή στεροειδές. Τα αποτελέσµατα, που 

ουσιαστικά αποτελούν τα νέα παράγωγα του ανθρακενίου δεύτερης γενιάς, 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 17, όπου επίσης καταχωρούνται και οι µετρούµενες τιµές 

των προς µελέτη φυσικοχηµικών παραµέτρων των υλικών. (Τα σύµβολα επεξηγήθηκαν 

αναλυτικά στα σχόλια του Πίνακα 16. Συµπληρωµατικά αναφέρονται τα σύµβολα 

#=κακή διαλυτότητα, ##=πολύ κακή διαλυτότητα και ∆Μ=δε µετρήθηκε ο ρυθµός 

εγχάραξης λόγω των µη αποδεκτών τιµών κάποιων άλλων παραµέτρων (ή κάποιας 

άλλης παραµέτρου). 

Όπως µπορεί κανείς να συµπεράνει µελετώντας τα υλικά δεύτερης γενιάς του Πίνακα 

17 υπερέχουν σηµαντικά ως προς τις τιµές των παραµέτρων τους σε σχέση µε τα υλικά 

του Πίνακα 16. Συγκεκριµένα, όταν τα ανθρακένια συνδέονται µέσω εστεροµάδων 

δηµιουργούνται υλικά µε ιδιαίτερα υψηλή θερµική αντοχή που εξασφαλίζουν µεγάλη 

βελτίωση του ρυθµού εγχάραξης των πολυµερών στα οποία προστίθενται, χωρίς 

ταυτόχρονα να αυξάνουν ανεπίτρεπτα την απορρόφησή τους στη φασµατική περιοχή 

που µας ενδιαφέρει. Η διαλυτότητα όµως των υλικών αυτών στους διαλύτες που 

χρησιµοποιήθηκαν δεν ήταν αποδεκτή. Από την άλλη µεριά, όταν η διασύνδεση των 

ανθρακενίων πραγµατοποιείται µέσω µιας ανθρακικής αλυσίδας που περιέχει επίσης 

υδροξυλοµάδα ή εστεροµάδα ή αµινοµάδα δηµιουργεί υλικά µε βελτιωµένη τόσο τη 

θερµική τους αντοχή και την αντίσταση κατά την εγχάραξη, όσο και τη διαλυτότητά 

τους. ∆υστυχώς όµως σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε δραµατική αύξηση της 

απορρόφησης (>0.4) του αρχικού πολυµερούς. Παρόλα αυτά όµως είναι σαφές ότι τα 
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πολυαρωµατικά υλικά δεύτερης γενιάς εξασφαλίζουν καλύτερες τιµές των ιδιοτήτων 

που µας ενδιαφέρουν σε σχέση µε εκείνα που αποτελούν προιόν της αρχικής 

συνθετικής προσπάθειας, ενώ µεταξύ αυτών των υλικών καλύτερες προυποθέσεις 

συγκεντρώνουν εκείνα στα οποία τα δύο ανθρακένια συνδέονται µέσω ανθρακικής 

αλυσίδας, που περιέχει επιπρόσθετες οµάδες (οι οποίες παρουσιάστηκαν παραπάνω). 

 

 

Πίνακας 17: ∆εύτερης γενιάς παράγωγα του ανθρακενίου και τιµές των φυσικοχηµικών 

παραµέτρων τους.  

Κωδική 
ονοµασία 
παραγώγου 

∆ιαλυτότη
τα σε 
διαλύτες 
PGMEA, 
MIBK 

Απορρόφηση 
στα 193nm 
ανά 0.5 µm 
πάχος υµενίου 

Απορρόφηση 
στα 248nm 
ανά 0.5 µm 
πάχος 
υµενίου 

Θερµική 
αντοχή 

Ρυθµός 
εγχάραξης 
σε Αο/min 
(πλάσµα 
Ο2) 

Veronion 12 # 0.28 1.16 160οC 2800 

Veronion 2 ## 0.29 0.63 130οC ∆Μ 

Veronion 1 * 0.24 1.04 130οC 3067 

Veronion 10 ** 0.16 0.48 160οC 2700 

Veronion 18 ** 0.33 1.25 160οC 2850 

Veronion 4 ** 0.42 0.67 110οC 
Αντιδρά 

3393 

Veronion 8 * 0.22 0.31 160οC ∆Μ 

Veronion 9 ** 0.1 0.4 160οC 2900 

 

 

Σε µία τελευταία προσπάθεια για ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα αποφασίστηκε η 

σύνθεση νέων υλικών µε περισσότερα από δύο ανθρακένια στο µόριό τους, που θα 

συνδέονταν µεταξύ τους µε τον τρόπο που περιγράφτηκε προηγουµένως. Τα νέα υλικά 

και οι ιδιότητές τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 18 απ’ όπου φαίνεται ότι υπάρχει 

ένα όριο στο βαθµό βελτίωσης του ρυθµού εγχάραξης καθώς αυξάνει ο αριθµός των 

ανθρακενίων στο υλικό, κάτι που συγχρόνως οδηγεί σε µειωµένη διαλυτότητα. 
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Πίνακας 18: Τρίτης γενιάς πρόσθετες πολυαρωµατικές ουσίες µε περισσότερα από δύο 

ανθρακένια στο µόριό τους και οι τιµές των ιδιοτήτων τους που µελετήθηκαν. 

Κωδική 
ονοµασία 
παραγώγου 

∆ιαλυτότη
τα σε 
διαλύτες 
PGMEA, 
MIBK 

Απορρόφηση 
στα 193nm 
ανά 0.5 µm 
πάχος 
υµενίου 

Απορρόφηση 
στα 248nm 
ανά 0.5 µm 
πάχος 
υµενίου 

Θερµική 
αντοχή 

Ρυθµός 
εγχάραξης 
σε Αο/min 
(πλάσµα 
Ο2) 

Veronion 13 # 1.41 1.74 160οC 2850 

Veronion 16 # 0.33 0.75 160οC 2750 

 

Τελικά όµως αποδείχτηκε πως η παρουσία αδαµαντανίων ή στεροειδών στο µόριο των 

υλικών (τέταρτης γενιάς παράγωγα του ανθρακενίου) είχε ως συνέπεια σηµαντική 

βελτίωση των τιµών όλων των ιδιοτήτων που µελετήθηκαν, όπως χαρακτηριστικά 

φαίνεται από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 19. Συγκεκριµένα, το απλούστερο µικτό 

παράγωγο, που αποτελείται από ένα ανθρακένιο το οποίο συνδέεται µε ένα 

αδαµαντάνιο µέσω µιας εστεροµάδας (Veronion 7) συνδυάζει την εξαιρετική θερµική 

αντοχή, το µεγάλο βαθµό διαλυτότητας και την µεγάλη βελτίωση της αντίστασης κατά 

την εγχάραξη µε επιπρόσθετη απορρόφηση (0.05) µικρότερη από αυτή του αρχικού 

πολυµερούς στο ίδιο µήκος κύµατος (0.07) και για το ίδιο πάχος υµενίου (0.5 µm), και 

φαίνεται να αποτελεί το πλέον υποσχόµενο πρόσθετο που εξασφαλίζει σε µεγάλο 

βαθµό όλες τις προδιαγραφές που ετέθησαν από την αρχή για το σχεδιασµό αυτών των 

υλικών. 

 

Πίνακας 19: Τέταρτης γενιάς πρόσθετες µικτές ουσίες αποτελούµενες από ανθρακένια 

και αδαµαντάνια ή στεροειδή και οι τιµές των ιδιοτήτων που µελετήθηκαν.  

Κωδική 
ονοµασία 
παραγώγου 

∆ιαλυτότη
τα σε 
διαλύτες 
PGMEA, 
MIBK 

Απορρόφηση 
στα 193nm 
ανά 0.5 µm 
πάχος 
υµενίου 

Απορρόφηση 
στα 248nm 
ανά 0.5 µm 
πάχος 
υµενίου 

Θερµική 
αντοχή 

Ρυθµός 
εγχάραξης 
σε Αο/min 
(πλάσµα 
Ο2) 

Veronion 7 ** 0.05 0.36 160οC 2600 

Veronion 11 ** 0.26 0.86 130οC 2800 

Veronion 14 ** 0.17 0.45 160οC 3100 

Veronion 15 * 0.20 0.52 160οC 2700 

 

 183



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ανακεφαλαιώνοντας, στο σηµείο αυτό θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι στα 

πλαίσια της προσπάθειας βελτίωσης του ρυθµού εγχάραξης των ακρυλικών πολυµερών 

ακολουθήθηκε η εξής πορεία: 

Σε µια πρώτη φάση βρέθηκε ότι η προσθήκη απλών παραγώγων του ανθρακενίου (που 

διατίθενται στο εµπόριο) σε ακρυλικά κυρίως πολυµερή βελτιώνει τη φτωχή τους 

αντίσταση κατά την εγχάραξη σε ποσοστό µέχρι και 30%, χωρίς παράλληλα να αυξάνει 

σηµαντικά την απορρόφηση στην περιοχή µηκών κύµατος που απορροφούν τα 

πολυµερικά υλικά. Η θερµική αντοχή όµως αυτών των µονοπαραγώγων του 

ανθρακενίου ήταν περιορισµένη, γεγονός που στάθηκε αφετηρία για την επέκταση της 

ερευνητικής προσπάθειας µέσω της σύνθεσης -µε τη χρήση γνωστών ήδη αλλά και 

νέων µεθόδων και µάλιστα µε ιδιαίτερα µεγάλη απόδοση- µόνο-, δι-, πολυ- αλλά και 

µικτών παραγώγων του ανθρακενίου, που περιείχαν κατάλληλες λειτουργικές οµάδες. 

Ακολούθησε εκτίµηση της τιµής κάθε φυσικοχηµικής παραµέτρου των υλικών αυτών 

που σχετίζεται µε τα στάδια της λιθογραφικής τους διεργασίας (διαλυτότητα, 

απορόφηση, εξάχνωση/θερµική αντοχή) µέχρι και την εγχάραξη των ρητινών στις 

οποίες προστίθενται, για να βελτιώσουν το ρυθµό µε τον οποίο αυτές εγχαράσσονται 

και υπολογισµός του ρυθµού αυτού. Καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι βελτιωµένα  

αποτελέσµατα λαµβάνονται από τα µικτά παράγωγα. Το καλύτερο έδωσε εκείνο που 

αποτελείται από ένα ανθρακένιο και ένα αδαµαντάνιο που συνδέονται µεταξύ τους 

µέσω µιας εστεροµάδας. 

Στο Σχήµα 93 παρατίθενται τα φάσµατα απορρόφησης UV υµενίων ρητίνης PMMA 

στα οποία έχουν προστεθεί τα παράγωγα του ανθρακενίου που παρουσιάστηκαν στους 

πίνακες 16-19 µε τις κωδικές ονοµασίες Veronion 1-18. Η κάθε ουσία έχει προστεθεί 

στο αρχικό διάλυµα της ρητίνης σε ποσοστό 7.5% επί του βάρους του πολυµερούς. 

Έχει ληφθεί εκτενής σειρά φασµάτων για κάθε υλικό, δηλαδή τόσο αµέσως µετά την 

επίστρωση του υµενίου όσο και µετά τη θέρµανσή του σε διάφορες θερµοκρασίες για 

5min, µε σκοπό να εκτιµηθεί η απορρόφηση και η θερµική αντοχή του υλικού. 
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Σχήµα 93: Φάσµατα απορρόφησης υµενίων ρητίνης PMMA µε πρόσθετες ουσίες τα 

παράγωγα του ανθρακενίου του Πίνακα 20 για διάφορες θερµοκρασίες θερµικής 

διεργασίας. Χρόνος θέρµανσης 5min σε κάθε περίπτωση. 
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Σχήµα 93 (συνέχεια) 
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Σχήµα 93 (συνέχεια) 
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Πίνακας 20: Συντακτικοί τύποιτων παραγώγων του ανθρακενίου που παρουσιάστηκαν 

στους πίνακες 16-19 µε κωδική ονοµασία. 

Κωδική ονοµασία Συντακτικός τύπος 
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3.4: ΝΕΑ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ∆ΕΣΜΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ, ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΟΥ 
ΥΠΕΡΙΩ∆ΟΥΣ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Υ∆ΑΤΙΚΗΣ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ. 
 

 

3.4.1:Χηµικά ενισχυµένη ρητίνη µε βάση µίγµα πολυ(παρα υδροξυστυρενίου) και 

πολυµερούς εποξειδωµένης νεολάκας. 

Ρητίνες µε βάση εποξειδικά πολυµερή είναι γνωστές εδώ και πολλά χρόνια, τόσο στην 

οπτική όσο και στη λιθογραφία δέσµης ηλεκτρονίων [91]. Μια τέτοια ρητίνη 

παρουσιάστηκε στο θεωρητικό µέρος (1.3.4.2 α), έχει ως βάση πολυµερές 

εποξειδωµένης νεολάκας και αναφέρεται και ως EPR (EPoxy Resist) [92-98]. Η EPR 

παρουσιάζει µία από τις υψηλότερες αν όχι την υψηλότερη ευαισθησία που έχει 

αναφερθεί για αρνητική ρητίνη λιθογραφίας δέσµης ηλεκτρονίων υψηλής διακριτικής 

ικανότητας. Επιπλέον χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικό εύρος χρήσιµης δόσης (10% 

για γραµµές 0.2µm, µια ιδιαίτερα αποδεκτή τιµή για βιοµηχανική χρήση της ρητίνης). 

Ωστόσο, το βασικό µειονέκτηµα της ρητίνης είναι η χρήση οργανικού εµφανιστή, που 

προκαλεί (έστω και περιορισµένα λόγω υψηλής πυκνότητας διασταυρώσεων 

πλέγµατος), προβλήµατα διόγκωσης, περιορίζοντας τη διακριτική ικανότητα του 

υλικού. Παράλληλα η χρήση οργανικών διαλυτών ως εµφανιστών δεν ενθαρρύνεται σε 

βιοµηχανικό περιβάλλον. Η αντικατάσταση λοιπόν του εµφανιστή από άλλον µη 

οργανικό, θα περιόριζε ή ακόµα και θα εξάλειφε το πρόβληµα της διόγκωσης του 

υλικού, βελτιώνοντας σηµαντικά τη διακριτική ικανότητα της ρητίνης.  

Ταυτόχρονα όµως έπρεπε να αντιµετωπιστεί ένα ακόµα πρόβληµα, που παρουσιάστηκε 

σε υψηλής διακριτικής ικανότητας δοµές που κατασκευάστηκαν µε τη ρητίνη EPR, οι 

ανώµαλες άκρες των δοµών, πρόβληµα γνωστό ως τραχύτητα (roughness). 

Αιτία για το πρόβληµα αυτό φαίνεται να αποτελεί το πολύ µικρό µήκος διάχυσης του 

οξέος, που παράγεται κατά τη διάρκεια της έκθεσης και το οποίο συµµετέχει στο 

µηχανισµό δηµιουργίας διασταυρώσεων πλέγµατος µεταξύ των πολυµερικών 

αλυσίδων, µέσω του ανοίγµατος των εποξειδικών δακτυλίων, οπότε και δεσµεύεται 

[92]. Στην περίπτωση λοιπόν που το µήκος διάχυσης του οξέος αυξανόταν σε κάποιο 
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βαθµό το πρόβληµα της τραχύτητας των γραµµών µπορούσε να περιοριστεί ή ακόµα 

και να επιλυθεί. 

Προκειµένου να επιτευχθούν τα παραπάνω δηµιουργήθηκε νέα χηµικά ενισχυµένη 

ρητίνη βασισµένη σε µίγµατα πολυµερούς εποξειδωµένης νεολάκας (EPNOV) και 

πολυ(παρα υδροξυστυρενίου) (PHS). 

Σκοπός της συγκεκριµένης προσπάθειας υπήρξε η πιστοποίηση της δυνατότητας της 

νέας ρητίνης για υδατική εµφάνιση, η βελτίωση της διακριτικής της ικανότητας και η 

πρώτη αντιµετώπιση του προβλήµατος των ανώµαλων άκρων των µικρών σε 

διαστάσεις δοµών (<0.5µm). 

 

 

3.4.1.1: Παρασκευή και πρώτη λιθογραφική αξιολόγηση της χηµικά ενισχυµένης 

ρητίνης µίγµατος πολυ(παρα υδροξυστυρενίου) και πολυµερούς εποξειδωµένης 

νεολάκας. 

Προκειµένου να παρασκευαστεί ρητίνη µε δυνατότητα εµφάνισης σε υδατικό διάλυµα 

βάσης αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθεί ως βάση µίγµα πολυµερούς εποξειδωµένης 

νεολάκας (EPNOV) µε πολυ(παρα υδροξυστυρένιο) (PHS), ένα γνωστό για την 

δυνατότητά του να διαλύεται σε αλκαλικό διάλυµα πολυµερές, λόγω της παρουσίας του 

φαινολικού υδροξυλίου στο µόριό του. Το παραπάνω αν συνδυαστεί µε το υψηλό 

σηµείο υαλώδους µετάπτωσης (Tg=156,5 oC), µε την καλή διαλυτότητα σε µεγάλο 

αριθµό διαλυτών και την αρκετά καλή διαπερατότητα του πολυµερούς στα 248nm, 

καθιστά εύλογο το γεγονός ότι προτάθηκε συχνά ως πολυµερική βάση λιθογραφικών 

υλικών κυρίως στα 248 nm [185-189], αλλά µε βάση πρόσφατες θεωρήσεις θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και στα 13 nm (EUV) [2]. 

Αρχικά παρασκευάστηκαν µίγµατα που περιείχαν τα πολυµερή EPNOV/PHS σε 

αναλογία 25/75% (ή 1:3) στα οποία προστέθηκε τριφαινυλοσουλφωνικό 

εξαφθοροαντιµονικό άλας ως φωτοευαίσθητη ουσία σε ποσοστό 5% επί της µάζας των 

πολυµερικών ουσιών στο διάλυµα. Οι ουσίες διαλύθηκαν σε PGMEA. 

Με εκθέσεις του υλικού τόσο µε τη χρήση λάµπας υδραργύρου-ξένου, όσο και µε 

σύστηµα δέσµης ηλεκτρονίων διαπιστώθηκε η δυνατότητά του για λιθογραφική 

συµπεριφορά αρνητικού τόνου, µε υψηλή ευαισθησία και αντίθεση και µάλιστα µε το 

πλεονέκτηµα της υδατικής εµφάνισης. (Τα λιθογραφικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

αναλυτικότερα στην ενότητα που ακολουθεί). Ωστόσο, ένα ιδιαίτερα σηµαντικό 
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πρόβληµα εµφανίστηκε. Παρατηρήθηκε ότι µετά το πέρας της λιθογραφικής διεργασίας 

του υλικού παρέµενε µικρό αλλά παρατηρήσιµο υπόλειµµα στις περιοχές που δε 

φωτίστηκαν, γεγονός που αποδόθηκε στη δηµιουργία υµενίου ρητίνης µικρού πάχους 

σε όλη την επιφάνεια του δισκίου. Μια πιθανή αιτία για το παραπάνω θα µπορούσε να 

αποτελεί το υψηλό ποσοστό του αρχικού πολυµερούς (του πολυ(παρα 

υδροξυστυρενίου)) σε προσµίξεις, κυρίως σε κινοειδείς δοµές, κάτι που θα εξηγούσε το 

σχεδόν κόκκινο χρώµα της αρχικής ουσίας, που οφείλεται σε υπολογίσιµο ποσοστό 

απορρόφησης στην περιοχή του ορατού. 

Λαµβάνοντας υπόψη το παραπάνω πρόβληµα και βασιζόµενοι σε προηγούµενα 

βιβλιογραφικά δεδοµένα [190] χρησιµοποιήσαµε ένα µερικώς υδρογονωµένο 

πολυ(παρα υδροξυστυρένιο) της εταιρίας Maruzen, το οποίο είχε προταθεί για 

καλύτερο έλεγχο του ρυθµού εµφάνισης. Το πολυµερές αυτό παρουσίαζε επιθυµητή 

θερµική σταθερότητα, τα διαλύµατά του έχουν µεγάλο χρόνο ζωής, κυρίως όταν ως 

διαλύτης χρησιµοποιείται ο γαλακτικός αιθυλεστέρας [191] και έχει µικρότερη 

απορρόφηση στα 248 nm από το µη υδρογονωµένο υλικό (Σχήµα 95) [192,193]. 

Παρατηρήθηκε όµως πως διαλύµατα υλικών µε σχετικά µεγάλο βαθµό υδρογόνωσης 

παρουσίαζαν φαινόµενα διαχωρισµού φάσεων. Επίσης, οι δοµές που ελήφθησαν από 

αυτά τα υλικά παρουσίαζαν επίσης πρόβληµα τραχύτητας, όπως θα συζητηθεί σε 

ενότητα που ακολουθεί.  

Ο έλεγχος του βαθµού υδρογόνωσης των υλικών έγινε και  µε χρησιµοποίηση 

φασµατοσκοπικών µεθόδων. Ελήφθησαν φάσµατα υπερύθρου και υπεριώδους- ορατού 

τριών διαφορετικών πολυ(παρα υδροξυστυρενίων), τα οποία παρουσιάζονται στο 

Σχήµα 94 και 95 αντίστοιχα.  

Στο φάσµα υπερύθρου του µη υδρογονωµένου υλικού (πρώτο σε σειρά τοποθέτησης 

από πάνω προς τα κάτω) διακρίνονται οι χαρακτηριστικές κορυφές του πολυ(παρα 

υδροξυστυρενίου) [157,192]: α) ευρεία κορυφή στα 3330-3450 cm-1, εξαιτίας της 

δόνησης τάσης του δεσµού Ο-Η, β) κορυφή στα 3045cm-1, εξαιτίας της δόνησης τάσης 

του αρωµατικού δεσµού C-H, γ) κορυφές στα 2857-2941cm-1, εξαιτίας της δόνησης 

τάσης του κορεσµένου δεσµού C-H, δ) κορυφές στα 1580, 1495, 1468 cm-1, εξαιτίας 

της δόνησης τάσης των δεσµών C-C του βενζολικού δακτυλίου, ε) κορυφή στα 1359 

cm-1, εξαιτίας της δόνησης επίπεδης κάµψης του δεσµού Ο-H, στ) κορυφή στα 1263 

cm-1, εξαιτίας της δόνησης τάσης του δεσµού C-Ο, ζ) κορυφές στα 805 και 745 cm-1, 

εξαιτίας της δόνησης µη επίπεδης κάµψης του δεσµού C-H και η) κορυφή στα 550 cm-

1, εξαιτίας της δόνησης µη επίπεδης κάµψης του δεσµού Ο-H. 
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Σχήµα 94: Φάσµατα υπερύθρου τριών πολυ(παρα υδροξυστυρενίων) µε διαφορετικό 

βαθµό υδρογόνωσης.  

 

Συγκρίνοντας τα φάσµατα των τριών υλικών µε το διαφορετικό βαθµό υδρογόνωσης 

φαίνεται πως η σχέση των ολοκληρωµάτων των κορυφών των µη αρωµατικών δεσµών 

C-H (2857-2941cm-1) προς τους αντίστοιχους αρωµατικούς (3045cm-1) µεταβάλλεται: 

3:1 στο µη υδρογονωµένο, 6:1 στο µερικώς υδρογονωµένο και 8:1 στο περισσότερο 

υδρογονωµένο υλικό. Τα παραπάνω αποτελέσµατα βρίσκονται σε συµφωνία µε τα 

δεδοµένα της βιβλιογραφίας [192]. Η αύξηση του ολοκληρώµατος της κορυφής των 

κορεσµένων δεσµών C-H (ή ισοδύναµα η µείωση της κορυφής των αρωµατικών 

δεσµών C-H) υποδηλώνει ότι µέρος των βενζολικών δακτυλίων των υλικών έχει 

υδρογονωθεί και η φαινόλη µετατράπηκε σε κυκλοεξανόλη. 

Σηµειώνουµε επίσης πως η προσεχτική παρατήρηση των πιο πάνω φασµάτων 

αποκαλύπτει την εµφάνιση κορυφής στο φάσµα του µη υδρογονωµένου υλικού µόνο σε 

κυµαταριθµό 1650cm-1 η οποία οφείλεται πιθανότατα σε κινοειδείς δοµές, που υπήρχαν 

ως προσµίξεις στο αρχικό υλικό, γεγονός που ίσως υποδηλώνει πως τα προβλήµατα που 

σχετίζονται µε αυτό το υλικό (κυρίως αυξηµένη απορρόφηση και προβλήµατα κατά την 

εµφάνισή του) επεξηγούνται µε την παρουσία τέτοιου είδους προσµίξεων. 

Η αντίστοιχη κορυφή έχει εξαφανιστεί από τα φάσµατα των υδρογονωµένων υλικών. 
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Στο Σχήµα 95 (α) φαίνονται τα φάσµατα απορρόφησης UV των τριών πολυ-

υδροξυστυρενίων, τα φάσµατα υπερύθρου των οποίων παρουσιάστηκαν στο Σχήµα 94. 

Είναι εµφανής η µείωση της έντασης της κορυφής απορρόφησης στα 280nm στα 

υδρογονωµένα υλικά σε σχέση µε το µη υδρογονωµένο. Υπενθυµίζεται ότι στο φάσµα 

υπεριώδους του βενζολίου εµφανίζονται τρεις κύριες κορυφές: στα 184nm (ισχυρή), 

204nm (µέτρια) και 256nm (ασθενής), που οφείλονται σε π→π* ηλεκτρονικές 

µεταπτώσεις (η πρώτη κορυφή αντιστοιχεί σε επιτρεπτή και οι δύο επόµενες σε µη 

επιτρεπτές µεταπτώσεις). Στην περίπτωση της φαινόλης όµως η υποκατάσταση ατόµου 

Η µε –ΟΗ έχει ως συνέπεια τη βαθυχρωµική µετατόπιση της κορυφής στα 256nm, µε 

συνέπεια στην περίπτωση της πολυβινυλικής φαινόλης η κορυφή αυτή να εµφανίζεται 

στα 280nm. Μείωση του αριθµού των βενζολικών δακτυλίων ισοδυναµεί µε ελάττωση 

της έντασης της κορυφής απορρόφησης στα 280nm, η οποία πράγµατι παρατηρήθηκε 

στα υδρογονωµένα υλικά, των οποίων η ελάχιστη τιµή απορρόφησης στα 248nm είναι 

µικρότερη από την αντίστοιχη του µη υδρογωνοµένου υλικού, γεγονός που τα καθιστά 

ακόµα ελκυστικότερα για οπτική λιθογραφία µε τη χρήση laser KrF. 
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Σχήµα 95:  Φάσµατα απορρόφησης UV υµενίων µε βάση πολυ-υδροξυστυρένια µε 

διαφορετικό βαθµό υδρογόνωσης. Η θερµική κατεργασία των υµενίων πριν τη λήψη 

των φασµάτων έγινε στους 90οC  για 2min. Το πάχος όλων των υµενίων µετρήθηκε 

15.000Αο. 
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Στο Σχήµα 95 (β) φαίνονται τα φάσµατα διαπερατότητας UV υµενίων των παραπάνω 

υλικών στην περιοχή του ορατού φωτός. Είναι φανερή η µικρή µεν αλλά παρατηρήσιµη 

απορρόφηση (µικρότερη διαπερατότητα) του µη υδρογονωµένου υλικού σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα δύο. Η απορρόφηση αυτή δικαιολογείται µε την παραδοχή της παρουσίας 

κινοειδών δοµών στο υλικό µε τη µορφή προσµίξεων, όπως ήδη αναφέρθηκε 

προκειµένου να ερµηνευτεί η παρουσία ασθενούς κορυφή στα 1650cm-1 στο φάσµα 

υπερύθρου του ίδιου υλικού (σηµειώνεται ότι η κυµατοειδής µορφή των φασµάτων 

διαπερατότητας των υλικών στην περιοχή του ορατού φωτός οφείλεται στους κροσσούς 

συµβολής, που δηµιουργούνται εξαιτίας των πολλαπλών ανακλάσεων του φωτός στο 

εσωτερικό των υµενίων. Το θέµα θα συζητηθεί στην ενότητα 3.4.2). 

Η λιθογραφική συµπεριφορά του µερικώς υδρογονωµένου και µη υδρογονωµένου 

πολυ(παρα υδροξυστυρενίου) απεικονίζεται στο Σχήµα 96, όπου φαίνονται οι καµπύλες 

αντίθεσης υµενίων των πιο πάνω υλικών µετά από έκθεσή τους µε φως µήκους κύµατος 

248nm (µε τη χρήση λάµπας Hg-Xe και µε την παρεµβολή κατάλληλου φίλτρου). Η 

θερµική κατεργασία των υµενίων πριν και µετά την έκθεσή τους έγινε στους 110οC για 

5min. Η εµφάνισή τους έγινε µε εµβάπτιση των υµενίων σε υδατικό διάλυµα βάσης 

κανονικότητας 0.26Ν για χρόνους 3min στην περίπτωση του µη υδρογονωµένου και 

5min στην περίπτωση του µερικώς υδρογονωµένου υλικού. 
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Σχήµα 96: Καµπύλες αντίθεσης υµενίων µε βάση πολυ-υδροξυστυρένιο, για την 

περίπτωση του µη υδρογονωµένου και του µερικώς υδρογονωµένου υλικού. 
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Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειώσουµε τη διαφορά στο χρόνο εµφάνισης των δύο 

υµενίων, όταν εµβαπτίζονται µετά την έκθεσή τους σε υδατικό διάλυµα βάσης. Η µικρή 

µείωση της ευαισθησίας και ο µεγαλύτερος χρόνος εµφάνισης του µερικώς 

υδρογονωµένου υλικού αποτελούν συνέπεια του γεγονότος ότι ο ρυθµός εµφάνισης στο 

υδατικό διάλυµα βάσης ελαττώνεται όσο αυξάνει ο βαθµός υδρογόνωσης των υλικών 

[194]. Αυτό ισοδυναµεί µε περισσότερο «ελεγχόµενη» εµφάνιση. 

Τα παραπάνω φαίνεται να αποτελούν συνέπεια του µηχανισµού εµφάνισης, που 

παρουσιάζει διαφορές, όταν αλλάζει ο βαθµός υδρογόνωσης των υλικών. 

Συγκεκριµένα, στο µη υδρογονωµένο πολυ(παρα υδροξυστυρένιο) ιόντα ΟΗ- από το 

αλκαλικό διάλυµα αλληλεπιδρούν µε το φαινολικό υδροξύλιο, αποσπώντας του κατιόν 

Η+, µε συνέπεια τη δηµιουργία πολυµερικού φαινολικού ανιόντος (σύµφωνα µε το 

Σχήµα 97) και την επακόλουθη απόσπαση αλυσίδων από το πολυµερές, άρα τη διάλυσή 

του. Ο ρυθµός εµφάνισης φαίνεται πως καθορίζεται από τη διάχυση του εµφανιστή στο 

εσωτερικό του πολυµερούς µέσω των υδρόφιλων φαινολικών υδροξυλίων και τη 

διάλυση µε το µηχανισµό που προτάθηκε προηγουµένως [195]. 

                  

+   ΟΗ -

      
              

OH              

    
        [CH      

          CΗ2]     
    

O -

  
    [CΗ    

      CH2]       

+   Η 2 Ο  

Σχήµα 97: Προτεινόµενος µηχανισµός εφάνισης του µη υδρογονωµένου πολυ(παρα 

υδροξυστυρενίου) σε υδατικό διάλυµα βάσης. 

 

 

Στο υδρογονωµένο υλικό από την άλλη µεριά τα αλκοολικά υδροξύλια που 

δηµιουργούνται (υπενθυµίζεται ότι µε τη διαδικασία της υδρογόνωσης µέρος των 

φαινολικών οµάδων µετατρέπονται σε κυκλοεξανολικές) είνα λιγότερο όξινα από τα 

φαινολικά, µε συνέπεια ο ιοντισµός τους να είναι δυσκολότερος. Εποµένως, ο ρυθµός 

διάλυσης του πολυµερούς µειώνεται µε την αύξηση της υδρογόνωσης. 
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Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η µερική υδρογόνωση ελάχιστα 

επηρεάζει τη συµπεριφορά του υλικού κατά την εγχάραξή του µε πλάσµα, µε συνέπεια 

ο ρυθµός εγχάραξής του να παραµένει χαµηλός και συγκρίσιµος µε αυτόν των ρητινών 

νεολάκας [196-197], έχουν ως συνέπεια το µερικώς υδρογονωµένο πολυµερές εκτός 

από την καλή απορρόφηση στα 248nm, τη θερµική του σταθερότητα και την 

υποσχόµενη λιθογραφική συµπεριφορά να παρουσιάζει ικανοποιητική αντίσταση και 

κατά την εγχάραξή του µε πλάσµα.  

 

 

3.4.1.2: Επίδραση της περιεκτικότητας του µίγµατος σε εποξειδωµένο πολυµερές 

στη λιθογραφική συµπεριφορά της νέας ρητίνης. 

Παρασκευάστηκαν διαλύµατα ρητίνης (στο εξής θα αναφέρεται ως ρητίνη aqueous 

base developable epoxy resist, ADEPR) που περιείχαν µίγµατα πολυµερών 

εποξειδωµένης νεολάκας και υδροξυστυρενίου (µερικώς υδρογονωµένο µε βαθµό 

υδρογόνωσης περίπου 10%) σε αναλογίες που παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 

21, όπου επίσης φαίνεται η ευαισθησία (που ισοδυναµεί µε τη δόση πλήρους 

αδιαλυτοποίησης του υλικού) της αρνητικού τόνου ρητίνης που έχει ως βάση το 

εκάστοτε µίγµα. Σε όλα τα διαλύµατα χρησιµοποιήθηκε ως διαλύτης PGMEA, ενώ η 

ποσότητα του φωτοευαισθητοποιητή (Ph3S.SbF6) αποτελούσε το 6% της συνολικής 

ποσότητας των πολυµερών στο διάλυµα. Τα υµένια θερµάνθηκαν στους 110οC για 

5min (πριν και µετά την έκθεση) και εµφανίστηκαν µε εµβάπτισή τους σε PGMEA.  

 
Πίνακας 21: Ευαισθησία ρητίνης βασισµένης σε µίγµατα εποξειδωµένης νεολάκας και 

πολυ(παρα υδροξυστυρενίου) ως συνάρτηση της επί της εκατό αναλογίας του µίγµατος. 

Επί τοις εκατό 
αναλογία µίγµατος 

EPR:PHS 

 

100:0 

 

83:17 

 

50:50 

 

17:83 

 

0:100 

Ευαισθησία ρητίνης 
(σε mJ/cm2). 

 

 

0.672 

 

0.827 

 

1.654 

 

23.162 

 

∆Μ 

(∆Μ=δε µετρήθηκε η αντίστοιχη τιµή). 

 

Από τις τιµές του Πίνακα 21 γίνεται σαφές ότι, όσο µειώνεται το ποσοστό των 

εποξειδικών δακτυλίων στο µίγµα -και όσο ο εµφανιστής παραµένει οργανικός- η 

ευαισθησία της ρητίνης ελαττώνεται. Το ίδιο συµπέρασµα εξάγεται από τις καµπύλες 

αντίθεσης του Σχήµατος 98. 
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Σχήµα 98: Καµπύλες αντίθεσης ρητινών µε βάση µίγµατα  πολυµερούς εποξειδωµένης 

νεολάκας-πολυ(παρα υδροξυστυρενίου) για διάφορες αναλογίες των µιγµάτων. Σε όλες 

τις περιπτώσεις η θέρµανση των υµενίων πριν και µετά την έκθεση έγινε στους 110οC 

για 5min, ενώ χρησιµοποιήθηκε οργανικός εµφανιστής (PGMEA). 

 

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η παρουσία των παρα-υδροξυστυρενίων στο µίγµα δεν 

βελτιώνει αλλά µάλλον συµβάλλει αρνητικά στη λιθογραφική απόδοση της ρητίνης, 

όταν η εµφάνισή της γίνεται µε τη χρήση οργανικού διαλύτη. Επίσης, αυτό που έχει 

ιδιαίτερη σηµασία να παρατηρήσει κανείς είναι η αδυναµία της ρητίνης που περιέχει 

σηµαντικά µειωµένο ποσοστό εποξειδικών δακτυλίων (π.χ. 17%)  να διατηρήσει όλο το 

αρχικό της πάχος (full thickness), ακόµα και όταν η δόση ακτινοβολίας είναι ίση ή 

µεγαλύτερη από αυτή που χρειάζεται για την πλήρη αδιαλυτοποίηση του υλικού. Η 

πιθανότερη εξήγηση είναι πως η αντίδραση αλλαγής διαλυτότητας του υλικού έχει 

µικρή απόδοση µε συνέπεια να έχουµε πολύ µικρή πυκνότητα διασταυρώσεων 

πλέγµατος. Αυτό το µικρό ποσοστό διασυνδέσεων µεταξύ των πολυµερικών αλυσίδων 

είναι αρκετό προκειµένου να επιτευχθεί αλλαγή στη διαλυτότητα της ρητίνης. Όµως 

δεν προβάλει ικανή αντίσταση στον οργανικό εµφανιστή, ο οποίος παρασύρει µέρος 

από τις επιφανειακές διαστρωµατώσεις της ρητίνης.  

Σε µία επόµενη προσπάθεια επιχειρήθηκε οι ίδιες ρητίνες να εµφανιστούν µε µη 

οργανικό διαλύτη και συγκεκριµένα µε υδατικό διάλυµα βάσης κανονικότητας 0.26Ν 

(AZ 726 mif). Κάτι τέτοιο στάθηκε δυνατό µόνο όταν η περιεκτικότητα του µίγµατος 

σε πολυ(παρα υδροξυστυρένιο) ήταν µεγαλύτερη από 75% και σε µια πρώτη φάση 
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επιλύθηκε το πρόβληµα που εντοπίστηκε παραπάνω, και που αφορά στην αδυναµία 

ρητινών που βασίζονται σε µίγµατα µε µικρή περιεκτικότητα σε εποξειδικούς 

δακτυλίους να διατηρήσουν το αρχικό πάχος του υµενίου, όταν η εµφάνισή τους γίνεται 

µε οργανικό διαλύτη. Η εµφάνιση µε ήπιο υδατικό διάλυµα βάσης περιόρισε σηµαντικά 

το προηγούµενο πρόβληµα µε συνέπεια η ρητίνη να διατηρεί µετά το πέρας της 

εµφάνισης το αρχικό πάχος του υµενίου στις περιοχές που φωτίστηκαν µε κατάλληλη 

δόση ακτινοβολίας, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο Σχήµα 99. 
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Σχήµα 99: Καµπύλες αντίθεσης ρητινών µε βάση µίγµα EPR-PHS σε αναλογία 17-83%, 

για την περίπτωση οργανικής και µη οργανικής εµφάνισης. Η θέρµανση των υµενίων 

πριν και µετά την έκθεση έγινε στους 110οC για 5min. 

 

Από το ίδιο Σχήµα γίνεται επίσης φανερό ότι, όταν η εµφάνιση του υµενίου της ρητίνης 

πραγµατοποιείται µε υδατικό διάλυµα βάσης αντί του οργανικού διαλύτη, παρατηρείται 

αύξηση στην αντίθεση της ρητίνης, γεγονός που ισοδυναµεί µε την επίτευξη καλύτερης 

διακριτικής ικανότητας. Όσο µάλιστα αυξάνει η περιεκτικότητα του πολυµερικού 

µίγµατος σε πολυ(παρα υδροξυστυρένια) βελτιώνεται ακόµα περισσότερο η αντίθεση 

του υλικού, όπως µπορεί κανείς να συµπεράνει από την παρατήρηση των καµπυλών 

αντίθεσης του Σχήµατος 100, όπου απεικονίζεται η λιθογραφική συµπεριφορά υπό τις 

ίδιες συνθήκες τριών µιγµάτων πολυµερούς εποξειδωµένης νεολάκας και πολυ-

υδροξυστυρενίου σε διαφορετικές αναλογίες. Από το ίδιο Σχήµα όµως γίνεται επίσης 

φανερό ότι όσο αυξάνει η περιεκτικότητα του µίγµατος σε πολυ(παρα υδροξυστυρένιο) 

µειώνεται η ευαισθησία της ρητίνης παράλληλα µε την αύξηση της αντίθεσής της. 
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Αποφασίστηκε λοιπόν ότι πρέπει να υιοθετηθεί η βέλτιστη δυνατή αναλογία µεταξύ 

των συστατικών του µίγµατος, η οποία φαίνεται να είναι η EPNOV/PHS 17:83%, αφού 

απ’ ό,τι φαίνεται από το Σχήµα 100 η ρητίνη που έχει ως βάση το πολυµερικό µίγµα 

έχει την ίδια περίπου ευαισθησία µε τη ρητίνη που έχει ως βάση το µίγµα EPNOV/PHS 

25:75% και σχεδόν ίση αντίθεση µε το µίγµα EPNOV/PHS 10:90%. 
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Σχήµα 100: Καµπύλες αντίθεσης ρητινών µε βάση µίγµα EPR-PHS σε διάφορες 

αναλογίες για την περίπτωση υδατικής (µη οργανικής) εµφάνισης. Η θέρµανση των 

υµενίων πριν και µετά την έκθεση έγινε στους 110οC για 5min, ενώ ως εµφανιστής 

χρησιµοποιήθηκε ήπιο υδατικό διάλυµα βάσης κανονικότητας 0.26Ν. 

 

Πειράµατα λιθογραφίας υψηλής διακριτικής ικανότητας, µε τη χρήση ηλεκτρονικής 

δέσµης, έδωσαν αποµονωµένες γραµµές διάστασης 0.1µm και πυκνές γραµµές 

διάστασης µέχρι και 0.2µm, χωρίς κανένα πρόβληµα ανώµαλου ανάγλυφου (line edge 

roughness) (οι γραµµές υψηλής διακριτικής ικανότητας  παρατίθενται στην ενότητα 

3.4.1.4). Επιπλέον, η ρητίνη δεν παρουσιάζει θερµική αστάθεια, στα διαλύµατά της δεν 

παρατηρήθηκαν συσσωµατώµατα (όπως συνέβη µε διαλύµατα ρητινών που περιείχαν 

πολυ(παρα υδροξυστυρένια) µε µεγαλύτερο βαθµό υδρογόνωσης) και ο ρυθµός 

εγχάραξής της παραµένει στα επίπεδα των ρητινών νεολάκας. Με άλλα λόγια πρόκειται 

για µια από τις περισσότερο υποσχόµενες, υψηλής ευαισθησίας και αντίθεσης 

αρνητικού τόνου ρητίνες ηλεκτρονικής λιθογραφίας. 
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3.4.1.3: Μηχανισµός αδιαλυτοποίησης της χηµικά ενισχυµένης ρητίνης ADEPR. 

Στο Σχήµα 20 του θεωρητικού µέρους παρουσιάστηκε διεξοδικά ο µηχανισµός 

αδιαλυτοποίησης µετά από έκθεση της ρητίνης µε βάση εποξειδωµένη νεολάκα (EPR), 

ο οποίος διαφέρει από τους µηχανισµούς αντίδρασης των περισσοτέρων ρητινών 

χηµικής ενίσχυσης, αφού το φωτοπαραγόµενο οξύ δε δρα ως καταλύτης, αλλά 

δεσµεύεται κατά την αντίδραση δηµιουργίας διασταυρώσεων πλέγµατος [204]. Για την 

ακρίβεια, το οξύ (Η+) δεσµεύεται από το πολυµερές κατά το άνοιγµα του εποξειδικού 

δακτυλίου του, σχηµατίζοντας υδροξυλοµάδες, ενώ το ενεργό ενδιάµεσο καρβοκατιόν, 

που επίσης δηµιουργείται, είναι υπεύθυνο για τη συνέχιση της αντίδρασης. Εξαιτίας 

όµως του µεγάλου µεγέθους του περιορίζεται η διάχυση του καρβοκατιόντος και το 

µικρό µήκος διάχυσης αυτής της αντίδρασης θεωρείται υπεύθυνο για το πρόβληµα των 

ανώµαλων άκρων (line edge roughness) των µικρών σε διαστάσεις δοµών. 

Στην περίπτωση όµως της χηµικά ενισχυµένης ρητίνης ADEPR εκτός από το 

µηχανισµό δηµιουργίας διασταυρώσεων πλέγµατος µεταξύ γειτονικών µορίων 

εποξειδωµένης νεολάκας µέσω ανοίγµατος του εποξειδικού δακτυλίου, ενδέχεται να 

δηµιουργούνται διασυνδέσεις και µεταξύ όµορων µορίων των δύο διαφορετικών 

πολυµερών. Με άλλα λόγια ενδέχεται να πραγµατοποιείται παράλληλα µε αυτόν που 

περιγράφτηκε ανωτέρω και ένας δεύτερος µηχανισµός αντίδρασης, µέσω του οποίου 

διασυνδέονται µόρια εποξειδωµένης νεολάκας (EPNOV) µε διπλανά τους µόρια 

υδροξυστυρενίου (PHS). 

Σύµφωνα µε τα λιθογραφικά αποτελέσµατα του Σχήµατος 100 ακόµα και στην 

περίπτωση που η αναλογία των συστατικών της ρητίνης γίνει 10:90 (EPNOV: PHS) 

εξακολουθούµε να έχουµε λιθογραφία αρνητικού τόνου και µάλιστα χωρίς σηµαντική 

µείωση της ευαισθησίας της ρητίνης. Το γεγονός επίσης ότι µε τη ρητίνη ADEPR 

επιλύθηκε το πρόβληµα της τραχύτητας των γραµµών (βλ. ενότ. 3.4.1.4) (που 

παρουσιάζεται µε τη χρήση της EPR), µαρτυρεί την πραγµατοποίηση µηχανισµού 

αντίδρασης µε µεγαλύτερο µήκος διάχυσης σε σχέση µε εκείνον που συντελεί στην 

αδιαλυτοποίηση της τελευταίας. Τα παραπάνω συνηγορούν υπέρ της συµµετοχής και 

των πολυ(παρα υδροξυστυρενίων) στην αντίδραση αλλαγής διαλυτότητας της ρητίνης 

(µέσω ενός µηχανισµού που λαµβάνει χώρα παράλληλα µε εκείνον που παρουσιάστηκε 

στο Σχήµα 20), προκειµένου να δικαιολογηθεί η λιθογραφική της συµπεριφορά, όταν 

µειώνεται δραστικά το ποσοστό των εποξειδικών δακτυλίων. 

Προκειµένου να µελετηθεί ο µηχανισµός αυτής της παράλληλης αντίδρασης 

ελήφθησαν φάσµατα υπερύθρου IR της ρητίνης πριν και µετά την έκθεσή της µε φως 
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σε κατάλληλη δόση ακτινοβολίας, καθώς και µετά τη θερµική κατεργασία, που 

ακολουθεί την έκθεση. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο Σχήµα 101. 
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Σχήµα 101: Φάσµατα διαπερατότητα IR υδατοδιαλυτής ρητίνης χηµικής ενίσχυσης 

ADEPR µε αναλογία συστατικών 17:83 % (epnov:phs) µετά από κάθε λιθογραφικό 

στάδιο. Συγκεκριµένα, ελήφθησαν φάσµατα µετά από τη θέρµανση που ακολουθεί την 

επίστρωση (PAB) στους 110oC για 5min, µετά από έκθεση (EXPOSURE) µε φως µέσω 

φίλτρου για 75 sec (όταν η λιθογραφικά χρησιµοποιούµενη δόση είναι περίπου 15sec) 

και τέλος µετά από τη θερµική κατεργασία µετά την έκθεση (PEB), που έγινε στους 

110oC για 5min. Οι δύο περιοχές συχνοτήτων διαχωρίστηκαν µε σκοπό να µεγεθυνθούν 

οι κορυφές που παρουσιάζουν πρακτικό ενδιαφέρον (3330-3450 cm-1: δόνηση τάσης 

του δεσµού Ο-Η και 1265cm-1 δόνηση τάσης του δεσµού C-O του εποξειδικού 

δακτυλίου). 
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Στα φάσµατα του Σχήµατος 101 (α) και 101 (β) φαίνεται ότι µετά την έκθεση και τη 

θέρµανση που ακολουθεί δεν παρουσιάζονται εµφανείς διαφορές σε σχέση µε το µη 

εκτεθηµένο υλικό. Σίγουρα όµως δεν λαµβάνει χώρα αύξηση του ποσοστού των 

υδροξυλοµάδων της ρητίνης ADEPR µετά την έκθεση και θέρµανση, όπως προκύπτει 

από την παρατήρηση των  κορυφών στα 3330-3450cm-1 (η οποία οφείλεται στη δόνηση 

τάσης του δεσµού Ο-Η) και στα 1350cm-1 (που αντιστοιχεί σε δόνηση κάµψης του 

ίδιου δεσµού). Η παραπάνω παρατήρηση έρχεται σε αντιδιαστολή µε το γεγονός ότι ο 

µηχανισµός αντίδρασης της EPR, που προβλέπει αδιαλυτοποίηση µέσω του ανοίγµατος 

µέρους των εποξειδικών δακτυλίων του πολυµερούς, έχει ως συνέπεια τη δηµιουργία 

υδροξυλοµάδων σε θέσεις εποξειδικών δακτυλίων που άνοιξαν, κάτι που συνεπάγεται 

την αύξηση των κορυφών του φάσµατος που οφείλονται στις υδροξυλοµάδες, όπως έχει 

επιβεβαιωθεί και πειραµατικά [97]. 

Σηµειώνεται ότι η µείωση του ποσοστού των εποξειδικών δακτυλίων διαπιστώνεται στο 

Σχήµα 101 (β) µε την ελάττωση της έντασης της κορυφής στα 1265cm-1 που οφείλεται 

σε δόνηση τάσης του δεσµού C-O του εποξειδικού δακτυλίου. 

 

ΗO
+ H++ H+O

OH O

[CΗ CH2] +

OH O

[CΗ CH2] +

O O

[CΗ CH2] +

+

ΗOΗO
+ H++ H+O

OH O

[CΗ CH2] +

OH O

[CΗ CH2] +

O O

[CΗ CH2] +

+

ΗO

 

Σχήµα 102: Επιπρόσθετος µηχανισµός αντίδρασης χηµικής ενίσχυσης της 

υδατοδιαλυτής ρητίνης ADEPR, στην οποία το φωτοχηµικά παραγόµενο οξύ δρα ως 

καταλύτης, µε συµµετοχή του πολυ(παρα υδροξυστυρενίου). 

 
 
Οι προηγούµενες παρατηρήσεις συνιστούν ότι παράλληλα µε το µηχανισµό 

δηµιουργίας διασταυρώσεων πλέγµατος µεταξύ γειτονικών µορίων της εποξειδωµένης 

νεολάκας (Σχήµα 20), λαµβάνει χώρα αντίδραση που οδηγεί σε µείωση των φαινολικών 

υδροξυλοµάδων του πολυ(παρα υδροξυστυρενίου) µε παράλληλη δηµιουργία ίσου 
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αριθµού αλκοολικών υδροξυλοµάδων (Σχήµα 102) και µείωση των εποξειδικών 

δακτυλίων της νεολάκας, πιθανώς µέσω διασύνδεσης µορίων των δύο διαφορετικών 

πολυµερών της ρητίνης. Στην αντίδραση αυτή το οξύ δρα ως καταλύτης και δεν 

ενσωµατώνεται σε κάποιο από τα πολυµερικά µόρια, αφού το µήκος διάχυσης αυτής 

της αντίδρασης πρέπει να είναι σηµαντικά µεγαλύτερο σε σχέση µε εκείνο της 

αντίστοιχης αντίδρασης της ρητίνης EPR, όπως εξηγήθηκε παραπάνω. 

 

 

 

3.4.1.4: Μικρολιθογραφικά αποτελέσµατα. 

Τα πρώτα αποτελέσµατα µικροδοµών, που ελήφθησαν χρησιµοποιώντας µίγµατα 

πολυµερούς εποξειδωµένης νεολάκας και πολυ-υδροξυστυρενίου µε µεγάλο βαθµό 

υδρογόνωσης φαίνονται στο Σχήµα 103 [96]. Τα υλικά αποστάλησαν στο εργαστήριο 

CSELT στην Ιταλία, για λιθογραφική αξιολόγηση χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα 

έκθεσης Leica VB6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχή

γραµ
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και 

 

Από

για 

διαπ

της 

 

 
 
(α)      

µα 103:  (α) Γραµµές-διαστήµατα 1:2 µε δι

µές µε διάσταση 100nm. Οι εκθέσεις έγιν

τρονίων Leica VB6 (CSELT), µε ενέργεια σ

ρεύµα της δέσµης 0.2-0.3nA. 

 το Σχήµα 103 γίνεται φανερή η ικανότητα τ

αποτύπωση δοµών υψηλής διακριτικ

ιστώνεται πρόβληµα τραχύτητας των δοµώ

εποξειδικής ρητίνης EPR [92]. Το πρό
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άσταση 150nm και (β) αποµονωµένες 

αν µ’ ένα σύστηµα έκθεσης µε δέσµη 

τα  50KeV, διάµετρο δέσµης 15-25nm 

ων υλικών µε βάση την ρητίνη ADEPR 

ής ικανότητας. Παράλληλα όµως 

ν, ακριβώς όπως και στην περίπτωση 

βληµα αυτό οφειλόταν στο βαθµό 
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υδρογόνωσης του πολυ(παρα υδροξυστυρενίου), που χρησιµοποιήθηκε στο µίγµα της 

ρητίνης, αλλά και στο είδος του διαλύτη που χρησιµοποιήθηκε αρχικά (PGMEA). 

(Παρατηρήθηκε ότι τα διαλύµατα σε  PGMEA, µετά την πάροδο χρονικού διαστήµατος 

από την παρασκευή τους παρουσίαζαν διαχωρισµό φάσης των συστατικών τους). Στη 

συνέχεια ελήφθησαν δοµές χρησιµοποιώντας τη ρητίνη µε τη βελτιστοποιηµένη 

σύσταση, δηλαδή βασισµένη σε µίγµα πολυµερούς εποξειδωµένης νεολάκας και 

µερικώς υδρογονωµένου πολυ(παρα υδροξυστυρενίου), διαλυµένα σε γαλακτικό 

αιθυλεστέρα. Η λιθογραφική αξιολόγηση των υλικών αυτή τη φορά έγινε από την 

οµάδα του ∆ρ. Ν. Γλέζου µε το σύστηµα δέσµης ηλεκτρονίων EBPG-3, που στο µεταξύ 

είχε εγκατασταθεί στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής. Τα πρώτα αποτελέσµατα 

φαίνονται στο Σχήµα 104, απ’ όπου γίνεται φανερό πως το πρόβληµα της τραχύτητας 

των γραµµών έχει βελτιωθεί σηµαντικά [96]. Αυτό φαίνεται να είναι συνέπεια του 

γεγονότος ότι τα υµένια που παρασκευάστηκαν µε τη νέα ρητίνη ήταν περισσότερο 

οµογενοποιηµένα. 
 
 
 

 
(β) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχήµ

πυκν

δέσµ
 
 
Φαίν

και 

εποξ

Το µ

της α

 

 

 
(α)
α 104: (α) Γραµµές-διαστήµατα  µε διάσταση 300nm-750nm αντίστοιχα και (β) 

ές γραµµές µε διάσταση 200nm. Οι εκθέσεις έγιναν µε το σύστηµα έκθεσης µε 

η ηλεκτρονίων EBPG-3. Η ενέργεια της δέσµης ήταν στα  50KeV. 

εται όµως ότι επιδρά και ο µηχανισµός αντίδρασης που προτάθηκε στο Σχήµα 102 

ο οποίος λαµβάνει χώρα παράλληλα µε την αντίδραση αδιαλυτοπίησης της 

ειδικής ρητίνης EPR, που παρουσιάστηκε στο Σχήµα 20. 

ήκος διάχυσης σ’ αυτή την αντίδραση είναι αρκετά µεγαλύτερο από το αντίστοιχο 

ντίδρασης µεταξύ µορίων της εποξειδωµένης νεολάκας. Αυτό αναµένεται να έχει 
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ως συνέπεια τη βελτίωση της τραχύτητας των άκρων των δοµών µικρών διαστάσεων ή 

µε άλλα λόγια την επίτευξη καλύτερης διακριτικής ικανότητας από τη ρητίνη. Και αυτό 

διότι η διάχυση του οξέος σ’ αυτήν την περίπτωση µπορεί να ελεγχεί µέσω κυρίως της 

αλλαγής των παραµέτρων, που σχετίζονται µε το στάδιο της θερµικής κατεργασίας 

µετά την έκθεση (θερµοκρασία και χρόνος θέρµανσης). Αντίθετα στην περίπτωση της 

EPR φαίνεται ότι έχουµε εξαιρετικά µικρό µήκος διάχυσης [92,198], που σηµαίνει 

πρακτικά ότι το οξύ παγιδεύεται σχεδόν αµέσως µετά την έναρξη της αντίδρασης (cage 

effect). 

Καταλήγουµε λοιπόν ότι η νέα ρητίνη, που βασίζεται σε µίγµα πολυµερούς 

εποξειδωµένης νεολάκας και πολυ(παρα υδροξυστυρενίου) EPNOV/PHS, παρουσιάζει 

καταρχήν το πλεονέκτηµα της υδατικής εµφάνισης σε σχέση µε την EPR που 

χρειάζεται οργανικό εµφανιστή, και συνεπώς δεν έχει προβλήµατα διόγκωσης κατά την 

εµφάνιση. Η παρουσία µερικώς υδρογονωµένου πολυ(παρα υδροξυστυρενίου) έχει ως 

συνέπεια να κατασκευάζονται οµογενοποιηµένα υµένια, τα οποία δεν παρουσιάζουν 

πρόβληµα τραχύτητας των δοµών που αποτυπώνονται σ’ αυτά, όπως συµβαίνει στην 

περίπτωση της  EPR. Στο παραπάνω φαίνεται να συντελεί και ο µηχανισµός αντίδρασης 

της νέας ρητίνης, που έχει ως συνέπεια να αυξηθεί το µήκος διάχυσης του οξέος που 

παράγεται κατά την έκθεση και να βελτιωθεί έτσι το πρόβληµα της τραχύτητας των 

υποµικρονικών δοµών. Επιπρόσθετα, η ρητίνη παρουσιάζει µεγάλη ευαισθησία (πχ σε 

ενέργεια δέσµης ηλεκτρονίων 30KV η δόση που απαιτείται για να εµφανιστούν 

γραµµές:διάκενα 300nm (1:1) είναι 1.5µC/cm2), κάτι που, σε συνδυασµό µε τα 

παραπάνω, την καθιστά υποψήφια για λιθογραφία δέσµης ηλεκτρονίων (πχ κατασκευή 

µασκών), αλλά και ακτίνων Χ και ακραίου υπεριώδους. 
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3.4.2: Οπτικός χαρακτηρισµός υµενίων ρητίνης ADEPR µε τη χρήση µετρήσεων 

διαπερατότητας και την εφαρµογή του µοντέλου των Forouhi-Bloomer. 

 

Οι οπτικές µετρήσεις λεπτών οργανικών υµενίων χρησιµοποιούνται σε αρκετές 

επιµέρους δραστηριότητες της λιθογραφίας, όπως είναι η µέτρηση του συντελεστή 

απορρόφησης στα µήκη κύµατος έκθεσης των υλικών, του πάχους των υµενίων µε τη 

χρήση ελλειψοµέτρου, οι φασµατοσκοπικές µετρήσεις (υπερύθρου και υπεριώδους) για 

τη διαπίστωση χηµικών αλλαγών στο υλικό [199]. Στις παραπάνω περιπτώσεις το πάχος 

του υλικού και ο δείκτης διάθλασής του διαφέρουν για κάθε υλικό και για κάθε υµένιο 

και µετρώνται µε τη χρήση κατάλληλης, ξεχωριστής για κάθε παράµετρο µεθόδου (για 

παράδειγµα, µπορεί καταρχήν να µετρηθεί το πάχος του υµενίου µε τη χρήση 

προφιλοµέτρου και στη συνέχεια, µε δεδοµένη την τιµή του πάχους, µπορεί να γίνει η 

µέτρηση του δείκτη διάθλασης µε το ελλειψόµετρο). 

Από την άλλη µεριά, η περιοχή του φάσµατος του υλικού όπου παρουσιάζει µικρή 

απορρόφηση (αυτή η περιοχή για την πλειοψηφία των ρητινών λιθογραφίας υψηλής 

διακριτικής ικανότητας αντιστοιχεί σε µήκη κύµατος του ορατού φάσµατος του φωτός) 

αγνοείται από τους λιθογράφους, αφού η παρουσία κροσσών συµβολής (interference 

fringes) καθιστά επίπονο τον υπολογισµό του συντελεστή απορρόφησης και του δείκτη 

διάθλασης σ’ αυτή την περιοχή. Σηµειώνεται ότι ο συντελεστής απορρόφησης και ο 

δείκτης διάθλασης δεν παραµένουν σταθεροί αλλά µεταβάλλονται µε το µήκος 

κύµατος. Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό ως διασπορά του µιγαδικού δείκτη 

διάθλασης. 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αποφασίστηκε η εφαρµογή του µοντέλου των 

Forouhi-Bloomer (FB), το οποίο καταστρώθηκε για να περιγράψει τη διασπορά του 

δείκτη διάθλασης σε ανόργανα µονωτικά στερεά [200], προκειµένου να υπολογιστεί το 

πάχος και παράλληλα η µεταβολή του πραγµατικού και του φανταστικού µέρους του 

δείκτη διάθλασης υµενίων ρητίνης ADEPR µε το µήκος κύµατος του φωτός. Τα 

παραπάνω µπορούν να επιτευχθούν, χρησιµοποιώντας µόνο µετρήσεις διαπερατότητας 

[201]. Αυτή η µέθοδος είχε ήδη εφαρµοστεί επιτυχώς σε περιπτώσεις υµενίων 

πολυκρυσταλλικού πυριτίου και οξειδίου του κασσιτέρου (SnO2), που επιστρώθηκαν µε 

τη χρήση της µεθόδου εναπόθεσης από ατµό (Chemical Vapor Deposition, CVD) 

[202,203]. 

Η µέθοδος συνίσταται στη δηµιουργία θεωρητικών φασµάτων και στη συνέχεια στο 

“ταίριασµα” (fitting) των φασµάτων αυτών µε τα πειραµατικά. Το “ταίριασµα” 
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επιτυγχάνεται µεταβάλλοντας τις παραµέτρους που καθορίζουν τη διασπορά του 

µιγαδικού δείκτη διάθλασης και το πάχος του υµενίου, κάνοντας χρήση µεθόδων 

παλινδροµικής ανάλυσης [204], µέχρι να επιτευχθεί ελαχιστοποίηση της ποσότητας: 

f= 2

όπειραµατικ

όπειραµατικθεωρητικό )
Τ 0.1

Τ-Τ
{1

Σ
N

   (26) 

Όπου Ν=ο αριθµός των σηµείων στα οποία έγινε η ελαχιστοποίηση (περίπου 300 

σηµεία σε απόσταση 5nm µεταξύ τους), ΤΘεωρητ. και ΤΠειραµ. οι θεωρητικές και 

πειραµατικές τιµές της διαπερατότητας αντίστοιχα (το Πρόγραµµα Ελαχιστοποίησης 

του Φάσµατος στο Ορατό-Υπεριώδες παρουσιάζεται στο παράρτηµα ∆). Με άλλα 

λόγια ο υπολογιστής µεταβάλλει τη διασπορά του δείκτη διάθλασης και το πάχος του 

υµενίου µέχρι το θεωρητικό φάσµα να συµπέσει µε το πραγµατικό. 

Η δηµιουργία των θεωρητικών φασµάτων γίνεται µε τη χρήση δύο µοντέλων: του 

οπτικού και του φυσικού (τα µοντέλα περιγράφονται αναλυτικά στις ενότητες που 

ακολουθούν). Το οπτικό µοντέλο παράγει το φάσµα των κροσσών συµβολής από ένα 

σύστηµα ενός λεπτού υµενίου πάνω σ’ ένα παχύτερο υπόστρωµα. Το φυσικό µοντέλο 

δίνει τη διασπορά του µιγαδικού δείκτη διάθλασης του υµενίου συναρτήσει ορισµένων 

παραµέτρων. Στην εργασία αυτή επιλέγη το φυσικό µοντέλο Forouhi-Bloomer (FB), 

διότι οι πέντε παράµετροί του συνδέονται άµεσα µε τις ηλεκτρονικές καταστάσεις στα 

υµένια. Έτσι το “ταίριασµα” του θεωρητικού φάσµατος µε το πειραµατικό µας δίνει τις 

πέντε παραµέτρους του FB και το πάχος του υµενίου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 

όχι µόνο ο προσδιορισµός του πάχους και του δείκτη διάθλασης του υµενίου, αλλά 

λαµβάνεται επίσης και µία εικόνα των ηλεκτρονικών καταστάσεών του. 

Η επιλογή της συγκεκριµένης ρητίνης για την εφαρµογή της µεθόδου για πρώτη φορά 

σε υµένια οργανικών υλικών έγινε, εξαιτίας της ιδιότητάς της να αποτελείται από 

πολυµερική βάση δύο συστατικών η αναλογία των οποίων µπορεί να µεταβάλλεται µε 

ταυτόχρονη αλλαγή των φασµάτων διαπερατότητας του υλικού. 

Καταγράφηκαν φάσµατα διαπερατότητας ρητίνης µε διαφορετικές αναλογίες 

συστατικών και κάθε φορά προσαρµόζονταν σε αυτά θεωρητικά φάσµατα που 

δηµιουργήθηκαν µε την εφαρµογή του µοντέλου (FB). Η ταύτιση θεωρητικών και 

πειραµατικών αποτελεσµάτων οδήγησε στον υπολογισµό των παραµέτρων του 

µοντέλου και τελικά στη µέτρηση του πάχους και του δείκτη διάθλασης Ν= n-ik (του 

πραγµατικού µέρους, n, και του φανταστικού µέρους, k) της ρητίνης, για κάθε αναλογία 

των συστατικών της. 
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3.4.2.1: Θεωρητική παρουσίαση του µοντέλου των Forouhi-Bloomer (FB). 

Το φυσικό µοντέλο που χρησιµοποιείται από τους Forouhi-Bloomer, για να 

προσοµοιώσει τη διασπορά του δείκτη διάθλασης σε υµένια των υλικών θεωρεί ότι η 

πυκνότητα των ηλεκτρονικών καταστάσεων ενός άµορφου µονωτικού υλικού 

περιγράφεται από δύο παραβολικές ζώνες, που διαχωρίζονται από ένα ενεργειακό 

χάσµα Eg (Σχήµα 105). Αυτές οι ζώνες δηµιουργούνται από την πρόσθεση και τη 

διεύρυνση των µοριακών τροχιακών: η ζώνη σθένους από τα δεσµικά (π) και η ζώνη 

αγωγιµότητας από τα αντιδεσµικά (π*) τροχιακά. 

 

Ε

Πυκνότητα  Ηλεκτρονι κών  Καταστάσεων

Εg B/2=Εσ *-Εσ

Ζώνη  Αγ ωγι µότητας

Ζώνη  Σθένους

Εσ *

Εσ

∆εσµι κά
τροχι ακά

Αντι δεσµι κά
τροχι ακά

 

Σχήµα 105: Καταστάσεις µοριακών τροχιακών |σ〉 και |σ*〉 (και οι αντίστοιχες ενέργειες 

Εσ και Εσ*) και ενεργειακές ζώνες στις οποίες µεταπίπτουν, όταν σχηµατίζεται το 

στερεό. Όταν η φωτονική ενέργεια είναι ίση µε hω/2π=Εσ*-Εσ η απορρόφηση 

µεγιστοποιείται. 

 

Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό το πραγµατικό και φανταστικό µέρος του δείκτη 

διάθλασης του στερεού υλικού σε συνάρτηση µε την ενέργεια δίνεται από τις σχέσεις 

που ακολουθούν: 

n(E)=n∞(B0 E+C0)/(E2-BE+C)    (27) και  

k(E)=0, για Ε<Εg     (28) 

k(E)=A.(E-Eg)2/(E2-BE+C), για Ε> Εg  (29) 

όπου: B0=(A/Q).[-(B2/2)+EgB-Eg
2+C],  Cο=(A/Q).[(Eg

2+C)(B/2)-2EgC],  

Q=(1/2)(4C-B2)1/2. 
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Οι πέντε παράµετροι του µοντέλου FB, που µετεβάλλονται προκειµένου να επιτευχθεί 

το “ταίριασµα” των θεωρητικών µε τα πειραµατικά φάσµατα, είναι οι: 

A, B, C, n∞, Eg. 

Σχετικά µε τις παραµέτρους του µοντέλου διευκρινίζεται ότι: 

• το n∝ αντιστοιχεί στο δείκτη διάθλασης του υλικού στις υψηλές ενέργειες, 

• το Α συνδέεται µε τα στοιχεία µήτρας, που αντιστοιχούν στη χωρική 

αλληλεπικάλυψη των τροχιακών και το χρόνο ζωής, τ, των ηλεκτρονίων που 

εµπλέκονται στις ηλεκτρονικές µεταπτώσεις, µέσω της σχέσης 

Α=const.(|<π*|×|π>|2/τ), 

• το Β είναι το διπλάσιο της ενεργειακής απόστασης ανάµεσα στις δεσµικές και 

αντιδεσµικές καταστάσεις, δηλαδή Β/2=Εσ*-Εσ, 

• το C είναι ίσο µε C=B2/4+(h/2π)2γ2/4 και συνδέεται µε το Β και το χρόνο ζωής τ 

των ηλεκτρονίων µέσω της σχέσης: τ=2π.(4C-B2)1/2/h=2π.2Q/h, όπου h=η 

σταθερά του Plank (επίσης γ=1/τ). 

Από τις προηγούµενες σχέσεις γίνεται φανερό ότι, για να δοθεί µία πειστική εικόνα των 

ηλεκτρονικών καταστάσεων από το µοντέλο FB πρέπει: (α) όλες οι παράµετροί του να 

είναι θετικές και (β) B/2>Eg. 

Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι οι τιµές των n και k (υπενθυµίζεται ότι το φανταστικό 

µέρος του δείκτη διάθλασης συνδέεται µε το συντελεστή απορρόφησης του υλικού µε 

τη σχέση α=2ωk/c) που λαµβάνονται από τις εξισώσεις (27) και (28), (29) αντίστοιχα 

συνδέονται µεταξύ τους µε τις σχέσεις των Kramers-Kronig. Από την µαθηµατική αυτή 

απαίτηση προκύπτει ότι Q>0. 

Το µοντέλο FB σχεδιάστηκε για στερεά ανόργανα µονωτικά υλικά, όπου οι δεσµικές 

και αντιδεσµικές µοριακές καταστάσεις διευρύνονται, σχηµατίζοντας δύο ενεργειακές 

ζώνες. Στην περίπτωση των µοριακών στερεών όµως, όπως είναι οι πολυµερικές 

ρητίνες, αυτή η διεύρυνση δεν είναι σηµαντική και οι ενέργειες Eg και Β/2 δε διαφέρουν 

σηµαντικά. Επίσης το γ είναι µικρό, αφού ο χρόνος ζωής των ηλεκτρονίων, τ, παίρνει 

µεγάλες τιµές στα µοριακά στερεά. Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι το Q πλησιάζει 

πολύ το µηδέν στην περίπτωση των µοριακών στερεών. Τα παραπάνω συµπεράσµατα 

επιβεβαιώθηκαν πειραµατικά µε την επεξεργασία των φασµάτων ρητινών. 

Όταν η ενέργεια Ε πλησιάσει την τιµή του B/2=Εσ*-Εσ ο παρανοµαστής των εξισώσεων 

(27) και (29) γίνεται E2-BE+C=B2/4-B2/2+C=C-B2/4=(4C-B2)/4=Q2 δηλαδή πλησιάζει 

πολύ κοντά στο µηδέν, οπότε ο πραγµατικός και µιγαδικός δείκτης διάθλασης, n και k, 
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αντίστοιχα παίρνουν πολύ υψηλές τιµές, αφύσικες για µοριακά στερεά. Αυτό λοιπόν 

είναι και το όριο εφαρµογής του µοντέλου, το οποίο δηλαδή πρέπει να εφαρµόζεται σε 

ενέργειες αρκετά µικρότερες από την τιµή B/2, ώστε να δώσει σωστές τιµές για τα n και 

k. Στην περίπτωση των ανόργανων υµενίων αυτό συµβαίνει πάντα, διότι αυτά αρχίζουν 

να απορροφούν πολύ πριν η ενέργεια πλησιάσει την τιµή του B/2, επειδή οι ζώνες είναι 

διευρυµένες και συµβαίνουν πολλές ηλεκτρονικές µεταπτώσεις πολύ πριν φτάσουµε 

στο µέσο της ζώνης. 

Στην περίπτωση των µοριακών στερεών όµως οι ζώνες είναι λεπτές, οι απορροφήσεις 

µικρές και, όταν η ενέργεια πλησιάζει στο κέντρο των ζωνών τα n και k παίρνουν 

αφύσικα υψηλές τιµές, όπως εξηγήθηκε παραπάνω. Αυτό είναι εµφανές στα θεωρητικά 

φάσµατα διαπερατότητας, τα οποία τότε εµφανίζουν ασυνήθης κροσσούς συµβολής. Η 

εµφάνιση τέτοιων κροσσών λοιπόν σε κάποια ενέργεια αποτελεί ένδειξη ότι στην 

ενέργεια αυτή πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικές µεταπτώσεις. 

Παρά το γεγονός λοιπόν ότι το µοντέλο FB αποτυγχάνει να υπολογίσει τη διασπορά του 

δείκτη διάθλασης των µοριακών στερεών στις ενέργειες µε τιµές κοντά στην 

ενεργειακή διαφορά δεσµικής και αντιδεσµικής κατάστασης, εξακολουθεί να δίνει 

σηµαντικές πληροφορίες προσδιορίζοντας τις θέσεις, όπου εµφανίζονται τέτοιες 

καταστάσεις, αφού σ’ αυτές τις θέσεις τα θεωρητικά φάσµατα εµφανίζουν ασυνήθης 

κροσσούς και αποκλείνουν σηµαντικά από τα πειραµατικά φάσµατα, όπως θα δούµε 

στη συνέχεια. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το µοντέλο FB εµπεριέχει σηµαντική ποσότητα 

«φυσικής», σε αντίθεση µε άλλα µοντέλα που υπολογίζουν τη διασπορά του δείκτη 

διάθλασης (τύπος του Cauchy, Sellmeier κλπ), τα οποία βασίζονται σε παραµέτρους 

που δεν έχουν φυσικό περιεχόµενο. Το παραπάνω παρατίθεται προκειµένου να 

αιτιολογηθεί η επιλογή του µοντέλου FB στην περίπτωσή µας. 

 

 

3.4.2.2: Οπτικό µοντέλο χαρακτηρισµού λεπτών υµενίων. 

Στην περίπτωση ενός υµενίου, που έχει επιστρωθεί σε υπόστρωµα µε άπειρο πάχος 

σχηµατίζονται δύο οµάδες πηγών φωτός (S, S2΄, S2΄΄,… S1, S1΄, S1΄΄,…), που 

οφείλονται στις πολλαπλές ανακλάσεις πάνω στις διεπιφάνειες υµενίου-υποστρώµατος, 

όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο Σχήµα 106. Οι πηγές που ανήκουν σε µία ορισµένη 

οµάδα είναι σύµφωνες µεταξύ τους, αλλά όχι και µε τις πηγές των υπόλοιπων οµάδων, 
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επειδή είναι κοντά η µία µε την άλλη και συνεπώς συµβάλλουν µε αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία κροσσών συµβολής στα φάσµατα διαπερατότητας και ανακλαστικότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 106:  Στην περίπτωση υµενίου που επιστρώνεται σε υπόστρωµα µε άπειρο πάχος 

οι πολλαπλές ανακλάσεις δηµιουργούν δύο οµάδες πηγών φωτός (S, S2΄, S2΄΄,… S1, S1΄, 

S1΄΄,…) που είναι σύµφωνες µεταξύ τους. 

 

Στην περίπτωση όµως που το υµένιο έχει επιστρωθεί σε υπόστρωµα µε πεπερασµένο 

πάχος οι πηγές της µιας οµάδας είναι σύµφωνες µεταξύ τους, αλλά όχι και µε τις πηγές 

των υπολοίπων οµάδων, αφού κάθε µέλος µιας οµάδας πηγών απέχει από το αντίστοιχο 

µέλος µιας άλλης οµάδας απόσταση ίση µε το διπλάσιο του πάχους του υποστρώµατος 

(στην περίπτωση της κάθετης πρόσπτωσης του φωτός) όπως φαίνεται χαρακτηριστικά 

στο Σχήµα 107. Η απόσταση αυτή είναι πολύ µεγαλύτερη από το µήκος κύµατος και 

θεωρείται συγκρίσιµη µε το άνοιγµα του ανιχνευτή και µε τη διαδροµή του φωτός µέσα 

στο όργανο [205]. Αυτό έχει ως συνέπεια το φως που εκπέµπεται από τις πηγές µιας 

ορισµένης οµάδας να µην συµβάλλει µε εκείνο που εκπέµπεται από πηγές άλλης 
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οµάδας, οπότε η φάση κάθε πηγής παραµένει αναλλοίωτη. Σε αντιδιαστολή, οι εντάσεις 

των πηγών αθροίζονται.  

T f d s

R ′
f

R s

T s

T f

T s

d s

R ′
f

R s

(β )

(α )

(γ )

T fT se -α d T fT sR sR ′
f e -3α d T fT sR s

2 R ′
f  

2 e - 5α d

T

Αέ ρ ας

Αέ ρ ας

Αέ ρ ας

Αέ ρ ας

Υµ έ νι ο

Υπ ό στ ρ ωµ α

Υπ ό στ ρ ωµ α

Σχήµα 107: Το υµένιο µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σύστηµα ενός υµενίου που είναι 

αναπτυγµένο πάνω σε ηµιάπειρο υπόστρωµα. Η διεπιφάνεια υποστρώµατος–αέρα 

βρίσκεται σε απόσταση ds από τη διεπιφάνεια υµενίου–υποβάθρου. Λόγω της µεγάλης 

διαφοράς του πάχους του υµενίου από το πάχος του υποστρώµατος, το σύστηµα µπορεί 

να αναχθεί στη µελέτη της διέλευσης φωτεινής δέσµης Τf  από υπόστρωµα 

πεπερασµένου πάχους (Σχήµα β). Η δέσµη Τf υπολογίζεται από το πρόβληµα διέλευσης 

υµενίου αναπτυγµένου πάνω σε ηµιάπειρο υπόβαθρο. Η συνολική διαπερατότητα 

υπολογίζεται µε τη µέθοδο των πολλαπλών ανακλάσεων όπως φαίνεται στο Σχήµα γ. 

Κάθε ένας από τους όρους ΤfTse –(2n+1)αd θα έπρεπε να πολλαπλασιαστεί µε τον όρο 

φάσης e –2niδ. Επειδή η πίσω όψη του υποβάθρου είναι τραχεία το δ µηδενίζεται και οι 

όροι φάσης µπορούν να παραληφθούν. 
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Στο Σχήµα 107 (α) το σύστηµα υµένιο-υπόστρωµα θεωρείται ότι αποτελείται από το 

φιλµ, το οποίο έχει επιστρωθεί πάνω σε ηµιάπειρου πάχους υπόστρωµα και από µια 

διεπιφάνεια υποστρώµατος-αέρα, που βρίσκεται σε απόσταση ds (=πάχος 

υποστρώµατος) από το φιλµ. Στη διαµόρφωση αυτή το Tf αναφέρεται στο οπτικό 

σύστηµα αέρας-υµένιο-(ηµιάπειρο) υπόστρωµα, όταν ακτινοβολείται από την πλευρά 

του αέρα, το R′f αναφέρεται στο σύστηµα (ηµιάπειρο) υπόστρωµα-υµένιο-αέρας, όταν 

ακτινοβολείται από την πλευρά του υποστρώµατος και τα Ts και Rs αναφέρονται στη 

διεπιφάνεια υποστρώµατος-αέρα. 

Αυτή η διαµόρφωση µπορεί κατ’ επέκταση να περιοριστεί σ’ ένα σύστηµα δύο 

διεπιφανειών σε απόσταση ds όπως φαίνεται στο Σχήµα 107 (β). Η διαπερατότητα Tf 

και η ανάκλαση R′f που αφορούν τη διεπιφάνεια υµενίου-υποστρώµατος σ’ ένα τέτοιο 

σύστηµα υπολογίζονται εύκολα ως συναρτήσεις του πάχους του υµενίου και της 

διασποράς του δείκτη διάθλασης [206] (βλ. Παράρτηµα ∆). Παρόµοια, η 

διαπερατότητα Tς και η ανάκλαση R′ς της διεπιφάνειας υποστρώµατος-αέρα εξάγονται 

από τις εξισώσεις Fresnel και Poynting (βλ. Παράρτηµα ∆), ως συναρτήσεις του 

(µιγαδικού) δείκτη διάθλασης του υποστρώµατος. Η διαπερατότητα του συστήµατος 

υµένιο-υπόστρωµα υπολογίζεται αθροίζοντας τις εντάσεις των δεσµών φωτός, που 

σχηµατίζονται µέσα στο υπόστρωµα, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο Σχήµα 107 

(γ), οπότε παρέχεται από σχέση της µορφής: 

T=TfTse-αsds(1+RsR′fe-2αsds+Rs
2R′f2e-4αsds+…)=TfTse-αsds/1-RsR′fe-2αsds. (30) 

όπου αs=συντελεστής απορρόφησης του υποστρώµατος=4πks/λ (το ks είναι το 

φανταστικό µέρος του δείκτη διάθλασης του υποστρώµατος και το λ είναι το µήκος 

κύµατος στο κενό) και ds=το πάχος του υποστρώµατος. 

 

 

3.4.2.3: Εφαρµογή των αρχών του οπτικού και φυσικού µοντέλου στον υπολογισµό 

της διασποράς του δείκτη διάθλασης και του πάχους υµενίων ρητίνης ADEPR. 

Από τα προηγούµενα γίνεται φανερό ότι ο θεωρητικός υπολογισµός του φάσµατος 

διαπερατότητας (µε τη χρήση του οπτικού µοντέλου που παρουσιάστηκε ανωτέρω) ενός 

υµενίου που έχει επιστρωθεί σε υπόστρωµα µε πεπερασµένο πάχος γίνεται εύκολα, 

όταν είναι γνωστή η διασπορά του δείκτη διάθλασης και του πάχους του υµενίου. (Η 

διασπορά του δείκτη διάθλασης µπορεί να περιγραφεί από το µοντέλο FB, που περιέχει 

τις παραµέτρους n∞, A, B, C και Eg. Το πάχος του υµενίου είναι µία επιπλέον 
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παράµετρος). Στη συνέχεια το «ταίριασµα» των θεωρητικών µε τις πειραµατικά 

µετρούµενες τιµές της διαπερατότητας του υµενίου γίνεται µεταβάλλοντας αυτές τις 

παραµέτρους και οδηγεί στον προσδιορισµό των τιµών των παραµέτρων του µοντέλου 

FB και κατ’ επέκταση της διασποράς του δείκτη διάθλασης και του πάχους του 

υµενίου. 

Στο Σχήµα 108 (α) παρουσιάζεται το πειραµατικό και θεωρητικό φάσµα 

διαπερατότητας (εστιγµένη καµπύλη) που προέκυψε από το µοντέλο προσοµοίωσης FB 

(οι τιµές των παραµέτρων του οποίου φαίνονται στον Πίνακα 22) υµενίου ρητίνης 

εποξειδωµένης νεολάκας (EPNOV). Επίσης φαίνεται το φάσµα διαπερατότητας του 

υποστρώµατος. Το γεγονός ότι τα µέγιστα του φάσµατος της ρητίνης συµπίπτουν µε τη 

διαπερατότητα του χαλαζία (quartz) δείχνουν ότι δεν έχουµε πρόσθετη απορρόφηση 

λόγω διάχυσης του φωτός, που µπορεί να προκληθεί από σωµατίδια µέσα στο υµένιο ή 

από επιφανειακή τραχύτητα. Την πρόσθετη αυτή απορρόφηση που δε µεταβάλλεται µε 

το µήκος κύµατος την προσοµοιάσαµε προσθέτοντας έναν συντελεστή kbg στη σχέση 

(29) που δίνει τη διασπορά του k µε την ενέργεια. 
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Σχήµα 108: Πειραµατικά (συνεχής καµπύλη) και θεωρητικά (εστιγµένη καµπύλη) 

φάσµατα διαπερατότητας ρητίνης ADEPR για διαφορετικές αναλογίες των συστατικών 

πολυµερών της (α) EPNOV 100% και (β) EPNOV 50%/PHS 50%. 

 

Αρχικά η ελαχιστοποίηση της παραµέτρου f του µοντέλου είχε επιχειρηθεί πάνω σε όλο 

το φάσµα και διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή των 400nm (το αρχικό αυτό Σχήµα δεν 

παρουσιάζεται εδώ) το θεωρητικό φάσµα παρουσιάζει ταλαντώσεις µε συνέπεια να 

αποκλίνει από εκείνο που καταγράφηκε πειραµατικά. Αιτία αποτελεί το γεγονός ότι το 
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πολυµερές αρχίζει να απορροφά σηµαντικά σ’ αυτό το µήκος κύµατος, όπως 

χαρακτηριστικά φαίνεται στο Σχήµα 109, όπου παρουσιάζονται τα φάσµατα 

απορρόφησης των διαλυµάτων των πολυµερών, που αποτελούν τη βάση της ρητίνης 

ADEPR, σε διάφορες αναλογίες µεταξύ τους. Τα φάσµατα καταγράφηκαν µε την 

τοποθέτηση στην πορεία της δέσµης του οργάνου κυψελίδας, που περιείχε το 

αντίστοιχο διάλυµα. Στα διαλύµατα δεν είχε προστεθεί η φωτοευαίσθητη ουσία (που 

είναι απαραίτητη για την προετοιµασία της ρητίνης, εφόσον προκαλεί την έναρξη της  

αντίδρασης χηµικής ενίσχυσης). 

 

Πίνακας 22: Τιµές των παραµέτρων του µοντέλου προσοµοίωσης FB και πάχη (d σε 

nm) των υµενίων ρητίνης ADEPR για διάφορες αναλογίες των συστατικών της 

πολυµερικής βάσης. Οι συµβολισµοί LW, IW και SW αναφέρονται σε µεγάλα, 

ενδιάµεσα και µικρά µήκη κύµατος αντίστοιχα. 

Παράµετροι 

του µοντέλου 

FB 

EPNOV 

(LW) 

EPNOV 

(SW) 

PHS 

(LW) 

PHS 

(IW) 

PHS 

(SW) 

n∞ 1.5291 1.6322 1.5188 1.5881 1.6318 

A 0.095258 0.089739 0.071459 0.00511741 0.33016 

B (eV) 9.1354 8.9721 9.1465 8.7165 8.0855 

Q (eV2) 0.055295 0.40015 0.063209 0.99982 0.33016 

Eg (eV) 4.8647 4.1360 4.8587 4.7250 4.1611 

d (nm) 619.30 619.30 1284.1 1284.1 1284.1 

kbg 0.0 0.0 0.00052691 0.00046054 0.0015248 

 

Αποφασίστηκε λοιπόν να επαναληφθεί η διαδικασία ελαχιστοποίησης της παραµέτρου f 

σε καθεµία από τις δύο περιοχές µηκών κύµατος, στις οποίες διαχωρίζεται το φάσµα 

του Σχήµατος 108 (α) µε την κατακόρυφη ευθεία. Αρχικά η διαδικασία εφαρµόστηκε 

στην περιοχή των µεγάλων µηκών κύµατος (Long Wavelingths, LW), όπου το 

πολυµερές EPNOV δεν απορροφά (Σχήµα 110), άρα kbg=0. Σ’ αυτήν την περιοχή η 

ταύτιση θεωρητικού και πειραµατικού φάσµατος ήταν απόλυτη (βλ. Σχήµα 108 (α)), 

επιτρέποντας τον υπολογισµό του πάχους του υµενίου µε µεγάλη ακρίβεια (βλ. Πίνακα 

22), όπως επίσης και της διασποράς του πραγµατικού µέρους του δείκτη διάθλασης. 

Στη συνέχεια έγινε επανάληψη της εφαρµογής της µεθόδου στην περιοχή των µικρών 
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µηκών κύµατος (Short Wavelingths, SW), θεωρώντας το πάχος του υµενίου σταθερό 

και ίσο µε την τιµή που υπολογίστηκε στο προηγούµενο βήµα. Όπως φαίνεται από το 

Σχήµα 108 (α) και πάλι η ταύτιση των δύο φασµάτων είναι εξαιρετική. 
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Σχήµα 109: Φάσµατα απορρόφησης διαλυµάτων πολυµερών EPNOV και PHS σε 

διάφορες µεταξύ τους αναλογίες. Στα διαλύµατα δεν έχει προστεθεί φωτοευαίσθητη 

ουσία. 

 

Η ίδια διαδικασία εφαρµόστηκε και για τα υπόλοιπα υµένια (Σχήµα 108 (β)), αλλά για 

την περίπτωση που το πολυµερές ήταν το PHS 100% (µπορεί κανείς να παρατηρήσει 

στο Σχήµα 109 τη µεγαλύτερη απορρόφηση του υλικού σε σχέση µε τα υπόλοιπα) 

χρειάστηκε η περιοχή µηκών κύµατος να διαιρεθεί σε τρεις υποπεριοχές και να γίνει 

εφαρµογή της µεθόδου σε καθεµία ξεχωριστά, προκειµένου να επιτευχθεί και πάλι 

απόλυτη ταύτιση του θεωρητικού µε το πειραµατικό φάσµα. Τα αποτελέσµατα 

φαίνονται στο Σχήµα 110. Οι ταλαντώσεις του θεωρητικού φάσµατος σε µήκος 

κύµατος 320nm περίπου, υποδεικνύουν την παρουσία περισσοτέρων ζωνών 

απορρόφησης σ’ αυτήν την περιοχή. Και σ’ αυτή την περίπτωση το πάχος του υµενίου 

υπολογίστηκε στην περιοχή των µεγάλων µηκών κύµατος και χρησιµοποιήθηκε ως 

δεδοµένο στην προσαρµογή των δύο φασµάτων στις άλλες περιοχές µηκών κύµατος 

(µεσαία και µικρά). Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο υµένιο του πολυ-

υδροξυστυρενίου εµφανίζει απορρόφηση ακόµα και στα µεγάλα µήκη κύµατος (το 

οποίο είναι εµφανές στο Σχήµα 110, όπου έχουν καταγραφεί τα πειραµατικά φάσµατα 

των υλικών), αφού η διαπερατότητά του είναι πάντα µικρότερη από αυτή του δισκίου 
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χαλαζία, που έχει χρησιµοποιηθεί ως υπόστρωµα (Σχήµα 110). Αυτή η µικρή 

απορρόφηση φαίνεται να οφείλεται στην παρουσία προσµίξεων στο υλικό και δεν 

παρουσιάζει καµία διασπορά. Για να την προσοµοιώσουµε προσθέσαµε στο k, όπως 

υπολογίζεται από την εξίσωση (29), την ποσότητα kbg, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 
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Σχήµα 110: Πειραµατικά (συνεχής

καµπύλη) και θεωρητικά (εστιγµένη

καµπύλη) φάσµατα διαπερατότητας

υµενίου PHS. Το φάσµα χωρίστηκε

σε τρεις περιοχές, προκειµένου να

επιτευχθεί ικανοποιητική ταύτιση του

θεωρητικού µε το πραγµατικό. 

Σχήµα 111: ∆ιασπορά του πραγµατικού

µέρους του δείκτη διάθλασης µιγµάτων

πολυµερών εποξειδωµένης νεολάκας

και υδροξυ-στυρενίου σε διάφορες

αναλογίες. Στις ενέργειες που

εµφανίζονται ασυνέχειες υπάρχουν

ζώνες απορρόφησης. 

 

Η εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας σε υµένια µε βάση µίγµατα των πολυµερών 

EPNOV και PHS σε διάφορες αναλογίες επέτρεψε τον υπολογισµό του πάχους και  

της διασποράς του δείκτη διάθλασης των υµενίων, µέσω του υπολογισµού των 

παραµέτρων του µοντέλου FB που προέκυψαν µετά από την ταύτιση του θεωρητικού 

µε το πειραµατικό φάσµα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα πάχη των υµενίων, που 

υπολογίστηκαν µε τη µέθοδο που περιγράφτηκε προηγουµένως, συγκρίθηκαν µε τις 

τιµές τους που προσδιορίστηκαν µετά από µετρήσεις µε το προφιλόµετρο και η ταύτισή 

τους ήταν εντυπωσιακή. Θα µπορούσε λοιπόν η εφαρµογή της µεθόδου να δώσει 

απάντηση στις περιπτώσεις που η µέτρηση του πάχους των φιλµ µε άλλους τρόπους 
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είναι δύσκολη ή ανέφικτη, εξαιτίας της φύσης των υλικών από τα οποία επιστρώνονται 

τα φιλµ (π.χ. υλικά τα οποία στις συνήθεις θερµοκρασιακές συνθήκες δεν 

κρυσταλλώνονται). 

Στο Σχήµα 111 παριστάνεται γραφικά η διασπορά του πραγµατικού µέρους n του 

δείκτη διάθλασης των υλικών σε συνάρτηση µε την ενέργεια Ε των φωτονίων (Ε=hc/λ, 

όπου h=η σταθερά του Plank, c=η ταχύτητα του φωτός στο κενό, λ=το µήκος κύµατος 

της φωτεινής ακτίνας) µε βάση τις τιµές των παραµέτρων του µοντέλου FB και την 

εξίσωση (27) του παρόντος κεφαλαίου. Οι τιµές τις ενέργειας, όπου εµφανίζονται 

ασυνέχειες του δείκτη διάθλασης αντιστοιχούν σε ζώνες απορρόφησης του αντίστοιχου 

υλικού. Όπως γίνεται φανερό από το Σχήµα 111 για όλα τα υλικά σε ενέργειες αµέσως 

µεγαλύτερες από εκείνες, όπου εµφανίζονται οι ασυνέχειες ο δείκτης διάθλασης 

παρουσιάζει µείωση µε την αύξηση της ενέργειας. Αυτό είναι ένα ακόµα γεγονός 

(ανώµαλη διασπορά του δείκτη διάθλασης) που επιβεβαιώνει την παρουσία ζωνών 

απορρόφησης στα σηµεία που εµφανίζονται οι ασυνέχειες των καµπύλων. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ. 

 

 

Αντικείµενο της παρούσας διατριβής ήταν η ανάπτυξη νέων υλικών και διεργασιών 

µικρολιθογραφίας στα πλαίσια της ευρύτερης ερευνητικής δραστηριότητας για 

διερεύνηση και αξιολόγηση νέων πολυµερικών υλικών για λιθογραφία υψηλής 

διακριτικής ικανότητας, µε στόχο τη σµίκρυνση των διαστάσεων των ΟΚ. 

Η κατεύθυνση που ακολουθήθηκε περιελάµβανε α) διερεύνηση πολυµερών µε ελαφρά 

τροποποιηµένη δοµή σε σχέση µε πολυµερή που ήδη χρησιµοποιούνται και β) 

διαφοροποίηση της σύστασης σύνθετων πολυµερικών υλικών µε χρήση κατάλληλων 

οργανικών προσθέτων ή/και µιγµάτων πολυµερών, µε στόχο σε κάθε περίπτωση τη 

βελτίωση των λιθογραφικών χαρακτηριστικών. 

Τα υλικά που προτάθηκαν και αξιολογήθηκαν στη διατριβή αυτή ανήκουν στις δύο 

κυριότερες κατηγορίες πολυµερικών υλικών που χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές 

µικρολιθογραφίας, δηλαδή στα ακρυλικά και φαινολικά υλικά. 

Κοινό χαρακτηριστικό των παρεµβάσεων που έγιναν και στις δύο κατηγορίες υλικών 

ήταν η εισαγωγή υδρόφιλων οµάδων µε στόχο τη διαφοροπoίηση των ιδιοτήτων 

εµφάνισης προς την κατεύθυνση της χρήσης υδατικών εµφανιστών. 

Στην περίπτωση των ακρυλικών πολυµερών διερευνήθηκε η χρήση οµοπολυµερών από 

την τάξη των υδροξυαλκυλεστέρων. Η κύρια έµφαση δόθηκε τελικά στην παρασκευή 

και αξιολόγηση υλικών µε βάση τον πολυ(µεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα). Ιδιαίτερη 

έµφαση επίσης δόθηκε στη δυνατότητα ενίσχυσης της αντίστασης στην εγχάραξη σε 

ακρυλικά οµοπολυµερή. 

Στην περίπτωση των φαινολικών πολυµερών διερευνήθηκε η δυνατότητα τροποποίησης 

της πολυµερικής σύστασης σε υλικά εποξειδικής βάσης που συµπεριφέρονται ως 

αρνητικού τόνου µηχανισµού χηµικής ενίσχυσης µέσω προσθήκης υδρόφιλων 

πολυµερών, παραγώγων των πολυ(παρα υδροξυστυρενίων), στη σύστασή τους. 

Τα συµπεράσµατα από τη µελέτη αυτή περιγράφονται στη συνέχεια: 

(α) Υδροξυ-υποκατεστηµένα ακρυλικά πολυµερή έχουν κατάλληλη απορρόφηση για 

χρήση σε υλικά λιθογραφίας για έκθεση στα 193 nm, αλλά και στα 248 nm και δέσµη 

ηλεκτρονίων. Οµοπολυµερή µεθακρυλικού υδροξυπροπυλεστέρα και µεθακρυλικού 
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υδροξυαιθυλεστέρα συµπεριφέρονται ως υλικά θετικού τόνου σε όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις. Η ευαισθησία στην περίπτωση του πολυ(µεθακρυλικού 

υδροξυαιθυλεστέρα) είναι σηµαντικά µεγαλύτερη (επί 10 φορές) σε σύγκριση µε το 

PMMA. Η εµφάνιση µπορεί να γίνει µε υδατικούς εµφανιστές και συγκεκριµένα µε 

υδατικά διαλύµατα βάσης σε συγκεντρώσεις από 0.26Ν έως και 0.008Ν. ∆οµές 

υποµικρονικών διαστάσεων έως και 0.25µm ελήφθησαν µε λιθογραφία δέσµης 

ηλεκτρονίων και στα 193 nm. Περαιτέρω βελτίωση της διακριτικής ικανότητας 

περιορίζεται από φαινόµενα διόγκωσης, που οφείλονται στο µεγάλο ποσοστό 

υδροξυλοµάδων στο µόριο του υλικού. Καλύτερα αποτελέσµατα λαµβάνονται σε 

αραιότερους εµφανιστές. 

Συνολικά, υλικά µε βάση τα οµοπολυµερή αυτά φαίνονται περισσότερο κατάλληλα για 

εφαρµογή σε κατασκευή µασκών ή σε ειδικού τύπου διαδικασίες, όπως αυτές που 

απαιτούνται στην κατασκευή µικροσυστηµάτων. 

Η µελέτη του µηχανισµού αλλαγής διαλυτότητας έδειξε ότι η θετική λιθογραφική 

συµπεριφορά οφείλεται σε φωτοχηµικά εκκινούµενη διάσπαση της κύριας αλυσίδας 

του πολυµερούς. 

(β) Η προσθήκη φωτοπαραγωγού οξέος σε πολυµερικά υλικά µεθακρυλικού 

υδροξυαιθυλεστέρα οδηγεί σε χηµεία διασταύρωσης του πολυµερούς και σε αρνητικού 

τόνου συµπεριφορά. Η χηµεία αυτή διερευνήθηκε για πρώτη φορά στα πλαίσια της 

παρούσης διατριβής. Η φασµατοσκοπική µελέτη οδηγεί στην υποστήριξη µηχανισµού 

διασταύρωσης που βασίζεται σε οξεοκαταλυόµενη µετεστεροποίηση, µε συµµετοχή της 

υδροξυαιθυλικής οµάδας. Η συµµετοχή και µηχανισµού αιθεροποίησης υποδεικνύεται 

επίσης από τα φασµατοσκοπικά δεδοµένα. 

Η λιθογραφική αξιολόγηση στην περίπτωση αυτή δείχνει ότι έχουµε υλικό αρνητικού 

τόνου, ικανοποιητικής ευαισθησίας, τόσο στα 193 nm όσο και σε δέσµη ηλεκτρονίων, 

όπως αναµένεται λόγω του µηχανισµού χηµικής ενίσχυσης. Η εµφάνιση στην 

περίπτωση αυτή γίνεται είτε σε πολικούς οργανικούς διαλύτες (πχ µεθανόλη, 

γαλακτικός αιθυλεστέρας) είτε σε µίγµατα οργανικών διαλυτών µε νερό 

(µεθανόλη:νερό σε αναλογίες από 1:1 έως 1:3). 

Φαινόµενα διόγκωσης παρατηρήθηκαν και σε αυτήν την περίπτωση, περιορίζοντας τη 

διακριτική ικανότητα στην περιοχή των 0.8-1.0 µm. 

Η εργασία αυτή όµως αποτέλεσε τη βάση για ανάπτυξη νέου ακρυλικού 

συµπολυµερούς από συνάδελφο της ίδιας ερευνητικής οµάδας του ΕΚΕΦΕ 

«∆ηµόκριτος», όπου ο µεθακρυλικός υδροξυαιθυλεστέρας χρησιµοποιείται για την 
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επίτευξη της χηµείας διασταύρωσης ενώ άλλες οµάδες χρησιµοποιούνται για την 

επίτευξη υδατικής εµφάνισης και αντιµετώπιση του φαινοµένου διόγκωσης. 

(γ) Προκειµένου να βελτιωθεί η φτωχή αντίσταση των ακρυλικών πολυµερών κατά την 

εγχάραξή τους µε πλάσµα αρχικά διερευνήθηκε η επίδραση της προσθήκης σε 

διαλύµατα ακρυλικών πολυµερών απλών αρωµατικών και κυκλοαλειφατικών ουσιών 

σε ορισµένες αναλογίες. ∆ιαπιστώθηκε βελτίωση του ρυθµού εγχάραξης των υλικών, 

κυρίως όταν σ’ αυτά προστίθενται αρωµατικές ουσίες, παράγωγες του ανθρακενίου. 

Παράλληλα, πιστοποιήθηκε η δυνατότητα των νέων υλικών (πολυµερές+πρόσθετη 

ουσία) για λιθογραφική συµπεριφορά, χωρίς ιδιαίτερη µείωση της ευαισθησίας τους, 

λόγω της προσθήκης της αρωµατικής ουσίας. Αποφασίστηκε όµως ότι η βελτίωση του 

ρυθµού εγχάραξης των πολυµερών δεν ήταν η επιθυµητή, ενώ το ποσοστό της ουσίας 

στο διάλυµα του πολυµερούς δεν ήταν δυνατό να αυξηθεί, εξαιτίας της υψηλής 

απορρόφησης των αρωµατικών δακτυλίων στη φασµατική περιοχή, που µας ενδιαφέρει. 

Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι οι ουσίες αυτές παρουσίαζαν περιορισµένη θερµική 

αντοχή  

Για τους παραπάνω λόγους αποφασίστηκε η σύνθεση νέων µικτών ουσιών, που στο 

µόριό τους περιείχαν κυρίως ανθρακένια και αδαµαντάνια, µε στόχο τη µείωση της 

απορρόφησης των µορίων τους. Τα αποτελέσµατα ήταν ιδιαίτερα υποσχόµενα, όταν τα 

νέα υλικά προστέθηκαν σε διαλύµατα ακρυλικών πολυµερών σε ορισµένες αναλογίες. 

∆ιαπιστώθηκε µεγάλη αύξηση της αντίστασης κατά την εγχάραξη των πολυµερών, ενώ 

η απορρόφηση παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα. Τέλος, η θερµική αντοχή των υλικών 

ήταν αρκετά καλή, ώστε να επιτρέπει τη θέρµανση των ακρυλικών πολυµερών πριν την 

έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία, που είναι απαραίτητη για την επίτευξη καλύτερων 

λιθογραφικών αποτελεσµάτων. 

(δ) Παρουσιάστηκε νέα αρνητικού τόνου ρητίνη για λιθογραφία δέσµης ηλεκτρονίων, 

ακτίνων Χ και ακραίου υπεριώδους (13nm), η οποία βασίζεται σε µίγµα πολυµερών 

εποξειδωµένης νεολάκας και παρα υδροξυστυρενίου. Πρόκειται για ρητίνη υψηλής 

ευαισθησίας και αντίθεσης, µε αυξηµένη αντίσταση κατά την εγχάραξη µε πλάσµα και 

µε το πλεονέκτηµα της υδατικής εµφάνισης. Παρατηρήθηκαν όµως προβλήµατα στη 

διάρκεια της λιθογραφικής της διεργασίας (υπόλειµµα από το υµένιο στις περιοχές που 

δεν εκτέθηκαν σε ακτινοβολία, ανοµοιογενείς άκρες των δοµών µε µικρές διαστάσεις), 

τα οποία τελικά επιλύθηκαν µε τη χρήση µερικώς υδρογονωµένου πολυ(παρα 

υδροξυστυρενίου). Ο µηχανισµός αντίδρασης αδιαλυτοποίησης της ρητίνης εξήχθη 

κυρίως µε τη χρήση φασµατοσκοπίας υπερύθρου, οπότε και διαπιστώθηκε η συµµετοχή 
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και των αρωµατικών υδροξυλίων του πολυ(παρα υδροξυστυρενίου) στη δηµιουργία 

σταυροδεσµών. Με την εφαρµογή θεωρητικού µοντέλου οπτικής, βασισµένου στη 

θεωρία των Forouhi-Bloomer, µετρήθηκαν παράµετροι όπως το πάχος και ο δείκτης 

διάθλασης των υµενίων µε βάση την προηγούµενη ρητίνη. Το «ταίριασµα» των 

θεωρητικών φασµάτων, που παρήχθησαν, µε τα πειραµατικά φάσµατα, που 

καταγράφησαν, είχε ως συνέπεια τον προσδιορισµό των παραµέτρων του µοντέλου, και 

έπειτα του πάχους και της διασποράς του δείκτη διάθλασης των υµενίων, χωρίς να 

χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη µέτρηση για τον προσδιορισµό τους. Με την παραπάνω 

µέθοδο, τέλος, λαµβάνεται µια σαφής εικόνα των ηλεκτρονικών καταστάσεων των 

υµενίων, κάτι που χρησιµοποιείται π.χ. για την ανακάλυψη τυχόν προσµίξεων σε αυτά. 

(ε) Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι τόσο η µεθοδολογία χρήσης φασµατοσκοπίας µάζας 

που αναπτύχθηκε για τη µελέτη χηµικών αντιδράσεων σε λιθογραφικά υλικά, όσο και η 

µεθοδολογία οπτικών χαρακτηρισµών λεπτών υµενίων έχουν σηµαντικά στοιχεία 

πρωτοτυπίας και εφαρµόζονται για πρώτη φορά στη µελέτη λιθογραφικών διεργασιών 

και υλικών. 

Ανακεφαλαιώνοντας, στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να επαναλάβουµε ότι ο 

βασικός στόχος αυτής της διατριβής ήταν η ανάπτυξη νέων ή η τροποποίηση ήδη 

γνωστών υλικών µικρολιθογραφίας µε τη δυνατότητα της εµφάνισης σε υδατικό 

διάλυµα βάσης. Οι υδατικοί εµφανιστές δίνουν τη δυνατότητα για περισσότερο 

ελεγχόµενη εµφάνιση, χωρίς προβλήµατα διόγκωσης, και είναι αποδεκτοί για 

περιβαλλοντικούς λόγους. Η υδατική εµφάνιση επετεύχθη τόσο στην περίπτωση των 

υλικών µε βάση υδροξυ αλκυλεστέρες, για λιθογραφία θετικού τόνου, όσο και στην 

περίπτωση των υλικών µε βάση µίγµατα πολυµερών εποξειδωµένης νεολάκας και παρα 

υδροξυστυρενίων, για λιθογραφία αρνητικού τόνου. Στην περίπτωση των χηµικά 

ενισχυµένων ρητινών µε βάση υδροξυ αλκυλεστέρες, για λιθογραφία αρνητικού τόνου, 

απαιτήθηκε οργανικός εµφανιστής (µεθανόλη) αραιωµένος µε νερό, ενώ 

χρησιµοποιήθηκε νερό και για την έκπλυση µετά την εµφάνιση. 

Για όλες τις κατηγορίες των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν διερευνήθηκε και 

διαπιστώθηκε η δυνατότητα νέων φωτοχηµικών µηχανισµών απεικόνισης. 

Τέλος, προτάθηκαν τρόποι βελτίωσης της αντίστασης των φωτοπολυµερικών υλικών 

που µελετήθηκαν κατά την εγχάραξή τους µε πλάσµα αερίων. 
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Προοπτικές για τη συνέχιση της ερευνητικής δραστηριότητας σε τοµείς που 

µελετήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, µε βάση τη γνώση και 

την εµπειρία που προέκυψε, έχουν δηµιουργηθεί στις εξής περιοχές: 

(α) Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας σχετικά µε τη δυνατότητα λιθογραφικής 

συµπεριφοράς θετικού τόνου και το µηχανισµό εµφάνισης φωτοπολυµερικού υλικού µε 

βάση πολυ(µεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα), που παρουσιάζει προβλήµατα 

διόγκωσης στον εµφανιστή, λόγω του µεγάλου ποσοστού των υδροξυλοµάδων στο 

µόριό του, χρησιµοποιήθηκαν από άλλο µέλος της ίδιας ερευνητικής οµάδας για τη 

σύνθεση πολυµερούς µε µικρότερο ποσοστό υδροξυλίων στο µόριό του για να 

περιοριστεί το πρόβληµα της διόγκωσης. Το φωτοπολυµερικό υλικό που 

παρασκευάστηκε µε βάση το νέο πολυµερές βρέθηκε ότι διαλυόταν σε υδατικό διάλυµα 

βάσης ακόµα και πριν την έκθεσή του µε φως. 

Επίσης, τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας για το µηχανισµό αντίδρασης χηµικά 

ενισχυµένης ρητίνης µε βάση πολυ(µεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρα) (ΡΗΕΜΑ) 

χρησιµοποιήθηκαν από άλλο µέλος της ίδιας ερευνητικής οµάδας για τη σύνθεση 

συµπολυµερούς που περιέχει το µονοµερές (ΗΕΜΑ) για να επιτευχθεί η χηµική 

αντίδραση που επιφέρει αλλαγή στη διαλυτότητα του υλικού µετά την έκθεσή του. Το 

φωτοπολυµερικό υλικό που παρασκευάστηκε µε βάση το νέο συµπολυµερές 

παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή ευαισθησία και αντίθεση και το πλεονέκτηµα της 

υδατικής εµφάνισης. 

(β) Καινούργιες χηµικές και φυσικοχηµικές προσεγγίσεις για φωτο/ακτινοπολυµερικά 

υλικά, των οποίων η δυνατότητα χρησιµοποίησης στην οπτική, ηλεκτρονική κλπ 

λιθογραφία αποφασίζεται µετά από σφαιρική µελέτη των φυσικοχηµικών τους 

παραµέτρων (θερµικές ιδιότητες, φάσµατα απορρόφησης, χηµεία αλλαγής 

διαλυτότητας, ρυθµός εγχάραξης, οπτικές ιδιότητες, είδος εµφανιστή). 

(γ) Μελέτη και εξαγωγή των µηχανισµών των φωτοχηµικών αντιδράσεων που 

λαµβάνουν χώρα κατά την ακτινοβόληση των υλικών, κυρίως καθώς οδεύουµε σε όλο 

και µικρότερα µήκη κύµατος, οπότε παράλληλα µε τον κύριο µηχανισµό αντίδρασης 

πραγµατοποιούνται και άλλοι δευτερεύοντες µηχανισµοί και κυρίως απευθείας 

φωτοδιάσπαση (photoablation) τµηµάτων της πολυµερικής αλυσίδας. Η γνώση αυτών 

των µηχανισµών θεωρείται υψίστης σηµασίας, προκειµένου να προβλεφθούν τα 

πτητικά προιόντα που παράγονται µέσω τέτοιων διεργασιών και να προστατευθούν οι 

ιδιαίτερα ευαίσθητοι και τεράστιου κόστους φακοί των συστηµάτων έκθεσης σ’ αυτά 

τα µήκη κύµατος από τη λεγόµενη «οπτική µόλυνση». Η µελέτη των µηχανισµών των 
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αντιδράσεων µπορεί να γίνεται µε συνδυασµό διαφόρων µεθόδων φασµατοσκοπίας, 

όπως φασµατοσκοπίας µάζας, υπερύθρου και υπεριώδους/ορατού, παρέχοντας έτσι όσο 

το δυνατόν ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

(δ) Η εµπειρία που αποκτήθηκε µε τη µελέτη της θεωρίας των µοριακών τροχιακών θα 

µπορούσε να βρει εφαρµογή στον τοµέα των πολυµερικών υλικών, που παρουσιάζουν 

ηλεκτρική αγωγιµότητα (πολυµερή µε εκτεταµένες συζυγίες διπλών δεσµών στο µόριό 

τους) µε την εξαγωγή των ενεργειακών ζωνών των υλικών αυτών. 

Τέτοιου είδους πολυµερή θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στη Μικροηλεκτρονική 

σε θέσεις ηµιαγώγιµων και αγώγιµων υλικών. 

(ε) Τέλος, η εφαρµογή του θεωρητικού οπτικού µοντέλου βασισµένου στη θεωρία των 

Forouhi-Bloomer σε υµένια οργανικών υλικών (για πρώτη φορά) µπορεί να παρέχει τις 

τιµές του πάχους και του δείκτη διάθλασής τους, κυρίως σε περιπτώσεις που η µέτρησή 

τους µε άλλες µεθόδους παρουσιάζει δυσκολίες, αλλά και να αποκαλύψει την εικόνα 

των ηλεκτρονικών τους καταστάσεων, δίνοντας χρήσιµες πληροφορίες για τη δοµή, την 

καθαρότητα κτλ των υλικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A. 
 
 

∆ιαδικασία Κλασµάτωσης του πολυµερούς Epikote 164 (για 300g υλικού). 

Α. ∆ιάλυση 300g Epikote 164 σε 1200 ml µεθυλικής ισοβουτυλικής κετόνης (Methyl 

IsoButyl Ketone, MIBK). 

 
Β. Αποµάκρυνση του κλάσµατος του πολυµερούς µεγάλου µοριακού βάρους (κεφαλή): 

1) Το διάλυµα θερµαίνεται στους 40οC. 

2) Προστίθενται 842 ml µεθανόλης (οπότε και παρατηρείται πτώση της 

θερµοκρασίας στους 30οC). Παράγεται υπόλευκο γαλάκτωµα. 

3) Το γαλάκτωµα αφήνεται να κατακαθίσει σε σταθερή θερµοκρασία (θ=21±1oC) 

για χρονικό διάστηµα 4 ηµερών, ώστε να γίνει ο διαχωρισµός των φάσεων. 

4) Αφού γίνει σαφής διαχωρισµός των δύο φάσεων, η υγρή φάση αποχωρίζεται σε 

άλλο ποτήρι ζέσεως. Λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε να µην αναµιχθεί η 

στερεή φάση (πολυµερές µεγάλου µοριακού βάρους) µε την υγρή, 

παρεµποδίζοντας έτσι το διαχωρισµό µέσω της αποµάκρυνσης της υγρής φάσης. 

5) Η στερεή φάση ζυγίζεται µετά από εξάτµιση του διαλύτη για τον έλεγχο της 

επιτυχίας του διαχωρισµού. 

 

Γ. Αποµάκρυνση του κλάσµατος του πολυµερούς µικρού µοριακού βάρους (ουρά). 

1) Στην υγρή φάση προστίθενται 1200 ml µεθανόλης. Παράγεται υπόλευκο 

γαλάκτωµα. 

2) Το µίγµα αφήνεται σε ηρεµία για 4 ηµέρες σε σταθερή θερµοκρασία (21±1oC), 

ώστε να γίνει διαχωρισµός φάσεων. 

 

∆. Λήψη του κλάσµατος του πολυµερούς µέσου µοριακού βάρους (καρδιά). 

1) Αφού γίνει σαφής διαχωρισµός των δύο φάσεων, η υγρή φάση αποχωρίζεται σε 

άλλο ποτήρι ζέσεως. 

2) Η υγρή φάση είναι το πολυµερές µικρού µοριακού βάρους. Αφήνεται να 

εξατµιστεί ο διαλύτης και φυλάσσεται. 

3) Η στερεή φάση, δηλαδή το πολυµερές µέσου µοριακού βάρους συλλέγεται σε 

ύαλο ωρολογίου και αφήνεται, για να εξατµιστεί το µεγαλύτερο µέρος του 
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διαλύτη. Στη συνέχεια το πολυµερές που αποµένει (µέσου µοριακού βάρους) 

ξηραίνεται σε φούρνο στους 60οC υπό κενό (αν παραµείνουν ίχνη διαλύτη στο 

στερεό επιδρούν αρνητικά στη διεργασία της λιθογραφίας). 

4) Τέλος, ζυγίζεται το πολυµερές µέσου µοριακού βάρους, που προέκυψε. Το βάρος 

του συνήθως αντιστοιχεί περίπου στο 50% του αρχικού βάρους. 

 

Μετά την κλασµάτωση το πολυµερές µέσου µοριακού βάρους είναι έτοιµο να 

χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή ρητίνης χηµικής ενίσχυσης γνωστής ως EPR. Για το 

λόγο αυτό διαλύεται σε διαλύτη PGMEA σε κατάλληλη περιεκτικότητα και στο 

διάλυµα προστίθεται επιπλέον ποσότητα φωτοευαίσθητης ουσίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 
 

 

 

Προσδιορισµός της περιοχής τιµών δ ενός πολυµερούς σε µια οµάδα διαλυτών. 

 

1-2 γραµµάρια πολυµερούς τοποθετούνται σε δοκιµαστικό σωλήνα και στη συνέχεια 

προστίθεται µια ποσότητα διαλύτη της οµάδας που µας ενδιαφέρει. Η ποσότητα του 

διαλύτη καθορίζεται από τις συνηθισµένες απαιτήσεις της εφαρµογής για ανάλογα 

διαλύµατα. Το µίγµα θερµαίνεται υπό ανάδευση και εξετάζεται στη συνήθη 

θερµοκρασία. Το σύστηµα διαλύτη-πολυµερούς θεωρείται σαν πλήρως συµβιβαστό, 

όταν το προϊόν της εν θερµώ αναµίξεως είναι µονοφασικό στη συνήθη θερµοκρασία και 

δεν παρουσιάζει νεφώσεις, από διογκωµένα σωµατίδια πολυµερούς. Η πορεία 

επαναλαµβάνεται µε ένα πρόγραµµα επιλογής διαλυτών, µέχρι να καθοριστούν οι 

οριακοί διαλύτες για τους οποίους παρατηρείται πλήρης συµβιβαστότητα. Με αυτόν 

τον τρόπο υπολογίζεται η περιοχή τιµών της παραµέτρου δ για τη συγκεκριµένη οµάδα 

διαλυτών. 

 
 

 229



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 
∆οµές πολυµερών –φωτοευαισθητοποιητών. 

 

Μοριακοί τύποι αρωµατικών και κυκλοαλειφατικών ουσιών, που προστέθηκαν σε 

ακρυλικά πολυµερικά υλικά µε σκοπό τη βελτίωση των ρυθµών εγχάραξής τους. 

 

Αρωµατικά πρόσθετα 

 

Κυκλοαλειφατικά πρόσθετα 

 
 

 

 
Ανθρακένιο 

 

 

 
Αδαµαντάνιο 

 

CH2OH

 
9-Υδροξυµεθυλοανθρακένιο 

 

 

 
Αδαµαντανόλη 

 

 

COOH

 
9-Καρβοξυλικό οξύ του ανθρακενίου 

 

 
COOH

 
Καρβοξυλικό οξύ του αδαµαντανίου 

 

 

NH2

 
2-Αµινοανθρακένιο 

 

 

O

 
2-Αδαµαντανόνη 

ΟΗ 
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Μοριακοί τύποι πολυµερικών υλικών και φωτοπαραγωγού οξέος. 
 

Πολυµεθακρυλικός υδροξυαιθυλεστέρας 

(PHEMA) 

Πολυµεθακρυλικός υδροξυπροπυλεστέρας 

(PHPMA) 

Πολυµεθακρυλικός µεθυλεστέρας  

(PMMA)  

Πολυµερές εποξειδωµένης νεολάκας 

(EPNOV) 

 

Εξαφθοροαντιµονικό 

τριφαινυλοσουλφώνιο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆. 
 

Εξισώσεις οπτικού µοντέλου χαρακτηρισµού λεπτών υµενίων 

Το φάσµα διαπερατότητας (που προσδιορίζεται µέσω της διέλευσης Tf) ενός υµενίου 

πάχους df µε δείκτη διάθλασης Nf=nf-ikf, που περιβάλλεται από δύο ηµι-άπειρα µέσα: 

τον αέρα µε δείκτη διάθλασης n0 και ένα (ηµι-άπειρο επίσης) υπόβαθρο µε δείκτη 

διάθλασης Nsub=nsub-iksub, όταν ακτινοβολείται από την πλευρά του αέρα υπολογίζεται 

από τη σχέση:  
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Και η ανάκλαση από τη σχέση: 

 διέλευση Τs και η ανάκλαση Rs από απορροφητικό υπόβαθρο µε λεία επιφάνεια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 
 
C.N.E.T Centre National des Etudes de Telecommunications 

CAR  Chemically Amplified Resist, Χηµικά Ενισχυµένη Ρητίνη 

DNQ  Diazonaphthoquinone, ∆ιαζοναφθοκινόνη 

DOF  Depth of Focus, Βάθος εστίασης 

DSC Differential Scanning Calorimetry, ∆ιαφορική Θερµιδοµετρία 

Σάρρωσης 

DUV  Deep Ultra Violet, Βαθύ Υπεριώδες 

EPNOV Epoxy Novolac, Εποξειδωµένη Νεολάκα (Πολυµερές) 

EPR  Epoxy Novolac Resist, Φωτοπολυµερές Εποξειδωµένης Νεολάκας 

E. R.  Etching Rate, Ρυθµός Εγχάραξης 

HDP  High Density Plasma, Πλάσµα Υψηλής Πυκνότητας 

LDP  Low Density Plasma, Πλάσµα Χαµηλής Πυκνότητας 

NA  Numerical Aperture, Αριθµητικό Άνοιγµα (Φακού) 

PAG  Photo Acid Generator, Φωτοπαραγωγός Οξέος 

PAB  Post Apply Bake, Θέρµανση µετά την επίστρωση 

PB  PreBake,  Θέρµανση πριν την έκθεση 

PEB  Post Exposure Bake, Θέρµανση µετά την έκθεση 

PGMEA Propylene Glycol Methyl Ether Acetate, Οξικός Εστέρας της 1-

Μεθόξυ Προπανόλης-2 

IPA Isopropyl Alcohol, Ισοπροπανόλη 

MIBK Methyl Isobutyl Ketone, Μέθυλο ισοβουτυλική κετόνη  

PHEMA Poly(Hydroxy Ethyl Methacrylate), Πολυ(µεθακρυλικός 2-

Υδροξυαιθυλεστέρας) 

PHPMA  Poly(Hydroxy Propyl Methacrylate), Πολυ(µεθακρυλικός 2-

Υδροξυπροπυλεστέρας) 

PHS  Poly(Hydroxy Styrene), Πολυ(υδροξυ-στυρένιο) 

PMMA Poly(Methyl Methacrylate), Πολυ(µεθακρυλικός Μεθυλεστέρας) 

R.A.L  Rutherford Appleton Laboratories 

RIE  Reactive Ion Etching, Εγχάραξη µε Ενεργά Ιόντα 

SEM Scanning Electron Microscope, Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο 

Σάρρωσης 

Td  Degradation Temperature, Θερµοκρασία Αποικοδόµησης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Tg Glass Transition Temperature, Θερµοκρασία Υαλώδους 

Μετάπτωσης 

O.K.  Ολοκληρωµένο Κύκλωµα 

LSI  Large Scale of Integration, Ολοκλήρωση υψηλής βαθµίδας 

VLSI Very Large Scale of Integration, Ολοκλήρωση πολύ υψηλής 

βαθµίδας 

MOS Metal Oxide Semiconductor, (Τρανζίστορ) Οξειδίου του µετάλου-

Ηµιαγωγού 

FET Field EffectTransistor, Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου 

CVD Chemical Vapor Deposition, Χηµική Εναπόθεση από Ατµό 

PVD Physical Vapor Deposition, Φυσική Εναπόθεση από Ατµό 

VUV Vacuum Ultra Violet, Υπεριώδες Κενού 

EUV Extreme Ultra Violet, Ακραίο Υπεριώδες 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Αναπτύχθηκαν νέα υλικά και διεργασίες µικρολιθογραφίας στα πλαίσια της ευρύτερης 

ερευνητικής δραστηριότητας για διερεύνηση και αξιολόγηση νέων πολυµερικών 

υλικών για λιθογραφία υψηλής διακριτικής ικανότητας, µε στόχο τη σµίκρυνση των 

διαστάσεων των Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων. 

Η κατεύθυνση που ακολουθήθηκε περιελάµβανε τη διερεύνηση πολυµερών µε ελαφρά 

τροποποιηµένη δοµή σε σχέση µε πολυµερή που ήδη χρησιµοποιούνται και τη 

διαφοροποίηση της σύστασης σύνθετων πολυµερικών υλικών µε χρήση κατάλληλων 

οργανικών προσθέτων ή/και µιγµάτων πολυµερών, µε στόχο σε κάθε περίπτωση τη 

βελτίωση των λιθογραφικών χαρακτηριστικών.  

Τα υλικά που προτάθηκαν και αξιολογήθηκαν στη διατριβή αυτή ανήκουν στις δύο 

κυριότερες κατηγορίες πολυµερικών υλικών που χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές 

µικρολιθογραφίας, δηλαδή στα ακρυλικά και φαινολικά πολυµερικά υλικά. Και στις 

δύο περιπτώσεις διερευνήθηκε η δυνατότητα βελτίωσης των λιθογραφικών 

χαρακτηριστικών µέσω εισαγωγής υδρόφιλων υδροξυλικών οµάδων στο πολυµερικό 

υλικό. 

Στην περίπτωση των ακρυλικών πολυµερών διερευνήθηκε η χρήση οµοπολυµερών από 

την τάξη των υδροξυαλκυλεστέρων, τα οποία βρέθηκε ότι δίνουν θετική τόνου 

λιθογραφική συµπεριφορά κατά την έκθεσή τους τόσο µε φως στα 193nm και 248nm, 

όσο και µε δέσµη ηλεκτρονίων. Τα υλικά αυτά παρουσιάζουν περίπου 10 φορές 

µεγαλύτερη ευαισθησία από υλικά πολυ(µεθακρυλικού µεθυλεστέρα) και µάλιστα µε το 

πλεονέκτηµα της εµφάνισης σε υδατικά διαλύµατα βάσης. ∆ιερευνήθηκε η χηµεία 

αλλαγής διαλυτότητας των υλικών και βρέθηκε ότι οφείλεται σε φωτοχηµικά 

εκκινούµενο σπάσιµο δεσµών της κύριας αλυσίδας. 

Στη συνέχεια βρέθηκε ότι η προσθήκη φωτοπαραγωγού οξέος στα παραπάνω υλικά 

δίνει αρνητικού τόνου χηµικά ενισχυµένη ρητίνη µεγάλης ευαισθησίας, της οποίας οι 

εµφανιστές είναι είτε οργανικοί είτε µικτοί (νερόοργανικός διαλύτης). Η αλλαγή 

διαλυτότητας του υλικού µέσω σχηµατισµού διασταυρώσεων πλέγµατος βρέθηκε ότι 

οφείλεται κυρίως σε αντίδραση µετεστεροποίησης, που πιθανώς συνοδεύεται και από 

αιθεροποίηση. 

Η διακριτική ικανότητα όλων των υλικών µε βάση τα υδροξυ-υποκατεστηµένα 

ακρυλικά πολυµερή βρέθηκε ότι περιορίζεται από προβλήµατα διόγκωσης στα 
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διαλύµατα των εµφανιστών του. Ωστόσο τα οµοπολυµερή θετικού τόνου κρίνονται 

κατάλληλα για κατασκευή µασκών και εφαρµογές µικροµηχανικής, ενώ τα 

αποτελέσµατα της παρούσης εργασίας για τη δυνατότητα σχηµατισµού σταυροδεσµών 

µέσω της υδροξυαλκυλικής οµάδας αποτέλεσαν βάση για µεταγενέστερη εργασία, όπου 

το αντίστοιχο ακρυλικό µονοµερές (ΗΕΜΑ) χρησιµοποιήθηκε στη σύνθεση 

συµπολυµερών, τα οποία δίνουν ρητίνες αρνητικού τόνου µεγάλης διακριτικής 

ικανότητας. 

Σηµαντικό µέρος της παρούσης εργασίας αναφέρεται στη διερεύνηση της δυνατότητας 

ενίσχυσης της αντίστασης των ακρυλικών πολυµερών στην εγχάραξη µε πλάσµα µέσω 

χρήσης κατάλληλων προσθέτων. ∆ιερευνήθηκαν καταρχήν χηµικές ενώσεις, εµπορικά 

παράγωγα του ανθρακενίου και του αδαµαντανίου και στη συνέχεια νέες ενώσεις, που 

συντέθηκαν ειδικά για το σκοπό αυτό στα πλαίσια συνεργασίας µε την οµάδα 

οργανικής σύνθεσης του Ινστιτούτου Φυσικοχηµείας του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος». 

Βρέθηκε ότι µικτά  παράγωγα ανθρακενίου-αδαµαντανίου προσφέρουν σηµαντική 

ενίσχυση της αντίστασης στο πλάσµα, µε ταυτόχρονη διατήρηση των επιθυµητών 

φυσικοχηµικών και λιθογραφικών χαρακτηριστικών των φωτοπολυµερικών 

συστηµάτων. 

Στην περίπτωση των φαινολικών πολυµερών διερευνήθηκε η δυνατότητα τροποποίησης 

της πολυµερικής σύστασης σε υλικά εποξειδικής βάσης που συµπεριφέρονται ως 

αρνητικού τόνου µηχανισµού χηµικής ενίσχυσης µέσω προσθήκης υδρόφιλων 

πολυµερών, παραγώγων του πολυ(παρα υδροξυστυρενίου), στη σύστασή τους. Βρέθηκε 

ότι η προσθήκη πολυ(παρα υδροξυστυρενίου) µε κατάλληλο βαθµό υδρογόνωσης στο 

εποξειδικό πολυµερές επιτρέπει το σχεδιασµό ρητίνης αρνητικού τόνου υψηλής 

ευαισθησίας και αντίθεσης µε δυνατότητα εµφάνισης σε υδατικό διάλυµα βάσης, 

κατάλληλης για λιθογραφία δέσµης ηλεκτρονίων, ακτίνων Χ και βαθέος υπεριώδους 

και χωρίς τα προβλήµατα της τραχύτητας των υποµικρονικών δοµών, που εµφανίζονται 

στην περίπτωση υλικών εποξειδικής βάσης. Σε υµένια της παραπάνω ρητίνης 

εφαρµόστηκε το θεωρητικό µοντέλο των Forouhi-Bloomer και µετρήθηκαν παράµετροι 

όπως το πάχος και ο δείκτης διάθλασης των υµενίων µε χρήση αποκλειστικά 

µετρήσεων διαπερατότητας. 
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ABSTRACT 
 

New materials and microlithographic processes were developed within the frame of a 

broader research activity aiming at the investigation and evaluation of new polymeric 

materials for high resolution lithography, targeting at the further decrease of integrated 

circuit critical dimensions. 

The followed direction included the investigation of polymers with slightly modified 

structure relatively to others already in use and the alteration of the composition of 

complex polymeric materials, using appropriate organic additives or/and mixtures of 

polymers, aiming in every case at the improvement of the corresponding lithographic 

characteristics. 

The materials, which have been formulated, investigated, and evaluated in this thesis, 

belong to the two most important classes of polymers that are being used for 

microlithographic applications, i.e., the acrylic and the phenolic polymers. For both 

classes the possibility of improving lithographic characteristics through the insertion of 

hydrophilic hydroxy groups in the polymer was investigated. 

In the case of acrylic polymers the use of homopolymers belonging to the class of 

hydroxylalcylesters was investigated and it was found that they give a positive tone 

lithographic behavior after light exposure at wavelengths either of 193 and 248 nm or 

with electron beam. The sensitivity of these materials was found one order of magnitude 

higher than poly(methylmethacrylate), having the further advantage of being developed 

with aqueous basic solutions. The photochemistry of these materials has been 

investigated and it was found that they undergo photochemically initiated main chain 

scission. Additionally, it was found that the addition of a photoacid generator in these 

materials results in negative tone chemically amplified photoresists of high sensitivity 

whose developers are either purely organic or mixtures of water/organic solvent. The 

solubility change of these materials, through the formation of a network of crosslinks, 

was found to be due to a transesterification reaction possibly accompanied by 

etherification. 

The resolution of all photosensitive materials based on the hyroxy-substituted acrylic 

polymers has been found to be limited by the swelling that they suffer in all developing 

solutions. However, the positive tone homopolymers were found to be appropriate for 
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mask-making applications. Moreover, the results of this work related to the possibility 

of forming crosslinks through the hydroxyethyl group have been used in a sequential 

work where the corresponding acrylic monomer (HEMA) has been used for the 

synthesis of copolymers, which give negative tone resists of high resolution. 

A significant part of this work deals with the investigation of the possibility for 

enhancing the resistance of acrylic polymers to the plasma etching, using the 

appropriate additives. Initially, commercial anthracene and adamandane derivatives 

have been investigated. Next, mixed derivatives, synthesized especially for this purpose 

within the frame of a cooperation with the organic synthesis group of the Institute of 

Physical Chemistry of NCSR “Demokritos”, have been also used. It was found that the  

use of selected mixed anthracene and adamandane derivatives results in a significant 

enhancement of resistance in plasma etching with a simultaneous conservation of the 

desired physical-chemical and lithographic characteristics of these photopolymeric 

systems. 

In the case of phenolic polymers it was investigated the possibility of altering the 

polymeric composition in epoxy based materials, which show a negative tone behavior 

due to a chemical amplification mechanism, through the addition of hydrophilic 

polymers, derivatives of poly(para-hydroxystyrene), in their composition. It was found 

that the addition of poly(para-hydroxystyrene) with the appropriate degree of 

hydrogenation in polymeric material permits the design of negative tone, high 

resolution and contrast resists with the capability of development in aqueous basic 

solutions. These resists are appropriate for elecron-beam, X-ray and deep UV 

lithography, with reduced problems of roughness in sub-micron structures compared 

with materials based purely on epoxy polymers. For films of the above composition the 

Forouhi-Bloomer model has been applied and parameters such as their thickness and 

their refractive index dispersion have been measured using transmission measurements. 
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