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ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
Ήταν το 1995 όταν για πρώτη φορά ως μαθητής τότε της Β’ Λυκείου, διάβαζα για τη Φυσική του 
Πλάσματος στο περιοδικό Quantum, Τόμος 2, Τεύχος 6, σελ. 23. Κείμενο που απευθύνεται κυρίως σε 
μαθητές, όπως τα περισσότερα του Quantum, παρέθετε εν συντομία τις βασικές εξισώσεις και με απλά 
παραδείγματα φανέρωνε τη φυσική πίσω από αυτές, αλλά και παραδεχόταν τη δυσκολία και την 
πολυπλοκότητά του και κατέληγε ως εξής «...Επομένως, εάν θέλετε σύγχρονη και οπτική επιστήμη, 
εξοικειωθείτε με τη φυσική του πλάσματος!». 
Το Δεκέμβρη του 2002 μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία με την ανάθεση από τον καθ. ΕΜΠ Α.Γ. 
Μπουντουβή και τον Διευθ. Ερευνών ΕΚΕΦΕ «Δ» Δρ. Ε. Γογγολίδη του θέματος της μελέτης των 
μηχανισμών εγχάραξης πολυμερών σε αντιδραστήρα πλάσματος υψηλής πυκνότητας, με στόχο κυρίως 
εφαρμογές στη μικροηλεκτρονική και τη νάνο-λιθογραφία. Ολοκληρώνοντας τη Μεταπτυχιακή μου 
εργασία στα πλαίσια του προγράμματος ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» το Μάρτιο του 
2003, ξεκίνησε η περιπέτεια σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο σε σχέση με την προηγούμενη 
ερευνητική μου δραστηριότητα. Η αλλαγή επιστημονικού πεδίου συνεπάγεται δυσκολίες και εσωτερικές 
τριβές, αλλά συνάμα είναι γεμάτη από προκλήσεις και νέες αναζητήσεις. Μάλιστα, τόσο ο τίτλος όσο και 
η θεματολογία της Δ.Δ. τροποποιήθηκε ένα χρόνο αργότερα. Συνεχίζοντας τη δουλειά της εγχάραξης 
πολυμερών σε πλάσμα, στόχος πλέον ήταν η κατασκευή και κατόπιν ο χαρακτηρισμός πλαστικών 
μικρορευστομηχανικών διατάξεων για χημική και βιολογική μικροανάλυση, στα πλαίσια του 
ερευνητικού προγράμματος «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ», το οποίο είχε κατατεθεί στο παρελθόν από τον καλό 
συνάδελφο Ν. Καψάλη και είχε εγκριθεί από την επιτροπή ερευνών. Ο στόχος της κατανόησης των 
μηχανισμών εγχάραξης έπρεπε να συγχωνευθεί με τον δεύτερο, αυτόν της κατασκευής διατάξεων. 
Η συμμετοχή, μάλιστα, στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» όριζε δεσμευτικά ότι το πέρας της Δ.Δ. θα 
ήταν το τέλος του 2006 και κατόπιν εδόθη παράταση για το τέλος του 2007. Το στενό χρονικό πλαίσιο 
για την ολοκλήρωση της Δ.Δ. (δέσμευση του προγράμματος) σε συνδυασμό αφενός με τη συνέχιση της 
δραστηριότητας για τη μελέτη των μηχανισμών εγχάραξης πολυμερών και αφετέρου με την είσοδο του 
εργαστηρίου στον νέο χώρο των μικρορευστομηχανικών διατάξεων που απαιτεί και ηλεκτροχημικό 
χαρακτηρισμό στη μίκρο-κλίμακα αποτέλεσε τελικά πρόκληση για τον υπογράφοντα και τους 
επιβλέποντες ερευνητές, καθηγητές και τους συνεργάτες τους. H βοήθειά τους υπήρξε καταλυτική σε όλα 
τα στάδια της Δ.Δ. 
Για το λόγο αυτό θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κ. Α.Γ. Μπουντουβή, ο οποίος μου ανέθεσε την 
παρούσα Δ.Δ. και μαζί με αυτή μου άνοιξε ένα νέο παράθυρο σε νέες πολύ ενδιαφέρουσες αναζητήσεις. 
Η συμβολή του και η εμπιστοσύνη του στα δύσκολα πρώτα βήματα, αλλά και η πολύπλευρη βοήθειά του 
σε όλη τη διάρκεια της Δ.Δ είναι ανεκτίμητη. 
Η Δ.Δ. διεξήχθη όμως στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής (ΙΜΗΛ) του ΕΚΕΦΕ «Δ» και συγκεκριμένα 
στο εργαστήριο Πλάσματος με τον κ. Ε. Γογγολίδη προς τον οποίο οφείλω να εκφράσω από τη θέση αυτή 
πιο θερμές ευχαριστίες τόσο για την ανάθεση και επίβλεψη της παρούσας εργασίας, όσο και για το 
ειλικρινές ενδιαφέρον, την ουσιαστική βοήθεια και τον πολύτιμο χρόνο που διέθεσε-αφιέρωσε με σκοπό 
την επιτυχή έκβασή της. 
Αισθάνομαι, επίσης, την ανάγκη να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην 
ολοκλήρωση της Δ.Δ.: 

 Την Δρ. Α. Τσερέπη Κύρια Ερευνήτρια ΕΚΕΦΕ «Δ» για τις εύστοχες παρατηρήσεις και τις πολύτιμες 
επιστημονικές συμβουλές της σε όλη τη διάρκεια της Δ.Δ. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Διδακτορική Διατριβή του Νικολάου Βούρδα: «MΙΚΡΟ-ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ 
ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΕΓΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ» 
 
Εισαγωγική Παρένθεση 
Η κατασκευή πλαστικών μικρορευστομηχανικών διατάξεων αποτελεί τελευταία ένα πεδίο 
έντονης ερευνητικής δραστηριότητας, με πολλά παραδείγματα πρακτικών αναλυτικών 
εφαρμογών. Η λειτουργική τους αποτελεσματικότητα και η εμπορική τους επιτυχία εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τις χρησιμοποιούμενες διαδικασίες κατασκευής και γι αυτές 
χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό κλασικές διεργασίες μικροηλεκτρονικής. Μια τέτοια είναι 
και η κατεργασία με πλάσμα αερίων, με την οποία μπορεί όχι μόνο να σχηματοποιηθεί μια 
επιφάνεια όπως στη μικροηλεκτρονική, αλλά και να τροποποιηθεί φυσικοχημικά. 
 
Περιγραφή και Αντικείμενο 
Στην εργασία αυτή μελετάται η κατασκευή πλαστικών μικρορευστομηχανικών διατάξεων για 
χημική και βιολογική μίκρο-ανάλυση, με χρήση διεργασιών πλάσματος, τόσο για την κατασκευή 
τους όσο και για την τροποποίηση των επιφανειών τους. 
Η διάνοιξη των μίκρο-καναλιών σε πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο) PMMA γίνεται με εγχάραξη σε 
περιβάλλον πλάσματος Οξυγόνου με τη χρήση κατάλληλης λιθογραφημένης μάσκας από 
πυριτιούχο πολυμερές π.χ. πολυ(διμέθυλο σιλοξάνη), PDMS (bilayer lithography, διστρωματική 
λιθογραφία). Στο πλάσμα Οξυγόνου ο ρυθμός εγχάραξης (etching rate, ER), του PMMA είναι 
πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με αυτόν του PDMS επιτρέποντας έτσι τη μεταφορά του σχήματος 
(εκλεκτική εγχάραξη), ενώ ταυτόχρονα οι επιφάνειες των πολυμερών μεταβάλλονται ως 
αποτέλεσμα της επίδρασης του πλάσματος (τροποποίηση). 
Αντικείμενο της Δ.Δ. αποτελεί (α) η μελέτη και η κατανόηση των μηχανισμών εγχάραξης και 
κατόπιν η εφαρμογή αυτών στην εγχάραξη της πυριτιούχου μάσκας, η οποία πρέπει να είναι 
ανθεκτική στο πλάσμα, και του υποκείμενου πολυμερικού υλικού (PMMA), το οποίο πρέπει να 
εμφανίζει υψηλό ER, για την ταχεία κατασκευή της διάταξης. (β) Η μελέτη της επίδρασης της 
κατεργασίας με πλάσμα στα επιφανειακά χαρακτηριστικά του PMMA, η επιφάνεια του οποίου 
θα έρχεται σε επαφή με τα προς ανάλυση ρευστά ή βιολογικά διαλύματα. Μετράται και 
ρυθμίζεται η επιφανειακή μορφολογία (τραχύτητα), η χημεία και η κατάσταση διαβροχής των εν 
λόγω επιφανειών. Τέλος (γ) κατασκευάζεται πρότυπη μικρορευστομηχανική διάταξη και 
χαρακτηρίζεται σε ό,τι αφορά στα ηλεκτροκινητικά της χαρακτηριστικά (ηλεκτροοσμωτική ροή 
κτλ), καθώς και η επίδραση της κατάστασης των επιφανειών σε αυτά. Γίνεται, δηλαδή, απόπειρα 
σύζευξης της έρευνας στο πεδίο της κατασκευής, χαρακτηρισμού και εφαρμογής 
μικρορευστομηχανικών διατάξεων και της μελέτης των μηχανισμών κατά την αλληλεπίδραση 
του πλάσματος με τα πολυμερή. 
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Αποτελέσματα 
(α) Μηχανισμοί εγχάραξης πολυμερών σε εκκενώσεις πλάσματος Οξυγόνου 
α1. Πυριτιούχα πολυμερή, ανθεκτικό μέρος 
Μετρήθηκαν οι ER του PDMS και μιας σειράς πυριτιούχων πολυμερών και συμπολυμερών με 
διαφορετικό ποσοστό Si, με χρήση in situ φασματοσκοπικής ελλειψομετρίας (SE). Τα πολυμερή 
αυτά αναπτύσσουν ένα στρώμα οξειδίων του Si (SiOx, με x~2), το οποίο είναι ανθεκτικό στο 
πλάσμα Οξυγόνου και ως εκ τούτου αυξάνεται η ανθεκτικότητά τους. Η διεργασία της 
εγχάραξης αυτών των πολυμερών κατανοείται στα πλαίσια ενός μοντέλου “μη αντιδρώντος 
πυρήνα” (shrinking core model) κατάλληλα τροποποιημένου για να συμπεριλάβει και τις 
ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος του πλάσματος. Η κύρια διαφοροποίηση του εν λόγω 
μοντέλου, που αναπτύχθηκε, σε σχέση με άλλα που έχουν παρουσιαστεί έως τώρα είναι η 
προσθήκη όρου για την προσομοίωση του υποβοηθούμενου από ιόντα μηχανισμού. Κύρια 
παράμετρος αυτού του όρου είναι το μήκος διείσδυσης (projected range) των ιόντων του 
Οξυγόνου. Το μοντέλο προσαρμόστηκε ικανοποιητικά στα πειραματικά δεδομένα, ενώ η 
παράμετρος του μήκους διείσδυσης των ιόντων κατέληξε σε τιμές πολύ κοντά στις θεωρητικά 
προβλεπόμενες. 
α2. Οργανικά πολυμερή (ΡΜΜΑ), εγχαρασσόμενο μέρος 
Η εγχάραξη του PMMA μελετήθηκε επίσης πειραματικά και θεωρητικά. Πρώτος στόχος ήταν η 
μεγιστοποίηση του ER μεταβάλλοντας την ισχύ του πλάσματος Ο2 και την πίεση του θαλάμου 
έτσι, ώστε η μικρορευστομηχανική διάταξη να κατασκευάζεται γρηγορότερα. Η μέγιστη τιμή 
του ER στον αντιδραστήρα μας (~1.5 μm/min), από μετρήσεις in situ SE, συνεπάγεται ότι για 
ένα μίκρο-κανάλι με βάθος ~30 μm απαιτείται χρόνος εγχάραξης ~20 min. Οι μεταβολές του ER 
συναρτήσει της ισχύος και της πίεσης ακολουθήθηκαν από μετρήσεις χαρακτηρισμού της αέριας 
φάσης αφενός με φασματοσκοπία εκπομπής και ακτινομετρία και αφετέρου με μέτρηση της 
ροής των ιόντων. Οι παράμετροι αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την πρόρρηση της συμπεριφοράς 
του ER, στα πλαίσια ενός μοντέλου υποβοηθούμενης από ιόντα εγχάραξης με ή χωρίς χημική 
εγχάραξη. Από τη διαδικασία αυτή εξήχθησαν οι συντελεστές των αντίστοιχων δράσεων και 
προέκυψε ότι εξαρτώνται και από το Μοριακό Βάρος (Μ.Β.) του πολυμερούς. Κατέστη δυνατή 
η εξήγηση των μεταβολών του ER που είχαν καταγραφεί πειραματικά, όχι όμως και η ακριβής 
τιμή του μεγίστου ER. 
Μετρήθηκε επίσης με in situ SE ο ER λεπτών και υπέρ-λεπτών οργανικών πολυμερικών υμενίων 
και διαπιστώθηκε ότι δεν είναι σταθερός συναρτήσει του χρόνου ή και του πάχους, αλλά 
λαμβάνουν χώρα συστηματικές διακυμάνσεις. Η καταγραφή του τελευταίου σταδίου της 
εγχάραξης, που οφείλεται στην επιφανειακή τραχύτητα που έχει αναπτυχθεί έως τότε, 
χρησιμοποιήθηκε και προτείνεται ως εναλλακτική μέθοδος για τη μέτρηση της RMS τραχύτητας 
της επιφάνειας. 
(β) Τροποποίηση επιφανειών πολυμερών σε εκκενώσεις πλάσματος Οξυγόνου 
β1. Δημιουργία και εξέλιξη επιφανειακής τραχύτητας 
Στην επιφάνεια των πυριτιούχων πολυμερών αναπτύσσεται επιφανειακή τραχύτητα, η οποία 
μετρήθηκε τόσο με AFM (Atomic Force Microscope), όσο και με in situ και ex situ SE. 
Διαπιστώθηκε ότι η επιφανειακή τραχύτητα αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της κατεργασίας και 
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ενόσω το πλάσμα είναι ανοιχτό και όχι κατά την έξοδο και ψύξη του υμενίου, όπως 
υποστηρίζεται. Καταγράφηκε επίσης και η επίδραση της θερμοκρασίας του ηλεκτροδίου (Telectr) 
και της τάσης πόλωσής του. 
Σημασία όμως για τη μικρορευστομηχανική διάταξη έχουν τα επιφανειακά χαρακτηριστικά μόνο 
του PMMA μιας και το PDMS απομακρύνεται μετά τη διαδικασία κατασκευής. Στο PMMA 
αναπτύσσεται επίσης τραχύτητα, η οποία αυξάνεται με τον χρόνο και την ενέργεια των ιόντων 
που προσπίπτουν στην επιφάνεια. Μετά από 2 h κατεργασίας καταγράφηκε τραχύτητα μέσου 
εύρους ~8 μm. Μελετήθηκε η επίδραση της Telectr, του M.B. και της παρουσίας SF6 στην αέρια 
φάση στην επιφανειακή μορφολογία με μετρήσεις AFM. Ο λόγος RMS/etched depth, που είναι 
κρίσιμος για τα μίκρο-κανάλια, μειώνεται μόνο με τη χρήση PMMA χαμηλότερου M.B. ή με τη 
χρήση αερίου μίγματος Ο2/11%SF6. 
Η επίδραση της κατεργασίας στη χημεία της επιφάνειας μελετήθηκε με φασματοσκοπία 
φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS). Σημαντικό εύρημα από 
τις μετρήσεις XPS είναι η παρουσία μετάλλων στην επιφάνεια μετά την κατεργασία. Τα στοιχεία 
αυτά εμφανίζουν αυξημένη ανθεκτικότητα κατά την εγχάραξη με πλάσμα Οξυγόνου και 
συνεπώς σε αυτά μπορεί να αποδοθεί εν μέρει η γέννηση και εξέλιξη της τραχύτητας. Κατά τα 
άλλα διαπιστώθηκε ότι η επιφάνεια του PMMA οξειδώνεται ως αποτέλεσμα του πλάσματος 
Οξυγόνου, όπως αναμενόταν, και αυξάνεται η επιφανειακή συγκέντρωση του Ο. 
β2. Μελέτη και ρύθμιση των φαινομένων διαβροχής επιφανειών ΡΜΜΑ 
Οι μεταβολές που αναφέρθηκαν προηγουμένως αντανακλώνται και στα φαινόμενα διαβροχής 
της επιφάνειας του PMMA. Η εγχάραξη με πλάσμα Οξυγόνου καθιστά την επιφάνεια ισχυρά 
υδρόφιλη με γωνία επαφής (contact angle, CΑ) με το νερό μικρότερη από 10ο (πλήρης 
διαβροχή) σε λιγότερο από 5 min κατεργασίας. Ο ισχυρά υδρόφιλος χαρακτήρας σταδιακά 
χάνεται ως αποτέλεσμα φαινομένων γήρανσης (hydrophobic recovery). 
Εκμεταλλευόμενοι την επιφανειακή τραχύτητα, αλλά και τη δυνατότητα απόθεσης 
φθορανθρακικού (FC) υμενίου από την αέρια φάση, μεταβάλλαμε την επιφάνεια του PMMA 
από ισχυρά υδρόφιλη σε υπέρ-υδρόφοβή (super-hydrophobic, SH) με CA~150o και γωνία 
υστέρησης <10ο. Συνεπώς οι διεργασίες πλάσματος επιτρέπουν όχι μόνο την κατασκευή 
μικρορευστομηχανικών διατάξεων, αλλά και την τροποποίηση των επιφανειών τους με πολύ 
μεγάλη ευελιξία. Η διαδικασία για την κατασκευή SH ΡΜΜΑ βελτιστοποιήθηκε έτσι, ώστε να 
γίνει κατορθωτή η παραγωγή SH επιφανειών οι οποίες ταυτόχρονα να είναι και οπτικά 
διαφανείς, με κατάλληλη ρύθμιση του εύρους της επιφανειακής τραχύτητας. Αποδείχτηκε ότι οι 
επιφάνειες αυτές εμφανίζουν ταυτόχρονα και αντί-ανακλαστικές ιδιότητες. 
(γ) Κατασκευή και ηλεκτροκινητικός χαρακτηρισμός μικρορευστομηχανικών διατάξεων 
Ακολουθώντας τις διεργασίες που παρουσιάστηκαν προηγουμένως (α και β) κατασκευάστηκαν 
και τροποποιήθηκαν κατάλληλα, πρότυπες διατάξεις για διενέργεια διαχωρισμού με τριχοειδή 
ηλεκτροφόρηση. 
Οι διατάξεις συγκολλήθηκαν με θέρμανση και πίεση με ένα καπάκι επίσης από PMMA, με 
διαδικασία που αναπτύχθηκε και βελτιστοποιήθηκε στα πλαίσια της Δ.Δ. Με τη διαδικασία αυτή 
το κανάλι σφραγίζεται αποτελεσματικά, γρήγορα, σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία, χωρίς τη 
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χρήση άλλων υλικών και χωρίς να μεταβάλλονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του μίκρο-
καναλιού, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από το στάδιο της εγχάραξης. 
Τέλος οι διατάξεις χαρακτηρίστηκαν σε ό,τι αφορά στην ηλεκτροοσμωτική ευκινησία τους 
(electroosmotic flow mobility, μEOF). Μετρήθηκε η μEOF συναρτήσει του pH του ρυθμιστικού, 
του μεγέθους του καναλιού, του χρόνου από την κατασκευή του και επίσης μελετήθηκε και η 
επίδραση της SH στα τοιχώματα του καναλιού. Η μEOF στο εύρος pH 5.5-9 είναι σταθερή, αλλά 
αυξάνει όσο μειώνεται το μέγεθος-διατομή του καναλιού. Σε κάθε περίπτωση η μEOF των 
καναλιών από πλάσμα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα κανάλια που έχουν κατασκευαστεί με 
τις κλασικές τεχνικές, ως αποτέλεσμα της τροποποίησης των επιφανειών κατά τη διάρκεια της 
εγχάραξης. Για συγκεκριμένο κανάλι η μEOF μειώνεται με τη χρήση του καναλιού γεγονός το 
οποίο αποπειράται να συσχετιστεί με αντίστοιχες μετρήσεις CA. Η μετατροπή του 
εγχαραχθέντος τμήματος σε SH οδηγεί σε αύξηση της μEOF. Τέλος πραγματοποιείται 
ηλεκτροκινητική έγχυση (electroinjection) και ηλεκτροφόρηση μιας χρωστικής αρνητικά 
φορτισμένης (eosin) και το φαινόμενο καταγράφεται με μικροσκόπιο φθορισμού. Στις 
περιπτώσεις, που η μEOF είναι μεγαλύτερη από την ηλεκτροφορητική ευκινησία της eosin, η 
αρνητικά φορτισμένη ουσία κινείται τελικά προς της κάθοδο (αρνητικά πολωμένο ηλεκτρόδιο). 
 
Λέξεις κλειδιά: Εγχάραξη, Πυριτιούχα πολυμερή, PMMA, Πλάσμα Οξυγόνου, Τραχύτητα, 
Νάνο-ύφανση, Υδροφιλικότητα, Υπέρ-υδροφοβικότητα, Μικρορευστομηχανικές διατάξεις, 
Ηλεκτροοσμωτική ροή, Φασματοσκοπική ελλειψομετρία 
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SUMMARY 
PhD Thesis by Nikolaos Vourdas: “MICROFLUIDICS IN CHEMICAL AND BIOLOGICAL 
MICRO-ANALYSIS: INTERACTION OF POLYMERS WITH GASEOUS PLASMAS FOR 
THEIR SELECTIVE ETCHING AND MODIFICATION” 
 
Introduction 
Fabrication of polymeric microfluidics has attracted much scientific research attention lately, due 
to the numerous of analytical applications. Their functional and commercial feasibility depends 
strongly on the fabrication procedures, some of which are typical microelectronic processes. 
Plasma processing may be utilized not only to pattern a surface, as in microelectronics, but also 
to modify its physicochemical properties. 
 
Objective 
In this work we study the application of plasma processing in microfluidics fabrication and their 
surface modification. We focus on poly(methyl methacrylate)-PMMA. 
The micro-channel is engraved on PMMA by employing Oxygen plasma etching, through a 
patterned Si-containing, e.g. poly(dimethyl siloxane)-PDMS, photopolymer (in situ mask) in a 
bilayer lithography scheme. The differential plasma etching rate (ER) of PMMA and PDMS 
(ERPMMA>ERPDMS) enables pattern transfer (selective etching), while the PMMA surface is 
simultaneously modified. 
The objectives are to (a) study and understand the Oxygen plasma etching mechanisms for the 
Si-photopolymer etching, that should provide increased plasma etching resistance, and for 
PMMA etching, that should be etched-off as fast as possible, in order to minimize the total 
plasma process time. (b) Study the plasma-polymer interactions and their effects on surface 
modification of PMMA, which will be in contact with the biofluids. Surface roughness 
measurements are carried out towards the control of surface topography, chemical composition 
variations are monitored via X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), and wetting phenomena 
are recorded by means of contact angle (CA) measurements. Finally (c) a standard microfluidic 
device is fabricated and characterized with regard to its electrokinetic performance 
(electroosmotic flow etc.) and the surface state effect on such parameters. The aim is to couple 
the microfluidic fabrication, characterization and application along with a basic study of the 
plasma-polymer interaction mechanisms. 
 
Results 
(a) Oxygen plasma etching mechanisms 
a1. Si-containing photopolymers, increased etching resistance 
ER measurements of Si-containing polymers and copolymers were recorded by means of in situ 
spectroscopic ellipsometry (SE). The etching resistance of such polymers in Oxygen plasmas 
comes from the development of a SiOx (x~2) layer on the sheath-polymer interface, which is 
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etched slowly only through sputtering processes. The pertinent mechanism is further understood 
within the frame of the shrinking core model, properly modified to embody special aspects due 
to the plasma environment. The main difference of our model compared to others published 
before is the addition of a term to model the ion-enhanced oxidation component. In this term the 
projection range of the Oxygen ions is inserted. This model was adequately fitted to the 
experimental data, while the fitted projection range was close to the theoretical value. 
a2. Organic polymers (PMMA), high ER 
PMMA etching was studied both experimentally and theoretically. The first aim was to 
maximize the ER value, by tuning the plasma power and the plasma vessel pressure so as to 
decrease the time needed to engrave the micro-channel. In our reactor with a maximum source 
power of 2000 W, the max ER value was found to be ~1.5 um/min (in situ SE), meaning that for 
a ~30 um deep trench the process time is ~20 min. ER variations were followed by gas phase 
characterization, namely optical emission spectroscopy and actinometry, and ion flux 
measurements. These measurements were introduced to the PMMA plasma etching kinetics 
model with or without a chemical etching term. Pertinent analysis yielded etching constants, 
which turned out to depend also on the polymer Molecular Weight (MW). 
Plasma ER of thin and ultra-thin polymeric films was in situ monitored, and systematic 
variations with time and thickness were recorded. The final steps if etching, due to the surface 
roughness formation may be exploited as an alternative RMS roughness measurement. 
(b) Surface modification in Oxygen plasmas 
b1. Formation and evolution of surface roughness 
Oxygen plasma treatments induces surface roughness, that was recorded by both AFM (Atomic 
Force Microscope), and in situ and ex situ SE. For Si-containing polymers we support that 
surface roughness is formed during the plasma process and not during the sample unload and 
subsequent cooling, as it is reported in the literature. The electrode temperature (Telectr) and the 
bias voltage effect was also studied. 
However crucial for the microfluidic device is only the PMMA surface state, since PDMS is 
removed after the fabrication procedure. Surface roughness is also formed on the PMMA surface 
and increased with the process time and the energy of the ions impinging on the surface. After 2 
h processing, surface roughness range is ~ 8 um. We studied the effect of Telectr, MW and the SF6 
addition on the gas phase on the surface roughness by means of AFM. The RMS/etched depth 
ratio which is the crucial parameter in the microfluidic identification, decreases only with the use 
of lower MW PMMA or the addition of O2/11% SF6 gas mixture. 
XPS measurements revealed the presence of metal species on the PMMA surface, after the 
Oxygen plasma treatment, to which the surface roughness may be partially attributed (micro- 
nano- masking). Moreover XPS recorded the oxidation of the PMMA surface and the slight 
increase of the Oxygen surface concentration. 
b2. Study and control of the wetting phenomena on PMMA 
The above mentioned variations are reflected to the wettability of the PMMA surface. Oxygen 
plasma etching renders the PMMA surface highly hydrophilic with a water CA<10o (fully 
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wetting), within less than 5 min of processing. This highly hydrophilic character gradually 
recovers due to ageing (hydrophobic recovery). 
Exploiting both the surface roughness formed and the possibility to plasma deposit fluorocarbon 
coating, we modified the PMMA surface into a super-hydrophobic (SH), attaining CA~150o and 
CA hysteresis <10o. Thus, plasma processing may be utilized not only to engrave the micro-
channel but also to modify their surfaces with high flexibility. SH fabrication process was 
optimized to yield simultaneously SH and optical transparent surfaces, by controlling the surface 
roughness range. Pertinent optical measurements proved that these surfaces are also anti-
reflective. 
(c) Fabrication and electrochemical characterization of microfluidic devices. 
Following the processes described before (in a and b) we fabricated and properly modified 
standard devices for capillary electrophoresis. 
The engraved part was sealed against a PMMA lid, by means of thermal bonding. With this 
technique the micro-channel is effectively sealed, quickly, in low temperature, without using 
other adhesives, of altering the geometrical characteristics of the channel. 
Finally, these devices were characterized with regard to their electroosmotic mobility (uEOF). The 
uEOF was measured for different pH buffers, channel cross-sections, time after the fabrication and 
finally the effect SH on the uEOF was also explored. uEOF is virtually constant in the pH range 
from 5.5 to 9 and decreases as the cross-section of the micro-channel decreases. In almost all of 
the cases the uEOF is higher that that of respective micro-channels fabricated by conventional 
techniques, due to the surface modification during plasma treatment. For a specific micro-
channel uEOF decreases with the use and stabilizes, a variation that was followed by CA 
measurements. SH increases the uEOF. 
Finally we conducted electroinjection and electrophoresis of a negatively charged fluorescent 
dye (Eosin) and recorded it under the fluorescent microscope. When uEOF is higher than the 
electrophoretic mobility of Eosin, the negatively charged dye moves towards the cathode 
(negatively biased electrode). 
 
Keywords: Etching, Si-containing polymers, PMMA, Oxygen plasma, Surface roughness, Nano-
texture, Hydrophilicity, Super-hydrophobicity, Microfluidic devices, Electroosmotic flow, 
Spectroscopic ellipsometry 
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“Microfabrication meets microbiology” τιτλοφορείται ένα πρόσφατο άρθρο* του καθ. του 
Harvard G.M. Whitesides, ο οποίος είναι εκ των θεμελιωτών του διεπιστημονικού εκείνου 
πεδίου, στο οποίο τεχνικές της μίκρο-τεχνολογίας χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές χημείας, 
βιολογίας, βιοχημείας ακόμη και ιατρικής. 
Πως όμως φθάσαμε στο σημείο όπου μικροτεχνολόγοι και αναλυτικοί χημικοί-βιολόγοι 
συνεργάζονται στενά, με αποτελέσματα που τυγχάνουν, εκτός των άλλων, και εμπορικής 
επιτυχίας; 
Η πρώτη απόπειρα για μείωση των διαστάσεων και ολοκλήρωση μιας αναλυτικής τεχνικής πάνω 
σε ένα δισκίο Si έλαβε χώρα στο τέλος της δεκαετίας του ’70 από τους Terry et al, αλλά ήταν 
στις αρχές και τα μέσα της δεκαετίας του ’90 όταν εισήχθη από τον A. Manz η έννοια των 
ολοκληρωμένων μίκρο-αναλυτικών συστημάτων (micro total-analysis systems, μTAS)**. Έκτοτε 
υπήρξε πραγματική χιονοστιβάδα τεχνολογικών εξελίξεων τόσο σε ακαδημαϊκό, όσο και  
-αργότερα- και σε εμπορικό επίπεδο. Έχοντας ως υπόβαθρο ώριμη την τεχνογνωσία για την 
κατασκευή μικρο-δομών από τη μικροηλεκτρονική δεν ήταν καθόλου δυσχερής η κατασκευή 
δομών αντίστοιχων διαστάσεων, τις οποίες δεν διέρρεαν πια ηλεκτρικά φορτία αλλά υγρά 
διαλύματα. Η ύπάρξη έτοιμης τεχνολογίας κατασκευής και η έντονη απαίτηση για μείωση των 
διαστάσεων των αναλυτικών διατάξεων υπήρξαν οι βασικοί λόγοι για τους οποίους ο 
διεπιστημονικός κλάδος για την κατασκευή και χρήση μTAS παρουσίασε αυτήν την άνθηση 
[Geschke04],[Karniadakis05] κ.ά. 
Ο πιο πάνω συνδυασμός (διεπιστημονικότητα) συνεισέφερε σημαντικά στη ραγδαία εξέλιξη των 
επιστημών ζωής (life sciences), παρόμοια με αυτήν που βίωσε η κοινωνία της πληροφορίας μετά 
τη δυνατότητα που έδωσε η επιστήμη για την εύκολη και οικονομικά εφικτή κατασκευή 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων υψηλής απόδοσης και ταχύτητας. Η εφαρμογή μικροσυστημάτων 
π.χ. στην αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος, στην έρευνα και ανάπτυξη νέων 
φαρμακευτικών συστατικών, στην κλινική και γενικότερα στην αναλυτική χημεία δεν οδηγεί 
μόνο σε αύξηση της απόδοσης και της ταχύτητας μιας ανάλυσης και στην αλλαγή της 
συμβατικής εικόνας της αναλυτικής επιστήμης, αλλά πολύ περισσότερο επιτρέπει την 
προσπέλαση σε νέα πληροφορία από το μοριακό και το ατομικό επίπεδο. 

                                                 
* Αναφερόμαστε στο άρθρο: D.B. Weibel, W. R. Diluzio, G.M. Whitesides, “Microfabrication meets microbiology”, 
Nature Reviews|Microbiology, 2007, Vol. 5, p. 209 
** (Για ιστορικούς λόγους) Η αναλυτική τεχνική που ολοκληρώθηκε πάνω σε δισκίο πυριτίου είναι η αέρια 
χρωματογραφία: S.C Terry, J.H. Jermann, J.B. Angell, IEEE Trans. Electron. Devices, 1979, ED-26, p. 1880. Η 
εργασία από τον A. Manz, με την οποία εισήχθη η έννοια των μTAS είναι η A. Manz, N. Graber, H.M. Widmer, 
Sens. Actuators B. Chem., 1990, 1-6, p. 244 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ 
ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 



 2

Η εμπορική επιτυχία των εν λόγω συστημάτων μTAS, αναμένεται να γίνει ακόμη μεγαλύτερη 
όσο αυτά γίνουν τόσο εύχρηστα και απλά, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον απλό 
καταναλωτή, για επί τόπου ανάλυση. Η τάση της δημιουργίας τέτοιων συστημάτων αναμένεται 
να αυξηθεί κατακόρυφα τα επόμενα χρόνια. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει πολλές ακόμη 
διατάξεις να γίνουν μικρότερες, μεταφερόμενες, εύκολες στη χρήση και βέβαια αξιόπιστες. 
Εκεί ακριβώς βρίσκονται οι στόχοι αυτού του διεπιστημονικού πεδίου. Η σμίκρυνση των 
διαστάσεων που καθιστούν τις διατάξεις εύκολα μεταφερόμενες, με μικρότερες ανάγκες για 
ενέργεια (π.χ. με μια μπαταρία) και με μεγαλύτερη αυτοματοποίηση είναι η συνεισφορά της 
μίκρο-τεχνολογίας, ενώ η χημεία της ανάλυσης και η εξαγωγή αξιόπιστων αλλά και κατανοητών 
(π.χ. με μια μόνο τιμή) αποτελεσμάτων είναι η συνεισφορά της αναλυτικής χημείας-βιολογίας. 
Σημαντικό πεδίο έρευνας είναι επίσης και η μελέτη των χημικών (αναλυτικών και μη) 
διεργασιών στη μίκρο- και νάνο-κλίμακα. Πράγματι π.χ. τα σχετικά μεγέθη των φαινομένων 
μεταφοράς σε ένα νάνο-κανάλι είναι εν γένει διαφορετικά σε σχέση με τη μάκρο-κλίμακα, ενώ 
κλασικές υποθέσεις όπως π.χ. η συνθήκη μη ολίσθησης αρχίζουν να τίθενται εν αμφιβόλω (π.χ. 
βλ. [Squires05]). Π.χ. ο χρόνος που απαιτείται για μια πρωτεΐνη 10 kD να μετακινηθεί κατά 
μήκος 1 mm με διάχυση σε ένα δοχείο 100 μlt είναι ~25000 sec ενώ σε ένα κύτταρο με όγκο π.χ. 
1 flt είναι μόνο 0.25 sec μειώνοντας έτσι σημαντικά π.χ. τον απαιτούμενο χρόνο αναμονής για 
μια αντίδραση. Επίσης όσο μειώνεται ο όγκος του περιβάλλοντος ενός αντιδραστήρα (π.χ. από lt 
σε nlt) αυξάνεται προφανώς ο λόγος Επιφάνεια/Όγκος καθιστώντας συνεπώς την κατάσταση 
(χημεία, διαβροχή, τραχύτητα κτλ) των επιφανειών ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρο. 
Στα πλαίσια της διεπιστημονικής λογικής “Microfabrication meets microbiology” κινείται και η 
παρούσα Δ.Δ. Επιχειρείται η χρήση μιας κλασικής διεργασίας της μικροηλεκτρονικής 
(λιθογραφία και διεργασίες εγχάραξης με πλάσμα), όχι πλέον για την κατασκευή ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων με μίκρο- και νάνο- διαστάσεις, αλλά για την κατασκευή και τροποποίηση μίκρο-
καναλιών, από τα οποία θα ρέουν ρευστά με χημικές, βιοχημικές ή και βιολογικές ουσίες οι 
οποίες θα αντιδρούν, θα διαχωρίζονται, θα ανιχνεύονται κτλ εντός του περιβάλλοντος της μίκρο-
κλίμακας. 
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Με τον όρο μικρορευστομηχανική (microfluidics) περιγράφεται το σύνολο των επιστημονικών 
πεδίων που μελετούν (α) τη συμπεριφορά ρευστών στη μίκρο- και νάνο-κλίμακα και (β) τη 
μηχανική, τον σχεδιασμό, την προσομοίωση και την κατασκευή ρευστομηχανικών διατάξεων 
για τη διαχείριση ρευστών με όγκο της τάξης των μικρο-λίτρων (μl) ή και μικρότερο [Becker00]. 
Μια μικρορευστομηχανική διάταξη μπορεί να αποτελείται από κανάλια, συστήματα ανάμειξης, 
αντλίες, φίλτρα, εναλλάκτες θερμότητας κ.ά., με κατάλληλη ολοκλήρωση των οποίων 
καθίσταται δυνατή η προσθήκη, η ανάμειξη, ο διαχωρισμός, η ανίχνευση και η μετακίνηση (πριν 
ή και μετά την ανίχνευση) συστατικών σε ένα διάλυμα [Bhushan04]. Με τον τρόπο αυτό οι 
μικρορευστομηχανικές διατάξεις μπορούν να ενσωματωθούν σε αναλυτικά συστήματα 
βελτιώνοντας την απόδοση, την ακρίβεια και το κόστος τους. 

1.1.1 Υλικά Κατασκευής Μικρορευστομηχανικών Διατάξεων 

Από τα πολλά υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μικρορευστομηχανικών 
διατάξεων το πυρίτιο (Si) είναι από τα πιο δημοφιλή εξαιτίας της ευρείας χρήσης του στη μικρο- 
και νάνο- ηλεκτρονική. Με τη χρήση του υλικού αυτού για πάνω από τρεις -πλέον- δεκαετίες 
έχει δημιουργηθεί πολύ καλή γνώση των ιδιοτήτων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. 
Από την άλλη όμως, εκτός από το κόστος βασικό μειονέκτημα του Si είναι και η αδιαφάνειά του 
στο ορατό, η οποία δεν επιτρέπει την εύκολη χρήση οπτικών μεθοδολογιών για την επί τόπου 
ανάλυση. Η απαίτηση για διαφάνεια έφερε στο προσκήνιο το γυαλί, την πυριτία (quartz) και 
άλλα αντίστοιχα διαφανή υλικά. Το γυαλί εκτός από τη διαφάνειά του έχει και ένα ακόμη 
συγκριτικό πλεονέκτημα: αποτελεί το καταλληλότερο υλικό για τη διεξαγωγή της τριχοειδούς 
ηλεκτροφόρησης, της πιο σημαντικής ίσως μικρορευστομηχανικής αναλυτικής διαδικασίας. 
Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 κατέστη σαφές ότι τα υλικά αυτά αν και παρέχουν τη 
δυνατότητα ολοκλήρωσης με ηλεκτρονικά κυκλώματα μειονεκτούν στα πλαίσια μιας υψηλής 
παραγωγικότητας και παραγωγής βιομηχανικής διαδικασίας με στόχο την κερδοφόρα εμπορική 
εκμετάλλευση. Τα μειονεκτήματα του Si, του γυαλιού κτλ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 
εξής: 

 Κόστος. Σε αντίθεση με τη μικροηλεκτρονική, όπου το ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό 
κύκλωμα έχει πολύ μικρή διάσταση η οποία μάλιστα όλο και μειώνεται, οι 
μικρορευστομηχανικές διατάξεις έχουν μεγάλη επιφάνεια (footprint) της τάξης των μερικών 
cm2. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε υψηλά κόστη ανά διάταξη. Το κόστος ενός Boron-float 
γυαλιού κυμαίνεται μεταξύ 10-20 cents/cm2, ενώ ενός πλαστικού είναι μόνο 0.2-2 cents/cm2. 

 Για τη σχηματοποίηση του Si απαιτούνται πολλά στάδια και χρήση επικίνδυνων για τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον αντιδραστηρίων (π.χ. HF). Η χρήση τέτοιων συστατικών και η 
ανάγκη για διαχείριση των αποβλήτων ανεβάζει το κόστος παραγωγής. 

1.1 ΜΙΚΡΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 



 4

 Η σχηματοποίηση του Si εμπίπτει σε τεχνολογικούς περιορισμούς σε ό,τι αφορά τη 
γεωμετρία της δομής. Η ισοτροπικός -εν γένει- χαρακτήρας της υγρής διάλυσης του Si 
επιτρέπει την κατασκευή μόνο ρηχών και συγκεκριμένης διατομής δομών. Σε πολλές 
περιπτώσεις όμως απαιτούνται τετραγωνικής διατομής βαθιές και λεπτές δομές* ή δομές με 
διαφορετική διατομή. Αυτές οι δομές δεν μπορούν να επιτευχθούν εύκολα με τις κλασικές 
διεργασίες μορφοποίησης. 

 Οι μηχανικές ιδιότητες του γυαλιού. Η ευθραυστότητα του γυαλιού αποτελεί σημαντικό 
μειονέκτημα όχι μόνο για τη μέτρηση αυτή καθεαυτή, η οποία θα πρέπει να επαναληφθεί 
μετά από το ενδεχόμενο σπασίματος, αλλά και για τη διάταξη μέτρησης. Συχνά οι εν λόγω 
μικρορευστομηχανικές διατάξεις εισέρχονται σε μικρές οπές σε ολοκληρωμένα συστήματα 
ανάλυσης, οι οποίες είναι δυνατόν να καταστούν μη λειτουργικές μετά από ενδεχόμενο 
σπάσιμο του γυαλιού. 

Τελευταία τα πλαστικά ως δομικά υλικά των μικρορευστομηχανικών διατάξεων έχουν 
προσελκύσει έντονο επιστημονικό, τεχνολογικό και βιομηχανικό ενδιαφέρον εξαιτίας των 
ιδιαίτερων φυσικών, χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων τους.  

1.1.2 Μέθοδοι Κατασκευής Μικρορευστομηχανικών Διατάξεων 

Στο Σχ. 1.1-1 γίνεται απόπειρα να συνοψιστεί μια μεγάλη γκάμα μεθοδολογιών για την 
κατασκευή πλαστικών μικρορευστομηχανικών διατάξεων. Οι τεχνικές αυτές είναι αντίστοιχες 
με αυτές που χρησιμοποιούνται και για τη μορφοποίηση πολυμερών στη μάκρο-κλίμακα, 
διεργασίες δηλαδή που εφαρμόζονται στην κοινή βιομηχανική πρακτική εδώ και πολλά χρόνια 
[Bhushan04],[Becker00],[Fiorini05]. 
Πρόκειται περί διαδικασιών χύτευσης με τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όπως 
στη μάκρο-κλίμακα. Η χύτευση με απλή επαφή (casting) είναι μια εύκολη, γρήγορη και χαμηλού 
κόστους τεχνική για μορφοποίηση με απλή απόχυση του υγρού διαλύματος πολυμερούς στο 
καλούπι (μήτρα, εκμαγείο, τύπος, πρωτότυπο). Στην πράξη, στην τεχνολογία κατασκευής 
μικρορευστομηχανικών διατάξεων, η χύτευση με απλή επαφή εφαρμόζεται κυρίως για σιλικόνες 
και ονομάζεται και soft lithography. Η ονομασία δόθηκε από την ομάδα του Whiteshides, η 
οποία ουσιαστικά εισήγαγε την τεχνική και τη χρησιμοποιεί για την κατασκευή μίκρο- και νάνο- 
δομών για πολλές βίο-αναλυτικές εφαρμογές. Εφαρμόζεται κυρίως για τη σχηματοποίηση 
πυριτιούχων πολυμερών (PDMS και παρεμφερή) και η διαδικασία εν συντομία έχει ως εξής: 
Αποχύνεται το προπολυμερές PDMS (ρευστό μίγμα πολυμερούς και σκληρυντικού μέσου) στο 
καλούπι και ακολούθως το σύστημα θερμαίνεται στους 60 οC για ~ 2 h. Με τον τρόπο αυτό 
κατασκευάζεται η επιθυμητή δομή στο PDMS, το οποίο αποκολλάται εύκολα από το καλούπι 
λόγω της ευκαμψίας του (soft) και ακολούθως η δομή αυτή σφραγίζεται είτε με χρήση γυαλιού 
είτε με χρήση άλλου πλακιδίου PDMS, συνήθως με τη χρήση διεργασιών πλάσματος για την 
ενεργοποίηση των επιφανειών. 
                                                 
* Το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί μερικώς με τη χρήση πλάσματος, με τη διεργασία η οποία είναι ευρέως 
γνωστή στη μικροηλεκτρονική ως Bosch process (gas chopping). 
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Η τεχνική της μορφοποίησης με θέρμανση και πίεση (θερμομόρφωση, hot-embossing) 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μορφοποίηση στερεών θερμοπλαστικών πολυμερών. Για 
τη μορφοποίηση με αυτήν την τεχνική, το πολυμερές τοποθετείται σε κατάλληλη πρέσα με τη 
βοήθεια της οποίας εφαρμόζονται θλιπτικές δυνάμεις σε θερμοκρασίες κοντά στη θερμοκρασία 
υαλώδους μετάπτωσης (Tg) του υλικού. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για τη μορφοποίηση 
μεθακρυλικών, πλεξιγκλάς (π.χ. PMMA κτλ), πολυ-καρβονικών (PC), πολυστυρενίου (PS), 
πολυ-τεραφθαλικών (PET κτλ) κτλ. Η μέθοδος είναι ταχεία, δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε 
εξοπλισμό και μπορεί να εφαρμοστεί σε ήδη μορφοποιημένο πλαστικό. Η απαίτηση για υψηλή 
θερμοκρασία μπορεί να αποτελέσει μειονέκτημα ανάλογα με την εφαρμογή. Η χρήση κενού, 
όταν γίνεται, βοηθάει στην αποφυγή παγίδευσης αέρα ανάμεσα στο υλικό και το καλούπι. 
Βασικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι το πρόβλημα των παραμενουσών τάσεων, που 
αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της εν θερμώ μορφοποίησης και οι οποίες οδηγούν κατόπιν σε 
μεταβολή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του καναλιού, που μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
σημαντική ιδίως στην περίπτωση των νανορευστομηχανικών διατάξεων. Για τον λόγο αυτό 
απαιτείται αριστοποίηση της θερμοκρασίας και του χρόνου (θέρμανσης –αποθέρμανσης) της 
διεργασίας του υλικού κτλ. 
 

Σχ. 1.1-1 Συμβατικές μέθοδοι 
κατασκευής μικρορευστομηχανικών 
διατάξεων, (α) Μορφοποίηση με απλή 
επαφή (casting, soft-lithography), (β) 
Μορφοποίηση με πίεση και θέρμανση 
(hot embossing) και (γ) Μορφοποίηση με 
έκχυση της ρητίνης (injection molding). 
[Bhushan04] 

 
Τέλος, η μορφοποίηση με έκχυση της ρητίνης, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται κατά κόρον στη 
βιομηχανία για κατασκευή δομών στη μάκρο-κλίμακα. Η ρητίνη (π.χ. PMMA, PC κτλ), 
εισέρχεται σε ρευστή κατάσταση (τήγμα), με πίεση στα ανάντη ή υποπίεση στα κατάντη, σε 
κοιλότητα (καλούπι) και με πίεση, θέρμανση και ακόλουθη ψύξη το πολυμερές αποκτά το 
επιθυμητό σχήμα. Η ρευστή κατάσταση του πολυμερούς κατά τη διάρκεια της διεργασίας 
επιτρέπει (δεδομένης της εκάστοτε ευχυτότητας -castability- του πολυμερούς) την πιστή 
αντιγραφή του καλουπιού, μετά βέβαια από σχετική βελτιστοποίηση των παραμέτρων της 
διεργασίας. Με τη μεθοδολογία αυτή, είναι δυνατή παραγωγή μεγάλης κλίμακας με χρήση 
αυτοματοποιημένων συστημάτων. 
Στον Πιν. 1.1-1 συνοψίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των τριών συμβατικών τεχνικών 
κατασκευής μικρορευστομηχανικών διατάξεων [Becker00]. 
Στις τρεις αυτές μεθοδολογίες βασίζεται η πλειονότητα των τεχνικών που έχουν παρουσιαστεί 
για την κατασκευή μικρορευστομηχανικών διατάξεων. Εκτός όμως από τις δυσκολίες και τα 
προβλήματα αυτών καθαυτών των τεχνικών, κρίσιμη παράμετρος για την επιτυχή 
σχηματοποίηση των πολυμερών με τις εν λόγω τεχνικές είναι το καλούπι, το οποίο πέρα από 
μηχανική και θερμική αντοχή θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα, σαφώς καθορισμένα γεωμετρικά 
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χαρακτηριστικά της τάξης των μm ή και των nm (nanofluidics). Για την κατασκευή του μίκρο- ή 
νάνο- δομημένου καλουπιού, απαιτείται η χρήση διεργασιών οι οποίες βέβαια δεν 
περιλαμβάνουν τη χρήση καλουπιού. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τεχνικές 
λιθογραφίας, τεχνικές δηλαδή που αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν* ευρύτατα στη 
μικροηλεκτρονική για την κατασκευή ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 
 

Πιν. 1.1-1 Σύνοψη και συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων τεχνικών κατασκευής μικρορευστομηχανικών 
διατάξεων [Becker00]. 

Τεχνική Υλικό Κόστος 
εργαλείων 

Χρόνος 
διεργασίας 

Τάσεις και 
Θερμοκρασίες 

Αυτοματισμός Γεωμετρία Ελάχιστες 
διαστάσεις

Casting Ελαστομερή Χαμηλό min-h Μηδέν 
Τπερ. 

Μικρός Επίπεδο nm 

Hot 
Embossing 

Θερμοπλαστικά Χαμηλό 
έως μέσο 

3-10 min Υψηλές (kNt) 
~Tg 

Μικρός Επίπεδο nm 

Injection 
molding 

Θερμοπλαστικά Υψηλό 0.3-3 min Υψηλή 
>Tm 

Ναι Όπως το 
καλούπι 

μm 

 
Για την κατασκευή της μάσκας γίνεται χρήση είτε κλασσικής λιθογραφικής διεργασίας 
(λιθογραφία και εγχάραξη) σε πολυμερές ή μέταλλο είτε συνδυασμός λιθογραφίας και 
ηλεκτροχημικής απόθεσης (μέθοδος LIGA) μετάλλου σε αγώγιμο υπόστρωμα. Η υποχρέωση 
κατασκευής καλουπιού εισάγει μια ακόμη σειρά διεργασιών για την κατασκευή της 
μικρορευστομηχανικής διάταξης γεγονός που αυξάνει τον πραγματικό χρόνο κατασκευής και 
τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ιδίως στις περιπτώσεις που απαιτείται γρήγορη κατασκευή για 
πρώτο έλεγχο (rapid prototyping). Τέλος, όπως και στην περίπτωση των μάκρο-εφαρμογών που 
χρησιμοποιούν καλούπι, η ποιότητα των χυτών προϊόντων μεταβάλλεται με τον χρόνο εξαιτίας 
φθοράς των καλουπιών, ενώ πρέπει να υπάρχει μέριμνα και για τις περιπτώσεις (όχι σπάνιες) 
θραύσης του καλουπιού.  
Για την αποφυγή κατασκευής καλουπιών έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί μεθοδολογίες 
σχηματοποίησης χωρίς καλούπια (mold-free techniques). Η σύνθεση κατάλληλων 
φωτοευαίσθητων συμπολυμερών (εμπορικά διαθέσιμων) έχει επιτρέψει την κατασκευή με χρήση 
απευθείας λιθογραφικών τεχνικών, δομών με εύρος από μερικά μm και βάθος έως και μερικές 
δεκάδες μm. Συγκεκριμένα, με κατάλληλη λιθογραφία του φωτοπολυμερούς με εμπορικό όνομα 
SU-8 έχει καταστεί εφικτή η κατασκευή δομών μετά από υγρή εμφάνιση με ικανοποιητική 
ανισοτροπία και βάθη της τάξης των 50 μm ή και μεγαλύτερων. Η εν λόγω ρητίνη είναι 

                                                 
* Ο αόριστος δεν είναι τυχαίος. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα για την κατασκευή δομών για 
μικρορευστομηχανικές διατάξεις είναι τεχνολογία προηγούμενων δεκαετιών του τομέα της μικροηλεκτρονικής. Το 
γεγονός αυτό αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για διείσδυση ανθρώπινου δυναμικού από τη 
μικροηλεκτρονική στην αναλυτική χημεία, αλλά και υποβοήθησε σημαντικά την εξέλιξη των μTAS, δεδομένου ότι 
η μικροηλεκτρονική παρείχε εύκολα και γρήγορα απαντήσεις και λύσεις στις απαιτήσεις της μικρο-αναλυτικής 
χημείας. 
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αρνητικού τόνου, συνεπώς, δεν είναι δυνατή λιθογραφία σε ήδη σχηματοποιημένα δείγματα SU-
8 (μπορεί να γίνει μια μόνο λιθογραφική διαδικασία στο ίδιο επίπεδο). 
Άλλη τεχνική, χωρίς καλούπι και επιπλέον χωρίς χρήση υγρών χημικών ή και διαλυτών, είναι η 
εγχάραξη με laser (laser ablation). Με χρήση υψηλής πυκνότητας ενέργειας πηγών laser (με 
συχνότητα 10-104 Hz) είναι δυνατή η απομάκρυνση πολυμερικού υλικού από τα περισσότερα 
πολυμερικά υλικά, δημιουργώντας δομές με γεωμετρικά χαρακτηριστικά που εξαρτώνται από τα 
οπτικά μέρη που χρησιμοποιούνται για την εστίαση της δέσμης. Excimer laser KrF και ArF 
χρησιμοποιούνται για την εγχάραξη PMMA, PET, PVC PC και πολυιμιδίων. Επίσης laser CO2 
έχει χρησιμοποιηθεί επίσης για την εγχάραξη PMMA και PET. Για την επίτευξη της ακριβώς 
της επιθυμητής δομής χωρίς περιορισμό από τη δέσμη του laser μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μάσκα με καλυμμένες και ακάλυπτες περιοχές. Η τεχνική με laser πλεονεκτεί στο ότι δεν 
απαιτείται καλούπι, είναι ξηρή, μπορεί να μορφοποιήσει ήδη μορφοποιημένα δείγματα, είναι 
γρήγορη και εύκολη και για τον λόγο αυτό προκρίνεται αυτήν τη στιγμή ως η τεχνική επιλογής 
για τη γρήγορη κατασκευή πρωτοτύπων (rapid prototyping). Τα βασικά μειονεκτήματα της 
μεθόδου είναι η χαμηλή παραγωγικότητα, εξαιτίας της ανάγκης για σειριακή εγχάραξη (serial 
writing). Επίσης, δεν ενδείκνυται για κατασκευή δομών με μεγάλο ποσοστό προεξεχόντων 
χαρακτηριστικών (μικρά εξογκώματα σε μεγάλη επιφάνεια). 
Αντίθετα με τη δέσμη από laser η κατεργασία με πλάσμα αερίων ως εναλλακτική για rapid 
prototyping επιτρέπει την ταυτόχρονη εγχάραξη ολόκληρης της επιφάνειας ανεξάρτητα από το 
σχετικό εμβαδόν της εγχαρασσόμενης περιοχής. 
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Τα πολυμερή εμπλέκονται σε μια μεγάλη σειρά από τεχνολογικές εφαρμογές τόσο της μάκρο-
κλίμακας όσο και της μίκρο- και νάνο-κλίμακας. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι επιφανειακές 
ιδιότητες των πολυμερών (επιφανειακή ενέργεια, υδροφιλικότητα - υδροφοβικότητα, χημισμός, 
βαθμός ανάπτυξης σταυροδεσμών, ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα, ευκολία χρωματισμού, 
πρόσφυση, λιπαντικές ιδιότητες κτλ) μετά από το στάδιο της μορφοποίησής τους δεν είναι οι 
κατάλληλες ή οι επιθυμητές για την εφαρμογή για την οποία προορίζονται. Για το σκοπό αυτό 
έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται επιφανειακές κατεργασίες με στόχο τη μεταβολή των 
επιφανειακών τους ιδιοτήτων και τη ρύθμιση της συμπεριφοράς τους. Σε αντίθεση με τα 
μέταλλα και τα κεραμικά υλικά, στις μεθόδους κατεργασίας των πολυμερών πρέπει να 
αποφεύγονται -εν γένει- υψηλές θερμοκρασίες. Εν γένει οι κατεργασίες που εφαρμόζονται για 
τον σκοπό αυτό είναι: (α) μηχανικές (μηχανική λείανση, αμμοβολή κτλ), (β) υγροχημικές 
(χημικός καθαρισμός, εγχάραξη με διαλύτες κτλ) και (γ) ξηρές (laser, δέσμη e, γ-ακτινοβολία, 
πλάσμα αερίων κτλ). Οι μηχανικές μέθοδοι, αν και χαμηλού κόστους, συχνά δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν όταν απαιτείται καθαρότητα, μεγάλη ακρίβεια και κυρίως όταν η διάσταση των 
δομών ή των χαρακτηριστικών μειώνονται πέρα από μερικές εκατοντάδες μm. Οι υγροχημικές 
διεργασίες χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε βιομηχανική κλίμακα για επεξεργασία μεγάλων 
επιφανειών (π.χ. εκτράχυνση με etchants) με βασικό μειονέκτημα την παραγωγή μεγάλης 
ποσότητας υγρών αποβλήτων και τον ισότροπο χαρακτήρα στην περίπτωση της αποβολής 
υλικού. Από τις ξηρές διεργασίες, αντίθετα, δεν παράγονται υγρά απόβλητα και είναι συμβατές 
με μεγάλη καθαρότητα (αποστείρωση κτλ), αλλά και με διεργασίες καθαρού χώρου, όταν 
συμπεριλαμβάνονται στη γραμμή παραγωγής μικροκυκλωμάτων. Οι δέσμες laser αν και 
ιδιαίτερα ευέλικτες (οι πηγές laser μπορούν να εναλλάσσονται, να αντικαθιστώνται, να 
μετακινούνται κτλ) και γενικά χαμηλού κόστους δεν έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης 
επεξεργασίας μεγάλης επιφάνειας και συνεπώς η εφαρμογή τους σε μεγάλης κλίμακας μονάδες 
είναι σχετικά περιορισμένη. 
 

Σχ. 1.2-1 Χαρακτηριστικά πεδία 
εφαρμογών τεχνολογίας πλάσματος αερίων 
στην αυτοκινητοβιομηχανία [BMBF01]. 

 
Η κατεργασία παντός είδους υλικού 
με ηλεκτρικές εκκενώσεις πλάσματος 
αερίων έχει περάσει εδώ και πολλά 
χρόνια από το στάδιο της 
επιστημονικής έρευνας στο στάδιο 

της πρακτικής-βιομηχανικής εφαρμογής (π.χ. βλ. Σχ. 1.2-1). 

1.2 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
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Τα πλεονεκτήματα των διεργασιών πλάσματος χαμηλής πίεσης έναντι των μηχανικών, 
υγροχημικών ή και των υπόλοιπων ξηρών διεργασιών επιφανειακών διεργασιών για την 
επεξεργασία πολυμερών μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 Είναι ξηρή διεργασία και συνεπώς μπορούν να κατεργαστούν με ευκολία υλικά τα οποία 
είναι ευαίσθητα στην παρουσία υγρών χημικών ή διαλυτών ή ακόμη και του νερού. 

 Η επίδραση του πλάσματος περιορίζεται στην επιφάνεια, αφήνοντας τις ιδιότητες της κύριας 
μάζας του υλικού ανέπαφες. 

 Ανάλογα με τη χημεία και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της αέριας φάσης, μπορούν να 
επεξεργαστούν όλα τα πολυμερή ανεξάρτητα από τη χημική τους σύσταση. 

 Μεταβάλλοντας τα χαρακτηριστικά της αέριας φάσης καθορίζεται και το είδος της 
επεξεργασίας που θα πραγματοποιηθεί, π.χ. εγχάραξη vs. εναπόθεση, παρέχοντας έτσι 
μεγάλη ευελιξία. 

 Θεωρείται περιβαλλοντικά φιλική διεργασία μιας και δεν παράγονται υγρά απόβλητα και δεν 
χρησιμοποιούνται διαλύτες. 

 Δίνει τη δυνατότητα κατεργασίας πολύ μικρού μέρους της επιφάνειας (με χρήση π.χ. 
λιθογραφίας). 

 Υπάρχει η δυνατότητα μεγάλης κλίμακας αντιδραστήρων για μεγάλο όγκο παραγωγής, 
συνεχούς, ημισυνεχούς ή ασυνεχούς λειτουργίας. 

 Δεν αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες (χαμηλής πίεσης εκκένωση). 
 Στην περίπτωση της εγχάραξης, μπορεί να επιτευχθεί μεγάλος βαθμός ανισοτροπίας. 
 Δεν απαιτείται η χρήση ραδιενεργών πηγών. 

 
Τα μειονεκτήματα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 Η διεργασία ψυχρού πλάσματος απαιτεί τη χρήση συστήματος υψηλού κενού, γεγονός που 
αυξάνει το κόστος*. 

 Οι συνθήκες της αέριας φάσης και συνεπώς το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από το είδος, τη γεωμετρία και την ιστορία του αντιδραστήρα. 

 Το scale-up ενός μικρού, εργαστηριακού ή ημιβιομηχανικού αντιδραστήρα σε βιομηχανικής 
κλίμακας αντιδραστήρα δεν είναι στις περισσότερες περιπτώσεις εύκολη διαδικασία. 

                                                 
* Τελευταία έχει αναπτυχθεί η τεχνική του πλάσματος DBD (Dielectric Barrier Discharge), με το οποίο 
δημιουργείται πλάσμα χαμηλής θερμοκρασίας σε ατμοσφαιρική πίεση. Οι εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας 
διευρύνονται έντονα τελευταία, εξαιτίας της συνδυασμού των πλεονεκτημάτων του πλάσματος χαμηλής 
θερμοκρασίας με την ευκολία του ατμοσφαιρικού πλάσματος (απουσία αντλητικού συστήματος κτλ). Βέβαια, η 
τεχνολογία DBD παρουσιάζει και αυτή προβλήματα σταθερότητας, καθαρότητας, ευαισθησία στις αποστάσεις των 
ηλεκτροδίων κτλ, αλλά τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματά της την καθιστούν αν μη τι άλλο ελκυστική. 
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1.2.1 Πλάσμα και Ηλεκτρικές Εκκενώσεις Πλάσματος Χαμηλής Πίεσης 

Ως πλάσμα μπορεί να οριστεί ένα αέριο που περιέχει φορτισμένα και ουδέτερα συστατικά, όπως: 
ηλεκτρόνια, θετικά ιόντα, αρνητικά ιόντα, ρίζες, άτομα και μόρια. Το πλάσμα παράγεται με 
μεταφορά ενέργειας (RF ή DC) από ένα ηλεκτρικό πεδίο. Κατά την επιτάχυνσή τους τα 
ηλεκτρόνια συγκρούονται με τα άτομα-μόρια του αερίου και οδηγούν στη δημιουργία ενεργών 
συστατικών όπως π.χ. ιόντα, ρίζες κτλ. Στη κύρια μάζα του πλάσματος η θερμοκρασία των 
ηλεκτρονίων (Τe) είναι μεταξύ ~1 και ~10 eV, με πυκνότητα ηλεκτρονίων (ne) από ~109 έως 1012 
cm-3 και βαθμό ιονισμού από ~10-6 έως ~0.3. Η κύρια μάζα του πλάσματος είναι μακροσκοπικά 
ηλεκτρικά ουδέτερη. 
Ιδιαίτερη σημασία στις εκκενώσεις χαμηλής πίεσης έχει η διεπιφάνεια πλάσματος-τοιχωμάτων 
(θαλάμου, δείγματος κτλ). Στις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το πλάσμα αναπτύσσεται 
μια περιοχή, που ονομάζεται φράκτης ηλεκτρονίων (sheath), και η οποία δεν είναι ηλεκτρικά 
ουδέτερη, όπως η κύρια μάζα του πλάσματος. Συνεπώς αναπτύσσεται μια διαφορά δυναμικού με 
την επιφάνεια να βρίσκεται σε δυναμικό floating (Vf) σε σχέση με το πλάσμα που βρίσκεται σε 
δυναμικό Vp. Επειδή σε κάθε περίπτωση Vf < Vp θετικά ιόντα επιταχύνονται από το πλάσμα προς 
την επιφάνεια, ενώ ένα μέρος των ηλεκτρονίων απωθείται. Το πάχος αυτής της περιοχής 
(sheath) είναι μερικές φορές το μήκος Debye (Debye length, λD, τυπική τιμή π.χ. 50 μm) και 
αυξάνει όσο αυξάνει η μέση θερμοκρασία ηλεκτρονίων (Te) και όσο μειώνεται η πυκνότητα 

ηλεκτρονίων (ne): 
2/1
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distribution function) και επίπεδη επιφάνεια η πτώση τάσης κατά μήκος του sheath σε πλάσμα 
τυπικού αντιδραστήρα RIE (Reactive Ion Etching) είναι ίση με:  
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Εξ. 1.2-1 

όπου m είναι η μάζα του ηλεκτρονίου και M είναι η μάζα του ιόντος. Για την περίπτωση του 
πλάσματος Οξυγόνου ισχύει ότι eTV ⋅≈Δ 5 . 

1.2.2 Κατεργασίες πλάσματος 

Οι βασικές κατηγορίες (βάσει R. d’Agostino και συνεργατών) των κατεργασιών τις οποίες 
μπορεί να επιτελέσει μια ηλεκτρική εκκένωση πλάσματος είναι: (α) εγχάραξη (plasma etching), 
απομάκρυνση δηλαδή κάποιας ποσότητας υλικού, (β) απόθεση (plasma deposition), 
δημιουργία δηλαδή ενός υμενίου υλικού πάνω σε ένα άλλο υλικό και (γ) τροποποίηση (plasma 
treatment), μεταβολή δηλαδή των επιφανειακών χαρακτηριστικών (π.χ. της χημείας) ενός 
υλικού. Τελευταία έχει προστεθεί και μια ακόμη κατηγορία, (δ) νανοδόμηση (nanotexturing), 
δημιουργία δηλαδή νάνο-δομών στην επιφάνεια είτε με εγχάραξη είτε με απόθεση. Το είδος της 
κατεργασίας που θα πραγματοποιηθεί τελικά εξαρτάται όχι μόνο από τη χημεία της αέριας 
φάσης, αλλά και από τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της εκκένωσης καθώς επίσης και από την 
κατάσταση του προς κατεργασία υλικού (π.χ. θερμοκρασία). Οι κατεργασίες αυτές μπορεί να 
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γίνονται πάνω στο ίδιο υλικό διαδοχικά ή και ταυτόχρονα και αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερα 
σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της κατηγορίας των κατεργασιών. Το χαρακτηριστικό αυτό 
πλεονέκτημα της πολλαπλής λειτουργικότητας επιδιώκουμε να εκμεταλλευτούμε κατά κόρον σε 
αυτήν την εργασία. 
Στις επόμενες τρεις παραγράφους δίνονται οι βασικοί ορισμοί και τα κύρια χαρακτηριστικά των 
κατεργασιών που πραγματοποιούνται με τις ηλεκτρικές εκκενώσεις πλάσματος αερίων. 

1.2.3 Εγχάραξη 

Η εγχάραξη υλικών και ειδικότερα πολυμερών έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης ερευνητικής 
δραστηριότητας ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, εξαιτίας κυρίως της χρήσης αυτής της 
διεργασίας στη βιομηχανία της μικροηλεκτρονικής. Υπάρχουν δυο γενικές κατηγορίες 
διεργασιών για την απομάκρυνση – εγχάραξη πολυμερών: (α) η απογύμνωση-αποτέφρωση 
(stripping-ashing)* και (β) η εγχάραξη (etching, dry etching, RIE etching). 
Για την εγχάραξη πολυμερών με την (β) χρησιμοποιούνται συνήθως αντιδραστήρες RIE 
(Reactive Ion Etching), εξ ου και η ονομασία RIE etching, στα 13.56 MHz ή αντιδραστήρες 
ECR (Electron-Cyclotron-Resonance) στα 2.45 GHz ή ICP (Inductively Coupled Plasma) ή και 
Helicon (IC με παροχή ισχύς από ένα helicon-στεφάνη) στα 13.56 MHz. Στις τρεις τελευταίες 
περιπτώσεις η ενέργεια βομβαρδισμού μπορεί να ρυθμίζεται ανεξάρτητα από την ισχύ του 
πλάσματος με μια χωρητικά συζευγμένη rf γεννήτρια (π.χ. στα 13.56 MHz). 
 

Σχ. 1.2-2 Οι τρεις βασικοί μηχανισμοί εγχάραξης (α) ιονοβολή ή φυσική 
εγχάραξη, (β) θερμική ή χημική εγχάραξη και (γ) υποβοηθούμενη από ιόντα 
εγχάραξη [Lieberman94]. 

 
Τα συστατικά της αέριας φάσης που οδηγούν σε εγχάραξη είναι: (α) 
τα ιόντα και (β) τα ενεργά ουδέτερα συστατικά. Τα ενεργά ουδέτερα 
συστατικά -ελεύθερες ρίζες ως επί τω πλείστον- είναι υπεύθυνα για τη 
χημική συνιστώσα μιας διεργασίας εγχάραξης (chemical etching), ενώ 
τα ιόντα είναι υπεύθυνα για τη φυσική συνιστώσα (physical etching, 
sputtering) [Plummer00]. Τα συστατικά από κάθε κατηγορία μπορούν 

και δρουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο ή και συνεργιστικά (βλ. §1.2.3.3, σελ. 12). Όταν τα 
ουδέτερα συστατικά δρουν μόνα τους τότε η εγχάραξη καλείται χημική εγχάραξη, όταν τα ιόντα 
δρουν μόνα τους καλείται φυσική εγχάραξη ή ιονοβολή και όταν ιόντα και ουδέτερα δρουν 

                                                 
* Η απογύμνωση-αποτέφρωση πραγματοποιείται στα κατάντη του πλάσματος (εκκένωσης), και γενικά σε υψηλές 
θερμοκρασίες και πιέσεις. Η διεργασία αυτή είναι ισχυρά ισότροπη και οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία (thermally activated). Η συνεισφορά των ιόντων είναι αμελητέα 
και οι διεργασίες εξαρτώνται από τη συγκέντρωση των ουδετέρων ειδών. Χρησιμοποιείται για την ολοκληρωτική 
απομάκρυνση πολυμερικών υμενίων σε υπόστρωμα, καθαρισμό, αποστείρωση κτλ. 
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συνεργιστικά τότε καλείται υποβοηθούμενη από ιόντα εγχάραξη. Οι τρεις αυτοί μηχανισμοί 
αναλύονται ξεχωριστά στις επόμενες παραγράφους. 

1.2.3.1.Ιονοβολή ή Φυσική εγχάραξη 

Η ιονοβολή ή φυσική εγχάραξη (sputtering, physical etching) οφείλεται στην κρούση των ιόντων 
της αέριας φάσης με τα μόρια της επιφάνειας του προς εγχάραξη υλικού. Η εγχάραξη του υλικού 
πραγματοποιείται, κυρίως, ως αποτέλεσμα της μεταφοράς ορμής (ενέργειας) από το προσπίπτον 
ιόν στο υλικό-στόχο. Η κινητική ενέργεια των ιόντων λίγο πριν την επιφάνεια αποκτάται 
εξαιτίας της δημιουργίας βαθμίδας δυναμικού μεταξύ του κυρίως μέρους του πλάσματος και του 
ηλεκτροδίου πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένο το προς κατεργασία υλικό (sheath). Εξαιτίας 
της μηχανικής φύσης της διεργασίας η ταχύτητα ιονοβολής εξαρτάται από τη γωνία πρόσπτωσης 
του ιόντος στην επιφάνεια και εμφανίζει μέγιστο όταν θ~70ο. Η πιο συνηθισμένη έκφραση του 
ρυθμού εγχάραξης (etching rate, ER) για τον εν λόγω μηχανισμό είναι: 

( ) ionthspsp jEEkER ⋅−⋅=  Εξ. 1.2-2 

όπου Ε είναι η ενέργεια των ιόντων στην επιφάνεια του δείγματος και jion είναι η ροή των ιόντων 
στην επιφάνεια. Η σταθερά ksp εξαρτάται από το συγκεκριμένο δίδυμο ιόντος-στόχου και για 
συγκεκριμένο στόχο (εγχαρασσόμενο υλικό) εξαρτάται κυρίως από τη μάζα του ιόντος. Σε 
πολλές περιπτώσεις ο παράγοντας ( )thEE −  δεν γράφεται και εννοείται ότι 

συμπεριλαμβάνεται στη σταθερά ksp. Εξαιτίας της στενής κατανομής των γωνιών πρόσπτωσης 
των ιόντων η ιονοβολή είναι μια ισχυρά ανισοτροπική διεργασία. 

1.2.3.2.Θερμική ή Χημική εγχάραξη 

Η θερμική ή χημική εγχάραξη (thermal, chemical etching) κατά την κατεργασία σε πλάσμα 
οφείλεται στα ουδέτερα της αέριας φάσης. Τα είδη αυτά είναι ιδιαίτερα δραστικά χημικά και ως 
εκ τούτου μπορούν αντιδρούν εύκολα με τα μόρια της επιφάνειας του προς κατεργασία υλικού. 
Η εγχάραξη θα είναι τόσο πιο γρήγορη όσο πιο εύκολα ενώνονται οι ελεύθερες ρίζες με τα 
μόρια του προς κατεργασία υλικού και όσο πιο πτητικά είναι τα προϊόντα αυτής της δράσης. Η 
πιο συνηθισμένη έκφραση του ER για τον εν λόγω μηχανισμό είναι: 

jkER chch ⋅⋅= θ  ή jkER chch ⋅=  Εξ. 1.2-3 

Η σταθερά της δράσης kch είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας μέσω μιας Arrhenius-like 
εξάρτησης και j είναι η ροή των ουδετέρων. Το ποσοστό κάλυψης θ άλλοτε χρησιμοποιείται και 
καταλήγουμε σε μια δευτέρας τάξεως δράση και άλλοτε όχι καταλήγοντας σε πρώτης τάξεως 
δράση. Στη βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί και οι δυο περιπτώσεις ανάλογα με την περίπτωση 
και την ερευνητική ομάδα. Η χημική εγχάραξη οδηγεί σε ισοτροπική εγχάραξη. 

1.2.3.3.Υποβοηθούμενη από ιόντα εγχάραξη 

Το αποτέλεσμα της συνεργιστικής δράσης ουδέτερων συστατικών και ιόντων καλείται 
υποβοηθούμενη από ιόντα εγχάραξη (ion-enhanced etching). Πρόκειται για μια σύνθετη 
διεργασία η ύπαρξη της οποίας προέκυψε από αποτελέσματα μετρήσεων ER και της 
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διαπίστωσης ότι ο συνολικός ER δεν ισούται αλγεβρικά με το άθροισμα της φυσικής και της 
χημικής εγχάραξης. Το πιο κλασικό παράδειγμα αναφέρεται στην εγχάραξη του Si. Όταν το Si 
βρίσκεται σε περιβάλλον XeF2 (όχι πλάσμα και συνεπώς απουσία φυσικής συνιστώσας) το Si 
εγχαράσσεται με πολύ μικρό ER (Σχ. 1.2-3). Αν χρησιμοποιηθεί δέσμη ιόντων Ar ταυτόχρονα 
με το XeF2 τότε ο ER αυξάνεται περίπου κατά 10 φορές. Όταν στη συνέχεια χρησιμοποιηθεί 
μόνο η δέσμη ιόντων Ar τότε πάλι ο ER μειώνεται σημαντικά. Από αυτό το πείραμα προκύπτει 
ότι ιόντα και ουδέτερα δρουν και συνεργιστικά προκαλώντας αυτό που ονομάζεται 
υποβοηθούμενη από ιόντα εγχάραξη με ER που δεν είναι αλγεβρικά ίσος με το άθροισμα των 
επιμέρους ER. 
 

Σχ. 1.2-3 ER Si σε αέριο XeF2 (όχι πλάσμα) και σε 
Ar+ (αριστερά και δεξιά αντίστοιχα). Παρουσία και 
των δυο (στο κέντρο) ο ER είναι σημαντικά 
μεγαλύτερος από το άθροισμα των επιμέρους ER, 
αποκαλύπτοντας έτσι τη σημασία της συνεργιστικής 
δράσης ιόντων και ουδετέρων [Cobοurn79]. Το εν 
λόγω -ιδιαίτερα δημοφιλές- διάγραμμα (seminal 
experiment) αποτελεί “εκ των ων ουκ άνευ” 
οποιουδήποτε συγγράμματος σχετικό με την 
εγχάραξη σε περιβάλλον πλάσματος χαμηλής 
πίεσης. 

 
Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφοροι μηχανισμοί για την εξήγηση της υποβοηθούμενης από 
ιόντα εγχάραξης. Στους περισσότερους από αυτούς ο βομβαρδισμός με ιόντα θεωρείται ότι 
«ενεργοποιεί» την επιφάνεια του υλικού και διευκολύνει την προσρόφηση των ουδέτερων ειδών 
του πλάσματος καθώς επίσης και την αντίδραση, αλλά και ότι διευκολύνει μέσω διάφορων 
διαδικασιών την απομάκρυνση των προϊόντων της αντίδρασης. Ο υποβοηθούμενος από ιόντα 
μηχανισμός οδηγεί σε ανισοτροπική εγχάραξη. 
Η πιο συνηθισμένη έκφραση του ER για τον εν λόγω μηχανισμό είναι:  

( ) ionthIEIE jEEkER ⋅⋅−⋅= θ  Εξ. 1.2-4 

όπου kIE είναι η σταθερά της δράσης, E είναι η ενέργεια των προσπιπτόντων ιόντων, Eth είναι το 
κατώφλι της ενέργειας των ιόντων κάτω από το οποίο η παρουσία των ιόντων θεωρείται ότι δεν 
επηρεάζει τον ER, θ είναι το ποσοστό κάλυψης της επιφάνειας από τα ουδέτερα συστατικά και 
jion είναι η ροή των ιόντων στην επιφάνεια [Steinbruechel89]. 

1.2.4 Εναπόθεση 

Η εναπόθεση (deposition) είναι μια διεργασία δημιουργίας υμενίων απευθείας σε υποστρώματα. 
Επικεντρωνόμαστε στον υποβοηθούμενο από πλάσμα πολυμερισμό. Σε αυτήν τη διεργασία ο 
πολυμερισμός (μονομερή  πολυμερές) λαμβάνει χώρα με τη βοήθεια πλάσματος, δηλαδή των 
ηλεκτρονίων, των ιόντων και των ριζών της αέριας φάσης. Εν γένει οι ιδιότητες ενός 
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πολυμερούς που αποτίθεται με τη βοήθεια πλάσματος είναι διαφορετικές από αυτές ενός 
πολυμερούς που πολυμερίζεται με τις κλασικές χημικές ή ηλεκτροχημικές διεργασίες. Το 
μεγάλο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα που δίνουν οι διεργασίες πλάσματος για ελεγχόμενη 
μεταβολή των ιδιοτήτων (tunability) με πιο κλασικό παράδειγμα τη δημιουργία φθορανθρακικών 
πολυμερών με ελεγχόμενη επιφανειακή τάση (ρύθμιση του λόγου F/C στο υλικό) [Favia97], 
[Inagaki96]. 

1.2.5 Τροποποίηση 

Η χρήση διεργασιών πλάσματος για την τροποποίηση (modification) επιφανειακών ιδιοτήτων 
πολυμερών έχει αυξηθεί σημαντικά κυρίως τα τελευταία χρόνια. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του πλάσματος και κυρίως η μεγάλη γκάμα χημείας αέριας φάσης (Οξυγόνου, φθορίου κτλ) που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, οι χαμηλές θερμοκρασίες και η δυνατότητα αποφυγής υγρών 
χημικών και οργανικών διαλυτών έχει καταστήσει την τεχνολογία πλάσματος απαραίτητη σε μια 
μεγάλη σειρά από ερευνητικές και τεχνολογικές εφαρμογές. Η διεργασία αυτή διαφοροποιείται 
από την εγχάραξη και την εναπόθεση στο ότι ο στόχος δεν είναι η μείωση ή η αύξηση της μάζας 
του υποστρώματος, αλλά μόνο η επιφανειακή φυσική ή χημική τροποποίηση. Για παράδειγμα 
κατεργασία πολυμερών με πλάσμα Οξυγόνου αυξάνει την υδροφιλικότητα της επιφάνειας και 
την περιεκτικότητά της σε Ο [Inagaki96], ως αποτέλεσμα της οξείδωσης των αλυσίδων 
(δημιουργία καρβονυλίων κτλ), ενώ υπό συνθήκες υψηλής ενέργειας βομβαρδισμού 
εμφυτεύονται στο υπόστρωμα δημιουργώντας αντίστοιχα προφίλ συγκέντρωσης. 

1.2.6 Νανοδόμηση 

Στις προηγούμενες τρεις κατηγορίες έχει προστεθεί τελευταία, ως ανεξάρτητη περίπτωση, η 
νανοδόμηση. Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσεται μια σειρά από μεθοδολογίες και πρακτικές οι 
οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη επιφανειακών χαρακτηριστικών με ελεγχόμενο τρόπο, χωρίς τη 
χρήση λιθογραφικών πρακτικών. Τα επιφανειακά αυτά δομικά στοιχεία ανάλογα με την 
εφαρμογή μπορούν να χαρακτηριστούν ως επιφανειακή τραχύτητα, αυτό-οργανωμένες δομές 
κτλ. Παράγονται απευθείας από την αλληλεπίδραση του πλάσματος με την πολυμερική 
επιφάνεια και ενώ στην περίπτωση των εφαρμογών της μικροηλεκτρονικής θεωρούνται εν γένει 
ως μειονέκτημα, βρίσκουν πολυάριθμες και σημαντικές εφαρμογές στην κατεργασία πολυμερών 
με στόχο τη ρύθμιση των επιφανειακών χαρακτηριστικών, όπως π.χ. για τη ρύθμιση της 
προσρόφησης βιολογικών υγρών (π.χ. [Rucker05]), την κατασκευή υπέρ-υδρόφοβων επιφανειών 
(π.χ. [Vourdas07]), τη δημιουργία anti-reflective υμενίων (π.χ. [Kaless05]). Η κατηγορία αυτή 
διαφοροποιείται από την εγχάραξη στο ότι στόχος δεν είναι η αφαίρεση υλικού και από την 
τροποποίηση στο ότι δεν στοχεύει στη μεταβολή της επιφανειακής χημείας. Οι χρήσεις από 
αυτήν την κατηγορία έχουν προσελκύσει έντονα τα ενδιαφέρον τελευταία και απασχόλησαν και 
την παρούσα Δ.Δ. (βλ. §3.1.6 σελ.61, §3.4 σελ. 113, §3.5 σελ. 132). 
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Ο απώτερος στόχος της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι η μελέτη της χρήσης 
διεργασιών πλάσματος για την επεξεργασία πολυμερικών επιφανειών (εγχάραξη, απόθεση, 
τροποποίηση και νανοδόμηση) και τελικά την κατασκευή πολυμερικών (πλαστικών) 
μικρορευστομηχανικών διατάξεων. Οι εργασίες-μελέτες κατασκευής μικρορευστομηχανικών 
διατάξεων με διεργασίες πλάσματος ήταν και παραμένουν λίγες σε σχέση με τις υπόλοιπες 
διεργασίες, παρά τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρουν για την τροποποίηση και τη 
σχηματοποίηση πολυμερών. Η διερεύνηση των δυνατοτήτων και των μηχανισμών των 
διεργασιών πλάσματος σε πολυμερή προς αυτή την κατεύθυνση, η εφαρμογή τους για την 
επεξεργασία επιφανειών με συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές τεχνολογίες 
και η πρόταση για εναλλακτικές τεχνικές επεξεργασίας και κατασκευής αποτέλεσαν τους 
κύριους άξονες πορείας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της Δ.Δ. 
Όπως και για κάθε άλλη τεχνική κατασκευής τέτοιων διατάξεων, η πορεία μιας τέτοιας μελέτης 
περιλαμβάνει τέσσερα γενικά στάδια, τα οποία και αποτελούν τα στάδια της Δ.Δ.: 
1. Διαδικασίες για τη διάνοιξη των απαραίτητων δομών (αυλάκια, οπές κτλ)- εκλεκτική 

εγχάραξη. Στο στάδιο αυτό ενδιαφέρει η ταχύτητα και η γεωμετρική ακρίβεια με την οποία 
επιτυγχάνεται εν τέλει η μορφοποίηση. Στην περίπτωσή μας, οι δομές δημιουργούνται με 
διαδικασίες εγχάραξης πολυμερών και συνεπώς απαιτείται να μελετηθούν οι μηχανισμοί 
εγχάραξης των διάφορων πολυμερών που χρησιμοποιούνται ούτως, ώστε να επιτευχθεί η 
μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα εγχάραξης και συνεπώς να μειωθεί ο συνολικός χρόνος 
κατασκευής της διάταξης, αλλά και να επιτευχθούν τα απαιτούμενα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά κτλ. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Διατριβής προέκυψε και το 
θέμα της ανάπτυξης τραχύτητας ως αποτέλεσμα της εγχάραξης, το οποίο συναρτάται 
άμεσα και με το δεύτερο στάδιο. 

2. Η ρύθμιση των επιφανειακών χαρακτηριστικών των καναλιών και γενικότερα των 
επιφανειών οι οποίες έρχονται σε επαφή με τα προς ανάλυση διαλύματα. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις τα διαλύματα αυτά περιέχουν βιολογικά συστατικά και συνεπώς 
η διαβροχή, η χημεία τους κτλ πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Στα εν λόγω θέματα μεγάλη 
είναι η σημασία της τραχύτητας των επιφανειών δεδομένου ότι αυτή επηρεάζει την 
προσρόφηση πρωτεϊνών, τη γωνία επαφής κτλ. Ένα βασικό πλεονέκτημα της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι η δυνατότητα που προσφέρουν οι διεργασίες πλάσματος 
για την ταυτόχρονη ρύθμιση των επιφανειακών χαρακτηριστικών (διαβροχή, τραχύτητα 
κτλ) μαζί με τη σχηματοποίηση. Αν και η διεργασία με πλάσμα Οξυγόνου, που 
χρησιμοποιείται για την εγχάραξη, οδηγεί σε υδρόφιλες επιφάνειες, αναπτύχθηκε και 
εφαρμόστηκε μια γρήγορη, ευέλικτη και γενική τεχνική για τη δημιουργία υδρόφοβων και 
υπέρ-υδρόφοβων επιφανειών για τις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο. 

3. Η κατασκευή της μικρορευστομηχανικής διάταξης, κατά την οποία οι δομές σφραγίζονται, 
συνδέονται, γίνονται λειτουργικές και εν τέλει τίθενται στη διάθεση των αναλυτικών 

1.3 Στόχοι και Δομή της Διδακτορικής Διατριβής 
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χημικών. Αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε νέα εναλλακτική τεχνική συγκόλλησης των 
πλακιδίων ΡΜΜΑ με βάση τον υπάρχον εξοπλισμό του εργαστηρίου. Στήθηκε και 
χρησιμοποιήθηκε διάταξη για τη διενέργεια μετρήσεων τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης. 

4. Η πραγματοποίηση πρότυπων χημικών, βιοχημικών και βιολογικών αναλύσεων για την 
απόδειξη της λειτουργικότητας των διατάξεων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων 
αντίστοιχων με τις κλασσικές διατάξεις. Πραγματοποιήθηκαν προκαταρκτικές μετρήσεις 
ηλεκτροόσμωσης και διενεργήθηκαν πρότυπα πειράματα τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης. 

 
Η δομή της εργασίας είναι η ακόλουθη: 
(1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 1) 
(2) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (σελ. 17) στο οποίο παρουσιάζονται οι πειραματικές 
λεπτομέρειες του αντιδραστήρα πλάσματος που χρησιμοποιήθηκε στη Δ.Δ. (§2.1, σελ. 18), η 
μέθοδος της φασματοσκοπικής ελλειψομετρίας (§2.2.1, σελ. 20) και οι τεχνικές για τον 
χαρακτηρισμό της αέριας φάσης του πλάσματος και συγκεκριμένα της φασματοσκοπίας 
εκπομπής με ακτινομετρία* (§2.3.1, σελ. 29) και του ηλεκτροδίου μέτρησης της ροής των ιόντων 
(§2.3.2, σελ. 35). 
Τα αποτελέσματα χωρίζονται σε δυο βασικές ενότητες: 
(3) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΓΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟ-ΥΦΑΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (σελ. 
39) στην οποία παρουσιάζονται από τη μια η μελέτη των μηχανισμών εγχάραξης των υλικών 
που χρησιμοποιούνται (πυριτιούχα πολυμερή**: §3.1, σελ. 40, μη πυριτιούχα πολυμερή: §3.2, 
σελ. 69) καθώς και τα αποτελέσματα της εγχάραξης λεπτών και υπέρ-λεπτών πολυμερικών 
υμενίων (§3.3, σελ. 92) και από την άλλη η μελέτη της νάνο-ύφανσης των μη πυριτιούχων 
πολυμερών (§3.4, σελ 113) στην οποία βασίζεται και η μεθοδολογία για την κατασκευή υπέρ-
υδρόφοβων πολυμερικών επιφανειών (§3.5, σελ. 132). 
(4) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΑΞΗΣ (σελ. 157) στην οποία παρουσιάζονται οι διαδικασίες για την κατασκευή της 
διάταξης (λιθογραφία, σφράγιση κτλ) (§4.1, σελ.150) και ο ηλεκτροκινητικός χαρακτηρισμός 
των καναλιών (§4.2, σελ. 157) με μετρήσεις ηλεκτροοσμωτικής ροής, διενέργεια 
ηλεκτροκινητικής έγχυσης (electro-injection), εισαγωγή δηλαδή μικρής ποσότητας (plug) προς 
ανάλυση ουσίας στο κανάλι της τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης και τέλος τριχοειδούς 
ηλεκτροφόρησης. 
Η εργασία ολοκληρώνεται με τη σύνοψη των συμπερασμάτων από την παρούσα Δ.Δ: 
(5) ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (σελ. 173). 

                                                 
* Εδώ παρουσιάζεται και η διαδικασία για την ανάλυση των πειραματικών δεδομένων (ακτινομετρικοί λόγοι) από 
πλάσμα Οξυγόνου, που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Δ.Δ. 
** Στο κεφάλαιο για τα πυριτιούχα πολυμερή παρουσιάζονται και τα πειραματικά αποτελέσματα για τη νανο-
ύφανση των εν λόγω πολυμερών (βλ. §3.1.6, σελ. 61) 
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Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν συντομία λεπτομέρειες της πειραματικής διαδικασίας και των 
κύριων μεθοδολογιών που εφαρμόστηκαν-χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Δ.Δ. Όπου κρίνεται 
σκόπιμο αναφέρεται συνοπτικά η βασική θεωρία, οι βασικές εξισώσεις και ενδεικτική πορεία ανάλυσης των 
πρωτογενών πειραματικών δεδομένων. 

 

2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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Ο αντιδραστήρας που χρησιμοποιήθηκε ως επί τω πλείστον κατά τη διάρκεια της παρούσας Δ.Δ. 
είναι ο αντιδραστήρας πλάσματος (ΜΕΤ-Alcatel) που διαθέτει το εργαστήριο Πλάσματος του 
Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δ». Ο αντιδραστήρας αυτός σχεδιάστηκε κυρίως 
για εφαρμογές μικρομηχανικής (Micromachining Etching Tool) και για την επεξεργασία δισκίων 
πυριτίου (Si). Ένα σχέδιο του αντιδραστήρα αυτού δίνεται στο Σχ. 2.1-1. 
 

  

Σχ. 2.1-1 (αριστερά) Σχεδιάγραμμα και (δεξιά) Φωτογραφία του αντιδραστήρα πλάσματος, που διαθέτει το 
εργαστήριο πλάσματος του ΙΜΗΛ. 

 
Η αφή του πλάσματος γίνεται στο πάνω μέρος του αντιδραστήρα, ως αποτέλεσμα της παροχής 
ενέργειας RF στο εισερχόμενο αέριο (επίσης από το πάνω μέρος) μέσω μιας στεφάνης (helicon). 
Η επαγωγικά συζευγμένη γεννήτρια RF έχει τη δυνατότητα παροχής ενέργειας μέχρι 2000 W, με 
τη βοήθεια κατάλληλου matching box για τη ρύθμιση και εξάλειψη της ανακλώμενης ισχύος. Η 
περιοχή στην οποία γίνεται η αφή του πλάσματος (dome) περικλείεται από κύλινδρο αλουμίνας 
ύψους 0.26 m και ακτίνας 0.085 m. Η στεφάνη είναι από χαλκό επικαλυμμένο από πλατίνα, 
ψύχεται εσωτερικά με συνεχή διέλευση ψυκτικού, βρίσκεται έξω από τον κύλινδρο από 
αλουμίνα (σε ατμοσφαιρική πίεση) στο κάτω μέρος του και λίγα cm μακριά από αυτόν. Ο 
θάλαμος του αντιδραστήρα είναι από εσωτερικά επενδυμένος από ανοδιωμένο αλουμίνιο (μαύρη 
ανοδίωση), είναι κυλινδρικός (ύψος 0.19 m και ακτίνα 0.2 m) και συμμετρικά τοποθετημένος 
κάτω από τον κύλινδρο της αλουμίνας. Εξωτερικά υπάρχει συστοιχία μαγνητών. 
Το ηλεκτρόδιο στο οποίο τοποθετείται το δείγμα είναι από αλουμίνιο και στο κέντρο του 
υπάρχει οπή για τη διοχέτευση αερίου He στο πίσω μέρος του δείγματος για τη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας του δείγματος (He backside cooling). Η θερμοκρασία του He ρυθμίζεται με 
κατάλληλο σύστημα PID με τη βοήθεια αφενός ηλεκτρικών αντιστάσεων και αφετέρου ροής 

2.1 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
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υγρού Αζώτου (LN2). Τα δείγματα πρέπει σε κάθε περίπτωση, λόγω της ιδιομορφίας του 
συστήματος μεταφοράς των δειγμάτων, να είναι τοποθετημένα σε φορέα-δισκίο διαμέτρου 4΄΄. 
Αρχικά χρησιμοποιούνταν ανοδιωμένα δισκία Al, τα οποία όμως δημιουργούσαν πολλά 
προβλήματα όταν η μεταφορά του δείγματος δεν ήταν επιτυχής και επίσης αποδείχτηκε ότι 
δυσχέραιναν την ψύξη των δειγμάτων. Για τον λόγο αυτό σταμάτησε η χρήση των δισκίων 
αυτών και χρησιμοποιήθηκαν δισκία Si (Si wafers), τα οποία είναι μεν πιο εύθραυστα, αλλά δεν 
καταστρέφουν τα στοιχεία του αντιδραστήρα με τα οποία έρχονται σε επαφή όταν η μεταφορά 
του δείγματος είναι ανεπιτυχής. Επίσης με τα δισκία Si η ψύξη των δειγμάτων είναι πιο 
αποτελεσματική. Ο φορέας (Si ή Al) συγκρατείται επί του ηλεκτροδίου με τη χρήση ενός 
πνευματικά κινούμενου δακτυλίου (από ανοδιωμένο αλουμίνιο), το οποίο εφαρμόζει 
περιφερειακά στο φορέα και τον συγκρατεί πλησίον (σε επαφή) του ηλεκτροδίου από αλουμίνιο. 
Ο δακτύλιος αυτός δεν ψύχεται αν και αναπτύσσεται σημαντικά υψηλή θερμοκρασία σε αυτόν 
κατά τη διάρκεια της κατεργασίας. Η συνολική ακτίνα του δακτυλίου είναι 0.145 m. 
Το ηλεκτρόδιο έχει τη δυνατότητα να πολώνεται ανεξάρτητα (bias voltage) σε σχέση με τη 
γεννήτρια για την αφή του πλάσματος, μέσω μιας δεύτερης RF γεννήτριας χωρητικά 
συζευγμένης με τη βοήθεια matching box για την εξάλειψη της ανακλώμενης ισχύος. Με το 
τρόπο αυτό ρυθμίζεται ανεξάρτητα η ενέργεια των ιόντων, που προσπίπτουν στο δείγμα. 
Για τη μεταφορά του δείγματος και για την αποφυγή ανοίγματος και κλεισίματος του κυρίως 
θαλάμου υπάρχει σύστημα load-lock (προθάλαμος) απ’ όπου με μηχανικό τρόπο ο φορέας του 
δείγματος μεταφέρεται στον κυρίως θάλαμο. 
Πριν από κάθε επεξεργασία, ο αντιδραστήρας λειτουργούσε για ~20 min χωρίς το δείγμα ούτως, 
ώστε να επιτευχθεί μόνιμη κατάσταση των τοιχωμάτων του (passivation) και να ληφθεί το 
φάσμα εκπομπής (fingerprint), όπως ήταν και κατά τη προηγούμενη σειρά μετρήσεων. Προσοχή 
χρειαζόταν στις περιπτώσεις που είχε παρεμβληθεί πείραμα απόθεσης φθορανθράκων (FC), πριν 
από την κατεργασία με πλάσμα Οξυγόνου, ιδίως στα πειράματα των πυριτιούχων πολυμερών. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις πάντα ο θάλαμος ανοιγόταν με αφαίρεση του πάνω μέρους του, που 
περιλαμβάνει το helicon, το matching box, τον κύλινδρο από αλουμίνα και το πηνίο, 
καθαριζόταν μηχανικά και μετά λειτουργούσε για επαρκή χρονικό διάστημα ώστε να μην 
υπάρχει μεταβολή της μετρούμενης πίεσης και να ληφθεί το φάσμα εκπομπής (fingerprint) όπως 
ήταν και στις προηγούμενες σειρές πειραμάτων, χωρίς βέβαια κορυφή από F. Η όλη διαδικασία 
διαρκούσε μία περίπου εργαστηριακή ημέρα. 
Σε πολλές περιπτώσεις το σύστημα της αυτόματης φόρτωσης του δείγματος δεν απόθετε το 
φορέα με το δείγμα στη σωστή θέση και το δείγμα, ο φορέας και πιθανόν τα στοιχεία που τον 
συγκρατούν έσπαγαν. Στις περιπτώσεις αυτές ο θάλαμος έπρεπε επίσης να ανοιχτεί. Μετά την 
αποκατάσταση του προβλήματος και πριν τη διενέργεια πειράματος, ο αντιδραστήρας 
λειτουργούσε χωρίς δείγμα για τέτοιο χρόνο ώστε να μην υπάρχει μεταβολή της μετρούμενης 
πίεσης και να ληφθεί το φάσμα εκπομπής (fingerprint) όπως ήταν και στις προηγούμενες σειρές 
πειραμάτων. Η όλη διαδικασία ανάλογα με το πρόβλημα που προέκυπτε κάθε φορά μπορεί να 
διαρκούσε από μια εργαστηριακή μέρα έως και μερικές μέρες. Αν το πρόβλημα ήταν 
μεγαλύτερο ο αντιδραστήρας παρέμενε ανενεργός για διάστημα μηνών (υπήρξαν δυο τέτοιες 
περιπτώσεις στη διάρκεια της παρούσας Δ.Δ.). 
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2.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

2.2.1 Φασματοσκοπική ελλειψομετρία 

Η φασματοσκοπική ελλειψομετρία (spectroscopic ellipsometry, SE) αποτελεί μια αναλυτική, μη 
καταστροφική, οπτική μεθοδολογία για τη μελέτη λεπτών υμενίων. Βασίζεται στη μέτρηση της 
αλλαγής της κατάστασης πόλωσης μιας δέσμης φωτός η οποία αλληλεπιδρά με το προς ανάλυση 
υλικό και σε κάθε μήκος κύματος μετρά δυο μεγέθη: το Ψ και το Δ. Με εφαρμογή των 
εξισώσεων Fresnel και κατάλληλη μαθηματική ανάλυση των μεγεθών Ψ και Δ προκύπτουν 
χρήσιμα συμπεράσματα για το πάχος, τις οπτικές ιδιότητες και άλλα χαρακτηριστικά ενός 
μονοστρωματικού ή πολυστρωματικού δείγματος. 
 

Σχ. 2.2-1 Αλληλεπίδραση του 
πολωμένου φωτός με μια 
μονοστρωματική ή πολυστρωματική 
επιφάνεια. Το αρχικά γραμμικά 
πολωμένο φως αλληλεπιδρά με το 
δείγμα και μετατρέπεται σε 
ελλειπτικά πολωμένο φως. Η αλλαγή 
της κατάστασης πόλωσης αναλύεται 
και από αυτήν εξάγονται τα 
αποτελέσματα. 

 

2.2.1.1. Βασική Θεωρία 

Ο μαθηματικός φορμαλισμός της ελλειψομετρικής ανάλυσης βασίζεται στις εξισώσεις Fresnel, 
που περιγράφουν την ανάκλαση και διάθλαση μιας δέσμης πολωμένου φωτός σε ένα επίπεδο 
πολυστρωματικό υλικό. Αυτές οι εξισώσεις προκύπτουν από τη λύση των εξισώσεων Maxwell. 
Η ελλειψομετρική μέτρηση εκφράζεται μέσω δυο παραμέτρων, του Ψ και του Δ, οι οποίες 
καλούνται ελλειψομετρικές γωνίες. Συγκεκριμένα, το Δ ονομάζεται σχετική καθυστέρηση 
(relative retardation) και το Ψ ονομάζεται εξαρτώμενη από την πόλωση γωνία απωλειών 
(polarization dependent loss angle). Οι ποσότητες αυτές εξαρτώνται από τις οπτικές ιδιότητες 
και το πάχος του δείγματος μέσω της σχέσης:  

s

pi

r
r

e ==⋅Ψ Δ⋅ ρ)tan(
 

Εξ. 2.2-1 

όπου τα rp και rs είναι οι μιγαδικοί συντελεστές Fresnel για την p- και s- συνιστώσα του 
πολωμένου φωτός, όπως δείχνεται και στο Σχ. 2.2-1. 
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2.2.1.2.Τεχνικά χαρακτηριστικά οργάνου 

Οι SE μετρήσεις που παρουσιάζονται σε αυτήν τη Δ.Δ. πραγματοποιήθηκαν με το SE Μ2000 
(EC400) του οίκου J.A. Woollam. Πρόκειται για ένα ελλειψόμετρο με περιστρεφόμενο 
αντισταθμιστή φάσης (Rotating Compensator Ellipsometer-RCE), στο οποίο τόσο ο πολωτής 
όσο και ο αναλυτής παραμένουν σταθερά, ενώ ο αντισταθμιστής φάσης περιστρέφεται συνεχώς. 
Με το συγκεκριμένο μοντέλο είναι δυνατόν να καταγραφούν και να αναλυθούν 479 μήκη 
κύματος, από 245.18 nm έως και 998.86 nm, με ανάλυση 1.57 nm. Χρησιμοποιείται λυχνία Xe 
(Hamamatsu Photonics K.K., L-2194-01). 
Τα πρωτογενή SE δεδομένα και από in situ και από ex situ μετρήσεις αναλύθηκαν με τη βοήθεια 
του προγράμματος WVASE του ίδιου οίκου (J.A. Woollam). 
Το όργανο αγοράστηκε στα μέσα του 2003, από τον αντιπρόσωπο της J.A. Woollam στην 
Ευρώπη (Lot-Oriel, Group, Europe) και είχαμε την τύχη και την ευκαιρία να το λειτουργήσουμε 
εντατικά από την αρχή τόσο σε in situ όσο και σε ex situ μετρήσεις. Πραγματοποιήθηκαν επίσης 
μεγάλες σειρές μετρήσεων και οι αντίστοιχες αναλύσεις και για άλλες ερευνητικές ομάδες. 

2.2.1.3.Πρότυπα μέτρησης 

Το NIST (National Institute of Standards Technology) προσφέρει μια σειρά από πρότυπα 
δοκίμια (δοκίμια αναφοράς, standard reference materials-SRMs) για τη διασφάλιση ποιότητας 
των SE μετρήσεων. Τα δοκίμια αυτά, τα οποία ως επί τω πλείστον είναι θερμικά οξείδια του Si, 
έχουν πάχη από 200 nm έως και 12.5 nm. Πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι η τιμή η οποία 
πιστοποιείται από το NIST, δεν είναι το πάχος του οξειδίου, αλλά η τιμή του Ψ και Δ και 
μάλιστα μόνο στα 632.8 nm. 
Εδώ κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί και η ύπαρξη προτύπου από την ASTM (American Society 
for Testing and Materials). Το εν λόγω πρότυπο F576-01 αναφέρεται σε μετρήσεις πάχους και 
δείκτη διάθλασης μονωτικών υλικών πάνω σε πυρίτιο (Standard test method for measurement of 
insulator thickness and refractive index on silicon substrates by ellipsometry). 

2.2.1.4.Διαδικασία ανάλυσης πρωτογενών ελλειψομετρικών δεδομένων 

Με την SE η μέτρηση του πάχους και των οπτικών ιδιοτήτων ενός υμενίου δεν είναι άμεση. Με 
την ελλειψομετρική μέθοδο εξάγονται τιμές για το Ψ και το Δ, οι οποίες κατόπιν πρέπει να 
αναλυθούν ούτως, ώστε να προσδιορισθούν οι τιμές παραμέτρων που ζητούνται. Στο Σχ. 2.2-2 
δίνεται το διάγραμμα ροής για την ανάλυση των πρωτογενών ελλειψομετρικών δεδομένων. 
Η διαδικασία μέτρησης έχει ως εξής: Αρχικά, τοποθετείται το δείγμα στην τράπεζα του SE έτσι, 
ώστε η δέσμη φωτός να προσπίπτει μόνο στο δείγμα, του οποίου επιθυμείται η ανάλυση και 
πραγματοποιείται ευθυγράμμιση και μεγιστοποίηση σήματος που φθάνει στον ανιχνευτή. 
Ακολούθως πραγματοποιείται η μέτρηση (λαμβάνονται τα δεδομένα Ψ και Δ), η οποία δεν 
διαρκεί περισσότερο από 2 sec. Ο χρόνος αυτός αυξάνει αν επιλεχθεί να γίνονται περισσότερες 
επαναλήψεις (λήψεις Ψ και Δ) για τη μείωση του θορύβου. 
Κατόπιν επιλέγεται το μοντέλο για την προσομοίωση του δείγματος και πραγματοποιείται η 
διαδικασία προσομοίωσης. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ελέγχονται και εάν δεν 
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συγκρίνονται επαρκώς με τα πειραματικά (Ψ και Δ), επαναλαμβάνεται η ανάλυση με νέες 
αρχικές τιμές ή επιλέγεται νέο μοντέλο. 
 

Σχ. 2.2-2 Διάγραμμα ροής για την ανάλυση των 
ελλειψομετρικών δεδομένων. 

 
Στη διαδικασία ανάπτυξης του μοντέλου 
απαιτείται να οριστούν τα υμένια του 
δείγματος (stacking sequence) καθώς και οι 
οπτικές τους ιδιότητες. Αυτό μπορεί να γίνει 
είτε με τη χρήση δεδομένων από π.χ. τη 
βιβλιογραφία (tabulated), είτε με τη χρήση 
κατάλληλη συναρτήσεων για τη πρόρρηση 
των οπτικών ιδιοτήτων του κάθε υμενίου 

(dispersion functions, relationships), οι παράμετροι των οποίων μπορούν κατόπιν να 
προσαρμοστούν στα πειραματικά δεδομένα. 
Η πιο απλή συνάρτηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολυμερή είναι αυτή του Cauchy:  

42)(
λλ

λ nn
n

CBAn ++=  
Εξ. 2.2-2 

όπου το λ είναι το μήκος κύματος (εδώ σε μm) και οι Αn, Bn και Cn οι λεγόμενες παράμετροι του 
Cauchy. Προφανώς η τιμή του n καθορίζεται κυρίως από το An. 
Ο συντελεστής k (extinction coefficient), ο οποίος συνδέεται με τον συντελεστή απορρόφησης α 
(absorption coefficient) μέσω της σχέσης λπ ka ⋅⋅= 4 , δίνεται από τη σχέση του Urbach:  

( )bk EEB
k eAEk −⋅⋅=)(  Εξ. 2.2-3 

όπου Αk και Bk οι παράμετροι του μοντέλου. 
Ο συνδυασμός αυτών των σχέσεων είναι αυτός που κυρίως χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη Δ.Δ. 

2.2.1.5.Μέτρηση επιφανειακής τραχύτητας με φασματοσκοπική ελλειψομετρία 

Η τεχνική του AFM για μικρού μεγέθους τραχύτητα και η προφιλομετρία για μεγαλύτερου 
μεγέθους τραχύτητα, αλλά και οι διάφορες τεχνικές μικροσκοπίας είναι οι ενδεικνυόμενες 
μεθοδολογίες για τη μέτρηση τόσο των παραμέτρων της τραχύτητας όσο και για την απεικόνιση 
της μορφολογίας της επιφάνειας. Μέτρηση της επιφανειακής, αλλά διεπιφανειακής, τραχύτητας 
μπορεί να πραγματοποιηθεί, όμως, και με τη SE. 
Η αρχή, όμως, της μέτρησης της τραχύτητας με τη SE είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με 
αυτή του AFM ή της προφιλομετρίας (Σχ. 2.3-4). Η μεθοδολογία αυτή για τη μέτρηση της 
τραχύτητας εισήχθη αρχικά από τον Aspnes, ο οποίος διαπίστωσε συσχέτιση της επιφανειακής 
τραχύτητας με τη μακροσκοπική διηλεκτρική σταθερά ε~  [Aspnes82]. 
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Στην περίπτωση της SE η τραχύτητα θεωρείται ως ένα ακόμη στρώμα υλικού με οπτικές 
ιδιότητες που προκύπτουν από συνδυασμό των οπτικών ιδιοτήτων του υποκείμενου υλικού και 
αυτών του αέρα (ή όποιου άλλου είναι το περιβάλλον) [Tompkins99]. 
 

 
Σχ. 2.2-3. Σχηματική απεικόνιση της αρχής λειτουργίας μέτρησης της επιφανειακής τραχύτητας (α) με SE 
και (β) με μικροσκόπιο ατομικής δύναμης (tapping mode). 

 
Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα από σχέσεις με τις οποίες είναι δυνατόν να προσεγγισθούν οι οπτικές 
ιδιότητες ενός μίγματος υλικών, οι οποίες είναι γνωστές ως Effective Medium Approximation 
(EMA) Theories. Η πιο απλή σχέση είναι ένας απλός γραμμικός συνδυασμός: 

( ) ambientbulksrough ff εεε ~1~~ ⋅−+⋅=  Εξ. 2.2-4 

Όπου sroughε~  είναι η ενεργός (συνολική) διηλεκτρική συνάρτηση του στρώματος της τραχύτητας, 

bulkε~ , ambientε~  είναι οι διηλεκτρικές συναρτήσεις του υποκείμενου στρώματος και του 

περιβάλλοντος αντίστοιχα και f  είναι το ποσοστό όγκου του υποκείμενου υλικού στον 
συνολικό όγκο του τραχέως στρώματος. Η γραμμική αυτή σχέση αν και είναι εύκολο να 
υπολογιστεί δεν δίνει ακριβή αποτελέσματα. Αντιθέτως, η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη σχέση 
EMA είναι γνωστή ως προσέγγιση του Bruggeman (ΒΕΜΑ) η οποία έχει την παρακάτω μορφή:  
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Εξ. 2.2-5 

Τα σύμβολα έχουν και εδώ την ίδια σημασία όπως και πριν. 
Με βάση αυτήν την λογική η SE μπορεί να δώσει πληροφορία σχετικά με το μέγεθος της 
τραχύτητας. Αν και τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα όπως στην περίπτωση του AFM, του 
προφιλόμετρου ή του SEM, η SE δίνει τη δυνατότητα για γρήγορη και επιτόπου παρατήρηση 
της τραχύτητας, με την έννοια που αναπτύχθηκε προηγουμένως βέβαια. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, και εάν δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο, το ποσοστό f τίθεται 
ίσο με 50%, αν και αυτό δεν είναι αληθές για πολλές από τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν. 
Παρόλο αυτά όμως η εισαγωγή μιας ακόμη παραμέτρου προσαρμογής (του f) κατά τη διάρκεια 
μοντελοποίησης των ελλειψομετρικών δεδομένων εισαγάγει δυσκολία σύγκρισης 
αποτελεσμάτων μεταξύ τους και καθιστά την ανάλυση μια μαθηματική άσκηση με 
αποτελέσματα χωρίς αξιόπιστη φυσική σημασία. 

Τραχύ υμένιο 
(srough layer) 

(α) (β) 
Κύριο υλικό 
(bulk layer) 
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Τα αποτελέσματα AFM δεν συσχετίζονται πάντα άμεσα και απόλυτα με τα αποτελέσματα της 
SE. Το πάχος του srough αναμένεται να συσχετίζεται με το εύρος της τραχύτητας, το οποίο στην 
περίπτωση μιας τοπογραφίας με γκαουσιανή κατανομή ισούται με 6 RMS. Τέτοιου είδους 
συσχέτιση (AFM-SE) έχει επιχειρηθεί και στο παρελθόν για την περίπτωση ημιαγωγών τύπου α-
Si-xCx:H, που αποτέθηκαν με χημική απόθεση ατμών υποβοηθούμενη με πλάσμα (PECVD) 
[Koh96]. Με απλή προσαρμογή των πειραματικών δεδομένων εξήχθη η παρακάτω ποσοτική -
πλην όμως καθαρώς εμπειρική- σχέση, βάσει της οποίας εξάγονται κάποια θεωρητικά 
συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την υπό εξέταση συσχέτιση:  

4)(5.1)( +⋅= AFMdSEd RMSs  Εξ. 2.2-6 

για 30<ds(SE) <100 (οι τιμές σε Angstrom). 
Σύμφωνα με τους Koh et al το γεγονός ότι η τιμή της κλίσης της πιο πάνω ευθείας είναι 1.5 
σημαίνει ότι η τιμή του πάχους του srough είναι ανάμεσα στην τιμή του rms και του μέσου 
μέγιστου εύρους, που δίνει το AFM. Δείχνεται, επίσης, ότι το 6% περίπου του υλικού βρίσκεται 
έξω από το στρώμα που προσομοιάζει την επιφανειακή τραχύτητα. Η ύπαρξη τέμνουσας (=4) 
αποδίδεται στην επιφανειακή τραχύτητα, η οποία μπορεί να μετρηθεί με SE αλλά όχι με AFM. 

2.2.1.6.Μέτρηση θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης λεπτών και υπέρ-λεπτών υμενίων 

Με βάση το πλήθος ων δημοσιευμένων εργασιών, η SE είναι η περισσότερο δημοφιλής μέθοδος 
μέτρησης της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης λεπτών και υπέρ-λεπτών υμενίων (Tg

film). 
 

Σχ. 2.2-4. (Δεξιά) Σχηματική απεικόνιση της μεθοδολογίας μέτρησης Tg
film. (Αριστερά) Τέσσερις 

διαφορετικοί τρόποι για τον προσδιορισμό της Tg
film για την περίπτωση ενός υμενίου PMMA (MW=120k), (a) 

και (b) Η Tg
film προσδιορίζεται από την αλλαγή της κλίσης του Ψ και Δ (και τα δύο @691 nm, αλλά μπορεί 

και αλλού) συναρτήσει της θερμοκρασίας. Στο (c) και (d) έχει προηγηθεί ανάλυση των πρωτογενών 
ελλειψομετρικών δεδομένων και η Tg

film προσδιορίζεται από την αλλαγή της κλίσης του δείκτη διάθλασης 
και του πάχους (ή αντίστοιχα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο θερμικός συντελεστής διαστολής) 
συναρτήσει της θερμοκρασίας. Σε όλες τις περιπτώσεις (a-d) η προσδιορισθείσα Tg

film είναι η ίδια. 
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Για την επί τόπου καταγραφή των Ψ and Δ συναρτήσει της θερμοκρασίας χρησιμοποιήθηκε μια 
προγραμματιζόμενη-ρυθμιζόμενη (PID) θερμαινόμενη πλάκα (hot plate). Η θερμοκρασία της 
πλάκας (κοντά στη διεπιφάνεια με το δείγμα) καταγράφεται αυτόματα με χρήση ενός 
θερμοστοιχείου, το οποίο τροφοδοτεί τον PID ρυθμιστή. Ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας 
ήταν σε όλες τις περιπτώσεις σταθερός και ίσος με ~20 oC/min. Η Tg

film προσδιορίστηκε σε κάθε 
περίπτωση κατά τη διάρκεια της αύξησης της θερμοκρασίας από την αλλαγή κλίσης του Ψ και Δ 
συναρτήσει της θερμοκρασίας (Σχ. 2.2-4-a και -b). Ως αποτέλεσμα της μεταβολής του 
συντελεστή θερμικής διαστολής (coefficient of thermal expansion-CTE) και του δείκτη 
διάθλασης (ποσοστό ελεύθερου όγκου) που λαμβάνει χώρα στην Tg

film, η κλίση των Ψ και Δ 
μεταβάλλεται, υποδεικνύοντας έτσι τη μεταβολή από την υαλώδη στην ελαστοϊξώδη 
κατάσταση. 

2.2.1.7.Ακρίβεια, επαναληψιμότητα και αναπαραγωγισιμότητα 

Η ακρίβεια (accuracy) μετράει το μέτρο της προσέγγισης της τιμής μέτρησης προς την 
«αληθινή» τιμή του μετρούμενου μεγέθους. Η έννοια της ακρίβειας στην SE είναι σχετική και 
πρέπει κατά τη γνώμη μας, να χρησιμοποιείται με πολύ προσοχή. Η ακρίβεια στην καταγραφή 
των Ψ και Δ αναμένεται να γίνεται με μεγάλη ακρίβεια. Πράγματι, από πειραματικές μας 
μετρήσεις μας προκύπτει ότι οι μετρούμενες τιμές Ψ και Δ είναι πολύ κοντά σε αυτές της βάσης 
δεδομένων που διαθέτουμε (αν οι εν λόγω τιμές θεωρηθούν ως «αληθινές» ή «ορθές»). Το 
πρόβλημα με την έννοια της ακρίβειας βρίσκεται στα αποτελέσματα μετά την ανάλυση των 
πρωτογενών ελλειψομετρικών δεδομένων, τα οποία είναι και οι τεχνολογικά χρήσιμες και 
ζητούμενες τιμές. Το πάχος ή οι οπτικές ιδιότητες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το μοντέλο 
που χρησιμοποιείται (όπως είδαμε και προηγουμένως) και συνεπώς αντίστοιχα και η ακρίβεια 
των μετρήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το χρησιμοποιούμενο μοντέλο. Στην περίπτωση 
όμως για την οποία γνωρίζουμε επακριβώς το υλικό και χρησιμοποιούμε το σωστό μοντέλο (η 
οποία είναι σπάνια περίπτωση) τότε η ακρίβεια των μετρήσεων είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. 
 

 

Σχ. 2.2-5. Συσχέτιση αποτελεσμάτων από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (ΤΕΜ) και από φασματοσκοπική 
ελλειψομετρία (η εικόνα ελήφθη από K. Vedam, TSF, 14, 1988, p. 1). Αντίστοιχες συσχετίσεις SE-SEM-TEM 
έχουν πραγματοποιηθεί και στη συνέχεια από άλλες ομάδες. 
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Στο Σχ. 2.2-5 αναφέρεται μια συσχέτιση αποτελεσμάτων από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
διερχόμενης δέσμης (ΤΕΜ) και από SE. Αν κανείς θεωρήσει τις τιμές από το ΤΕΜ ως τις 
«αληθινές» τότε τα αποτελέσματα της SE είναι πολύ κοντά στην περίπτωση των δυο ανώτερων 
υμενίων και λιγότερο κοντά στα υποκείμενα υποστρώματα. Αξίζει, ίσως, να τονιστεί στο σημείο 
αυτό ότι η μέτρηση με ΤΕΜ είναι καταστροφική διαδικασία και ανάλογα με την τεχνική απαιτεί 
χρόνο μιας μέρας ή και περισσότερο για την προεργασία και τη διεξαγωγή της, ενώ οι μετρήσεις 
SE ολοκληρώνονται μη-καταστροφικά σε λίγα λεπτά χωρίς καμία προεργασία. 
Επιπροσθέτως, το είδος του μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί, επηρεάζει επίσης τα 
αποτελέσματα. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά αποτελέσματα μέτρησης πάχους οξειδίου του 
Βολφραμίου (στα πλαίσια συνεργασίας με την ομάδα CVD του ΙΜΗΛ). Αν για τη 
μοντελοποίηση του WOx χρησιμοποιηθεί Cauchy layer (για μια πρώτη προσέγγιση) το πάχος 
του οξειδίου υπολογίστηκε 38.3 nm. Αν, όμως, χρησιμοποιηθεί μοντέλο Forouhi-Bloomer ή 
Lorentz τότε το πάχος υπολογίστηκε 42.1 ή 40.7 nm αντίστοιχα, υποδεικνύοντας με τον τρόπο 
αυτό την εξάρτηση του τελικού αποτελέσματος από τη μορφή του μοντέλου και το είδος του 
ταλαντωτή που χρησιμοποιείται για να προσομοιάσει τις οπτικές ιδιότητες του υλικού. 
Σε ό,τι αφορά στις δικές μας μετρήσεις και από συγκρίσεις με standard δοκίμιο από θερμικά 
ανεπτυγμένο οξείδιο του Si με πάχος 25 nm, οι τιμές που λαμβάνουμε τακτικά τα τελευταία 3 
χρόνια που λειτουργούμε το SE, ουδέποτε απέκλιναν περισσότερο από ~6% (πάντα προς τα 
πάνω). Από συνομιλία μας με τον επιστήμονα αντιπρόσωπο της εταιρίας Woollam στη Γερμανία 
το αποτέλεσμα αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και ικανοποιητικό. 
 
Επαναληψιμότητα (precision) είναι η εγγύτητα της συμφωνίας μεταξύ διαδοχικών 
αποτελεσμάτων, που λαμβάνονται με την ίδια μέθοδο, από το ίδιο προς έλεγχο υλικό, υπό ίδιες 
συνθήκες (ίδιος πειραματιστής, ίδια συσκευή, ίδιο εργαστήριο και μικρά διαστήματα χρόνου). 
Το standard δισκίο με το θερμικά ανεπτυγμένο οξείδιο του Si μετράται με μεγάλη 
επαναληψιμότητα τα τελευταία χρόνια. Μπορεί η τιμές που λαμβάνουμε να διαφέρουν κατά 
~6% από την αληθινή τιμή, είναι όμως πολύ επαναλήψιμες διότι η μεταξύ τους απόκλιση 
ουδέποτε ξεπέρασε το 2%. Ο έλεγχος της επαναληψιμότητας ελέγχθηκε πολλές φορές κατά τη 
διάρκεια της Δ.Δ. Στα αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζονται διαδοχικές 
μετρήσεις του ίδιου δείγματος στις ίδιες συνθήκες, από τις οποίες προκύπτει η ικανοποιητική 
επαναληψιμότητα της μεθόδου. 
 
Αναπαραγωγισιμότητα είναι η εγγύτητα της συμφωνίας μεταξύ δυο προσδιορισμών, που 
γίνονται π.χ. σε διαφορετικά εργαστήρια. Η αναπαραγωγισιμότητα αποτελεί ιδιαίτερα 
σημαντικό χαρακτηριστικό για τη σύγκριση πειραματικών δεδομένων μεταξύ διαφορετικών 
εργαστηρίων. Αν και η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα στη λήψη των ελλειψομετρικών 
δεδομένων είναι ικανοποιητική, τα αποτελέσματα από π.χ. διαφορετικά ελλειψομετρικά 
συστήματα δεν είναι αυτονόητο ότι θα είναι σε κάθε περίπτωση και αναπαραγωγίσιμα. Σε αυτό 
προστίθεται και η διαδικασία της ανάλυσης των δεδομένων (Ψ και Δ) για την εξαγωγή των 
άγνωστων παραμέτρων, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το πάχος και οι οπτικές 
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ιδιότητες. Τέτοιου είδους ανάλυση δεν έχει παρουσιαστεί εξ όσων γνωρίζουμε στη 
βιβλιογραφία. 
Με την έναρξη λειτουργίας του SE τέθηκε το ερώτημα της αναπαραγωγισιμότητας των 
μετρήσεων κυρίως εξαιτίας της συνεργασίας με το εργαστήριο πλάσματος (IMN, Equipe 
Plasmas et Couches Minces Institut des Matériaux Jean Rouxel (UMR6502), www.cnrs-imn.fr), 
στη Γαλλία. Η εν λόγω ομάδα για τις μετρήσεις SE χρησιμοποιεί ένα παλιότερο μοντέλο (M88) 
της ίδιας εταιρίας (J.A. Woollam) με το ίδιο πρόγραμμα για την ανάλυση των δεδομένων. 
Με στόχο τον έλεγχο της αναπαραγωγισιμότητας σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε η εξής 
σειρά πειραμάτων στα πλαίσια της παρούσας Δ.Δ.: Τα ίδια δείγματα που κατασκευάστηκαν στο 
ΙΜΗΛ μετρήθηκαν με SE στο ΙΜΗΛ και κατόπιν στο ΙΜΝ-Γαλλία. Κατόπιν αναλύθηκαν και τα 
δυο σετ ελλειψομετρικών δεδομένων τόσο στο ΙΜΗΛ όσο και στο ΙΜΝ. Με τον τρόπο αυτό 
έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων δυο διαφορετικών SE αλλά και σύγκριση της ανάλυσης 
αυτών από διαφορετικά λογισμικά. 
Πιο συγκεκριμένα, επιδιώχθηκε η μέτρηση του πάχους, των σταθερών του μοντέλου Cauchy και 
του συντελεστή για την ανομοιομορφία του πάχους για μια μεγάλη σειρά από υμένια 
πυριτιούχων πολυμερών πάνω σε Si. Ενδεικτικά αποτελέσματα για δυο από τα υλικά που 
μετρήθηκαν δίνονται στον Πιν. 2.2-1. 
 

Πιν. 2.2-1 Ενδεικτικά αποτελέσματα μέτρησης (δυο χαρακτηριστικές περιπτώσεις πυριτιούχων πολυμερών) 
SE για τον έλεγχο της αναπαραγωγισιμότητας των μετρήσεων πάχους, οπτικών ιδιοτήτων και 
ανομοιομορφίας. Αντίστοιχα αποτελέσματα προέκυψαν για όλη τη σειρά πολυμερών που μετρήθηκαν. 

 

Τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά για την αναπαραγωγισιμότητα των μετρήσεων. Σε όλες 
τις περιπτώσεις οι τιμές των παχών ήταν πολύ κοντά, με απόκλιση μικρότερη από 1%. Σε ό,τι 
αφορά στις οπτικές ιδιότητες, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται από την παράμετρο An του 
Cauchy, τα αποτελέσματα είναι εξίσου αναπαραγωγίσιμα. Συνεπώς, στα δυο βασικά μετρούμενα 
χαρακτηριστικά η αναπαραγωγισιμότητα των μετρήσεων κρίνεται ως ιδιαίτερα ικανοποιητική. 
Τέλος, αντίστοιχα αναπαραγωγίσιμα ήταν και τα αποτελέσματα και σε άλλα αποτελέσματα όπως 
π.χ. η ανομοιομορφία του πάχους του υμενίου, μια ποσότητα η οποία προκύπτει από το 
πρόγραμμα και εκφράζει την ομοιομορφία του πάχους του υμενίου εντός της περιοχής στην 
οποία προσπίπτει η δέσμη φωτός. 

Δείγμα 
Ελλειψόμετρο που 
έγινε η μέτρηση 

Λογισμικό που έγινε η 
ανάλυση των δεδομένων 

Πάχος (nm) An 
Ανομοιομορφία 

(%) 

ΙΜΗΛ ΙΜΗΛ 105.3 1.44 - 

ΙΜΝ ΙΜΗΛ 105.4 1.44 5.94% S41 

ΙΜΝ ΙΜΝ 105.7 1.44 6.71% 

ΙΜΗΛ ΙΜΗΛ 511.07 1.45 - 

ΙΜΝ ΙΜΗΛ 517.25 1.44 7.10% S43 

ΙΜΝ ΙΜΝ 515.86 1.44 7.02% 
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2.2.1.8.Όρια δυνατοτήτων ελλειψομετρίας 

Η SE αποτελεί μια από τις πιο αξιόπιστες και γρήγορες μεθοδολογίες για τη μέτρηση πάχους, 
των οπτικών ιδιοτήτων και της ηλεκτρονικής δομής λεπτών υμενίων. Βασικός περιορισμός για 
την εφαρμογή της μεθόδου είναι το πάχος του υπό εξέταση υμενίου να μην είναι πολύ μικρότερο 
ή μεγαλύτερο από το μήκος κύματος του φωτός που χρησιμοποιείται. Πράγματι, είναι σχετικά 
δύσκολο να χαρακτηρισθεί υμένιο πάχους π.χ. 0.5 nm ή και 10000 nm με δέσμη φωτός μήκους 
κύματος 500 nm. Με δέσμη φωτός αυτού του μήκους κύματος είναι ευκολότερο να 
χαρακτηρισθούν υμένια πάχους 5-1000 nm. Ως εκ τούτου, η υπέρυθρη SE ενδείκνυται για παχιά 
υμένια (1000 nm - 50 μm), ενώ η SE ορατού-υπεριώδους ενδείκνυται για τον χαρακτηρισμό πιο 
λεπτών υμενίων (1 nm - 1 μm). 
Εκτός από τον περιορισμό του πάχους, σημαντικό ρόλο για τη λήψη αξιόπιστων δεδομένων 
παίζει και η τραχύτητα στην επιφάνεια του δείγματος (ή και στις διεπιφάνειες, αν υπάρχουν). Εν 
γένει, η επιφανειακή ή και διεπιφανειακή τραχύτητα δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% του μήκους 
κύματος της δέσμης φωτός που χρησιμοποιείται. Η ύπαρξη μεγάλων σχηματισμών (τραχύτητα) 
προκαλεί μη ανακλαστικό διασκορπισμό (non-specular scattering) της προσπίπτουσας δέσμης 
και αλλαγές στην πόλωση στη δέσμη που ανακλάται (specularly reflected). 
Ένα ακόμη όριο που τίθεται στην ελλειψομετρία, είναι αυτό της ανομοιομορφίας στο πάχος του 
υμενίου. Απόκλιση του πάχους (εντός της περιοχής που προσπίπτει η δέσμη), η οποία είναι 
μεγαλύτερη του 10%, καθιστά λανθασμένη την υπόθεση των παράλληλων διεπιφανειών και 
συνεπώς ανέφικτη την πλήρη προσαρμογή των πειραματικών δεδομένων στα πειραματικά 
ελλειψομετρικά δεδομένα. Το πρόβλημα, αυτό αντιμετωπίζεται σε πολλές περιπτώσεις με χρήση 
κατάλληλης παραμέτρου κατά τη διάρκεια της προσαρμογής, η οποία μετρά την ανομοιομορφία 
του πάχους και με την οποία καθίσταται δυνατή η πλήρης προσαρμογή των πειραματικών 
δεδομένων στο μοντέλο. 
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2.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΦΑΣΗΣ 

2.3.1 Φασματοσκοπία εκπομπής-Ακτινομετρία 

Η φασματοσκοπία εκπομπής βασίζεται στην εκπομπή ακτινοβολίας από διεγερμένα είδη και 
στην αποτύπωση αυτής της ακτινοβολίας σε μορφή φασματικών γραμμών ορισμένου μήκους 
κύματος και διαφορετικής έντασης. Η εκπομπή φωτός από το πλάσμα προέρχεται κυρίως από 
διεργασίες με ελαστικές συγκρούσεις ατόμων ή μορίων με ηλεκτρόνια, που τα διεγείρουν σε 
υψηλότερες ενεργειακές στάθμες (electron impact excitation) ακολουθούμενη από αποδιέγερση 
και ταυτόχρονη εκπομπή φωτός με ενέργεια ίση με τη διαφορά των δυο καταστάσεων. Η 
ακτινοβολία αυτή υπό μορφή φασματικών γραμμών (φάσμα εκπομπής) είναι καθοριστική για 
ένα στοιχείο – είδος. 
Η καταγραφή του φάσματος εκπομπής της αέριας φάσης από μόνη της δεν δίνει αποτελέσματα 
σχετικά με τη συγκέντρωση κάποιου συγκεκριμένου είδους. Η διαδικασία που ακολουθείται για 
να εξαχθούν τιμές απόλυτης ή σχετικής συγκέντρωσης ενός είδους στην αέρια φάση καλείται 
ακτινομετρία. Η λογική της ακτινομετρίας βασίζεται στη μέτρηση και σύγκριση της έντασης της 
κορυφής που προέρχεται από το συστατικό που μας ενδιαφέρει με την αντίστοιχη ένταση από 
ένα άλλο αδρανές συστατικό (μάρτυρας, internal standard) που έχει προστεθεί σε μικρή (μέχρι 
5%) και απόλυτα γνωστή συγκέντρωση στην αέρια φάση. Η γνώση των ενεργών διατομών των 
συγκρούσεων με τα ηλεκτρόνια είναι απαραίτητη. Στις περισσότερες των περιπτώσεων το 
αδρανές αέριο είναι το αργό (Ar) για λόγους που θα εξηγηθούν παρακάτω. Η μέθοδος 
προτάθηκε από τους Coburn and Chen το 1980, αλλά διαδόθηκε κυρίως από τον R. d'Agostino 
(U. Bari)*, ο οποίος εφάρμοσε τη μεθοδολογία αυτή για τη μέτρηση της συγκέντρωσης των 
ατόμων F σε πλάσμα μίγματος SF6-O2. 
Η ακτινομετρία βασίζεται στην υπόθεση ότι η εκπεμπόμενη ακτινοβολία προέρχεται μόνο από 
διεργασίες αλληλεπίδρασης των ατόμων στη βασική τους κατάσταση με ηλεκτρόνια (electron 
impact upon the ground-state atoms), π.χ. για την περίπτωση του Οξυγόνου [Booth91]: 

Ο(2p4  3P) + e  O*(3p3P) + e      και ακολούθως      Ο*(3p3P)  O*(3s3S) +hv(844.6 nm). 
Με δεδομένο τον βραχύ χρόνο ζωής (τ=35 ns) των διεγερμένων ειδών, Ο*(3p3P), και τις 
συνθήκες χαμηλής πίεσης που επικρατούν στον αντιδραστήρα μας, οι collisional deactivation 
διεργασίες των ατόμων που εκπέμπουν θεωρείται αμελητέα. Συνεπώς, η ένταση της ταινίας στα 
844.6 nm είναι ευθέως ανάλογη της συγκέντρωσης των Ο*(3p3P). 
 

                                                 
* Η εργασία των Coburn και Chen: J.W. Coburn, M. Chen, J. Appl. Phys. 78, 1985, p. 2668. Σε ό,τι αφορά στις 
εργασίες του R. d’Agostino (όπως αναφέρονται στο [Ricard94]): (a) R. d’Agostino, V. Calaprico, F. Cramarossa, 
“The use of actinometer gases in optical diagnostic of plasma etching mixtures SF6-O2”, Plasma Chem. and Plasma 
Process, 1, 1984, p. 365, (b) R. d’Agostino, F. Cramarossa, S. De Bendictis, F. Fracassi, J. Laska, “On the use of 
actinometric emission spectroscopy in SF6-O2 radiofrequency discharges: theoretical and experimental analysis”, 
Plasma Chem. and Plasma Process, 5, 1985, p. 239. 
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Σχ. 2.3-1 Ενεργειακές στάθμες και μήκη κύματος των μεταπτώσεων 
του ατομικού Οξυγόνου [Booth91]. 

 
Ακολούθως παρουσιάζουμε συνοπτικά τη βασική θεωρία 
της ακτινομετρίας και τη διαδικασία ανάλυσης των 
ακτινομετρικών δεδομένων. 
Γενικά η ένταση της εκπομπής από ένα διεγερμένο είδος Χ* 
εξαρτάται από τη συγκέντρωση του ως εξής:  

ijX AXI ⋅= ][ *  Εξ. 2.3-1 

όπου ΙΧ είναι ο αριθμός των φωτονίων που εκπέμπονται ανά 
μονάδα όγκου και Αij είναι ο συντελεστής Einstein για την εν λόγω μετάπτωση (i j). Η 
πυκνότητα των ατόμων που εκπέμπουν [Χ*] συνδέεται με τη συγκέντρωση των ατόμων στη 
βασική κατάσταση [Χ] μέσω του ρυθμού των electron impact διεγέρσεων: 
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Εξ. 2.3-2 

Όπου το ∑
j

ijA  είναι το άθροισμα των ρυθμών όλων των διεργασιών από τις οποίες εκπέμπεται 

ακτινοβολία από το X*, ne(ε) είναι η πυκνότητα των ηλεκτρονίων συναρτήσει της ενέργειας ε, me 
είναι μάζα του ηλεκτρονίου, σΧ(ε) είναι η ενεργός διατομή της διέγερσης του Χ και εΧ είναι το 
κατώφλι ενέργειας για τη διέγερση προς τη στάθμη από την οποία θα προκύψει εκπομπή. Αν 
ορίσουμε μια κανονικοποιημένη κατανομή ενέργειας ηλεκτρονίων (normalized electron energy 
distribution function - EEDF) f(ε) έτσι, ώστε: 

)()( εε fnn ee ⋅=  Εξ. 2.3-3 

όπου ne είναι η συνολική πυκνότητα ηλεκτρονίων τότε: 
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Εξ. 2.3-4 

Από την προηγούμενη εξίσωση προκύπτει ότι η ένταση της ταινίας που μετράται από τον 
φασματογράφο εξαρτάται από την πυκνότητα των ηλεκτρονίων, αλλά επίσης και από τη μορφή 
της κατανομής f(ε). Εδώ ακριβώς παρεμβαίνει η ακτινομετρία με τη χρήση μάρτυρα: Για να 
ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα με τα ne και f(ε) και την πιθανή ύπαρξη διαφόρων σταθμών 
αποδιέγερσης, η ένταση του σήματος διαιρείται με την ένταση της εκπομπής από τη διεγερμένη 
κατάσταση ενός ευγενούς αερίου σε κοντινό μήκος κύματος, το οποίο προστίθεται σε μικρές 
συγκεκριμένες ποσότητες στην παροχή εισόδου των αερίων του αντιδραστήρα. Τα άτομα του 
ευγενούς αερίου (συνήθως Ar) που εκπέμπουν προέρχονται μόνο από απευθείας electron impact 
excitation των ατόμων της βασικής κατάστασης και συνεπώς μπορεί να γραφεί: 
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Η προηγούμενη εξίσωση δεν εξαρτάται πια από την πυκνότητα των ηλεκτρονίων, αλλά 
εμπεριέχει ακόμη τον παράγοντα f(ε). Επιλέγοντας, όμως, αέριο μάρτυρα που έχει παρόμοια 
ενεργό διατομή με το προς μέτρηση, το ολοκλήρωμα απαλείφεται και η προηγούμενη εξίσωση 
μπορεί να γραφτεί ως εξής: 
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Εξ. 2.3-6 

Η τελευταία αυτή εξίσωση είναι η βασική αναλυτική σχέση της ακτινομετρίας. Βέβαια, η τιμή 
της παραμέτρου '

Xk  είναι σταθερή αν και μόνο αν η επίδραση της ενέργειας στις ενεργές 
διατομές σΧ(ε) και σΑr(ε) είναι ακριβώς ίδιες και η f(ε) είναι σταθερή. Συνεπώς, απαραίτητες 
συνθήκες για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων με τη μέθοδο της ακτινομετρίας είναι 
[Katsch00]: 

 Η μορφή των ενεργών διατομών των διεγέρσεων για το προς ανάλυση είδος και τον μάρτυρα 
να είναι το δυνατόν παρόμοιες και με πολύ κοντινές τιμές ενέργειας κατωφλίου. 

 Το πλήθος των διεγερμένων καταστάσεων προς ανώτερες καταστάσεις να είναι αμελητέο. 
 Διεγέρσεις δυο σταδίων, π.χ. μέσω μετασταθών, να είναι αμελητέες. 
 Να μην υπάρχουν είδη στην ατομική κατάσταση προερχόμενα από dissociation. 
 Διεργασίες αποδιέγερσης χωρίς εκπομπή φωτός να είναι αμελητέες. 

2.3.1.1.Η ακτινομετρία για την περίπτωση του πλάσματος Οξυγόνου 

Για την περίπτωση του Ο2, οι απαιτήσεις για τη χρήση της ακτινομετρίας με Ar δεν πληρούνται 
επαρκώς [Granier94] μιας και ούτε οι ενέργειες κατωφλίου είναι κοντά (διαφορά 2.5 eV), ούτε 
οι μορφές της ενεργούς διατομής είναι παρόμοιες. Εντούτοις η ακτινομετρία χρησιμοποιείται σε 
πολλές περιπτώσεις για την παρακολούθηση της αέριας φάσης πλάσματος Ο2. 
 

Πιν. 2.3-1. Κατώφλι ενέργειας διεργασιών 
προκαλούμενες από e [Katsch00]. 

 
Η αξιοπιστία της ακτινομετρίας στην 

περίπτωση του πλάσματος Οξυγόνου μειώνεται ακόμη περισσότερο και από την πιθανότητα 
παραγωγής Ο* από διεργασίες άλλες από electron impact excitation. Όπως έχει αποδειχθεί 
[Walkup86] υπάρχει μια σημαντική συνεισφορά στην ένταση πολλών από των ταινιών εκπομπής 
του Οξυγόνου από Ο* που προέρχεται από dissociative excitation: 

Ο2 + e  O* + O + e 
Ο μηχανισμός αυτός φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο την ταινία στα 777 nm, χωρίς όμως να 
αφήνει ανεπηρέαστη αυτήν στα 844 nm. Αν συνυπολογιστεί και αυτός ο μηχανισμός τότε η Εξ. 
2.3-6 θα πρέπει να λάβει την ακόλουθη μορφή [Booth91]: 
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Εξ. 2.3-7 

Αέριο Διεργασία λ (nm) Κατώφλι (eV) 

O Atomic excitation 844.6 11.0 

O2 Dissociative excitation 844.6 16.1 

Ar Atomic excitation 750.4 13.5 
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Η σχετική θεωρία, οι βασικές εξισώσεις και τα βασικά δεδομένα από τη βιβλιογραφία για την 
ακτινομετρία γενικά αλλά και για την περίπτωση του πλάσματος Ο2 αναφέρθηκαν 
προηγουμένως. Στην παρούσα παράγραφο επιχειρούμε να διερευνήσουμε και να εκτιμήσουμε 
την ορθότητα των αποτελεσμάτων της ακτινομετρίας στην περίπτωση του πλάσματος Ο2, για να 
διαπιστώσουμε εάν δικαιούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα σχετικά πειραματικά αποτελέσματα 
στην απόπειρα μοντελοποίησης της διεργασίας, η οποία ακολουθεί στα αποτελέσματα και η 
οποία θα απαιτήσει τη συγκέντρωση του ατομικού Οξυγόνου (και ακολούθως της ροής του), 
δηλαδή μιας ποσότητας ανάλογης του ακτινομετρικού λόγου. 
Η μετατροπή του ακτινομετρικού λόγου σε συγκέντρωση ατομικού Οξυγόνου προϋποθέτει τη 
γνώση των σχετικών σταθερών των δράσεων της electron impact excitation για το ατομικό 
Οξυγόνο και το Αργό. Οι εν λόγω σταθερές λαμβάνονται από βιβλιογραφικά δεδομένα 
[Gudmundson02]. Για το Ar η σταθερά αντιστοιχεί στη μετάβαση με τελική κατάσταση την 4p 
και ενεργειακό κατώφλι 13.2 eV. Για το Ο η σταθερά αντιστοιχεί στην αντίδραση: e+O(3P)  
O(3So) +e, με ενεργειακό κατώφλι 9.51 eV. Οι λόγοι για το Ο και το Ar είναι: 
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Εξ. 2.3-8 

Με βάση αυτή τη σχέση και θεωρώντας Te ίση με 4 eV προκύπτει ότι: kO/kAr = 0.03866. 
Συνεπώς η συγκέντρωση του [Ο] θα προκύπτει από την Εξ. 2.3-6 με δεδομένη την 
περιεκτικότητα του Ar στην αέρια φάση, το οποίο στην περίπτωσή μας προστίθετω ως το 5% 
της ροής του Ο2 στην είσοδο (όλες οι ροές είναι σε sccm). Δεδομένου του μικρού ποσοστού 
διάσπασης και της πειραματικής παρατήρησης, ότι η πίεση πριν και μετά την αφή του 

πλάσματος στις εν λόγω συνθήκες δεν μεταβάλλεται πρακτικά, έχουμε ότι: 
TR

PAr
⋅

⋅=
100

5][ . 

Μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε την Εξ. 2.3-6 και να υπολογίσουμε τη συγκέντρωση του 
ατομικού Οξυγόνου συναρτήσει του ακτινομετρικού λόγου: 
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Με αυτήν την τιμή μπορεί να υπολογιστεί η ροή του ατομικού Οξυγόνου μιας και jO=[O] u/4, 
εάν είναι γνωστή η ταχύτητά του, η οποία οφείλεται στη θερμική κίνηση του είδους 
(u=uthermal,Ο). Ακολούθως υπολογίζουμε την ταχύτητα του [Ο] υποθέτοντας τη θερμοκρασία του 
πλάσματος. 
 

Back-of-the-envelope calculation: Υπολογισμός της ταχύτητας του Ο στην αέρια φάση. 

Για τη μετατροπή από τον ακτινομετρικό λόγο σε ροή [Ο] ισχύει ότι: 
4
][ uOjO
⋅

= , όπου u η 

ταχύτητα (θερμική) των ουδετέρων στην αέρια φάση (σε nm/min) και η οποία δίνεται από τη 
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σχέση: 
Om

TKu ⋅⋅
=

3 , όπου Τ η θερμοκρασία του αερίου (σε οΚ) και K η σταθερά Boltzmann. 

Για μια θερμοκρασία π.χ. 300 Κ (κρύο πλάσμα) η ταχύτητα του ατομικού Οξυγόνου είναι 
περίπου: 

min
1041

sec
684

sec
468000

10023.6
16

300sec10381.13
12

2

2

23

2

2

23

nmmm

gr

K
K

mkg

u ⋅≈==

⋅

⋅
⋅

⋅⋅
=

−

 

Η τιμή αυτή αν θεωρηθεί ότι π.χ. Τ=500 Κ θα είναι ίση με 53 1012 nm/min (δεν αλλάζει η τάξη 
μεγέθους με διαφορές ±300 Κ). Η τιμή αυτή θα πρέπει να πολλαπλασιάσει την τιμή της 
συγκέντρωσης από τον ακτινομετρικό λόγο και να διαιρεθεί με 4 για να προκύψει η τιμή του jO. 
Στους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε η τιμή 41 1012 nm/min. 

 
Όπως, όμως, αναφέρθηκε ήδη και στο πειραματικό μέρος, η περίπτωση του Οξυγόνου είναι 
περισσότερο πολύπλοκη μιας και στην εκπομπή φωτός συνεισφέρει εκτός της electron impact 
excitation και η dissociative excitation. Συνεπώς για την εύρεση της συγκέντρωσης του [Ο] 
απαιτείται (βλ. Εξ. 2.3-7, σελ. 31) να γνωρίζουμε και να συνυπολογίσουμε και την εκπομπή από 
την dissociative excitation διεργασία. Η σταθερά kO2 λαμβάνεται πάλι από τη βιβλιογραφία 
[Gudmundson02] και αντιστοιχεί στη δράση e+O2(X3Σ-

g)  O2(ex2)+e, με ενεργειακό κατώφλι 
14.7 eV. Ο λόγος των σταθερών είναι: 
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Εξ. 2.3-10 

Με βάση την προηγούμενη σχέση η συγκέντρωση του ατομικού Οξυγόνου, απαιτεί πλέον τη 
γνώση του ποσοστού διάσπασης (x=[Ο]/([Ο2]+[Ο]), x∈[0,1]) και είναι: 
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Η μορφή των ακτινομετρικών σταθερών συναρτήσει της θερμοκρασίας των ηλεκτρονίων δίνεται 
στο Σχ. 2.3-2(α). Αν και η καμπύλη του λόγου kO2/kAr είναι κάτω από την αντίστοιχη του kO/kAr, 

ο όρος της dissociative excitation (
Ar

O

k
k

x
21

⋅ ) γίνεται συγκρίσιμος με αυτόν της electron impact 

excitation ([Ο]/[Ar]), λόγω του μικρού ποσοστού διάσπασης (x). Πράγματι για ποσοστό 

διάσπασης π.χ. 5% ο όρος 
Ar

O

k
k

x
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⋅  γίνεται μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο για το ατομικό 

Οξυγόνου ήδη από τα ~4 eV, ενώ ακόμη και για x =0.2 (20%), το οποίο είναι πολύ μεγάλο 
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ποσοστό διάσπασης και δεν επιτυγχάνεται στην πράξη, οι δυο όροι είναι της ίδιας τάξης 
μεγέθους για Τe>3 eV. 
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Σχ. 2.3-2 (α) Οι σταθερές για τους ακτινομετρικούς λόγους συναρτήσει της θερμοκρασίας των ηλεκτρονίων 
(Te). (β) Εξάρτηση του [Ο] από την Te βάσει της Εξ. 2.3-12 για P=1.33 Pa. 

 
Από τα αποτελέσματα του προηγούμενου σχήματος προκύπτει ότι η απευθείας εφαρμογή της 
ατομικής εκπομπής και της επακόλουθης ακτινομετρίας είναι ιδιαίτερα επισφαλής για την 
περίπτωση του πλάσματος Οξυγόνου, τουλάχιστον στο εύρος των συνθηκών που μας 
ενδιαφέρουν και απαιτείται περαιτέρω ειδική επεξεργασία για την εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων. 
Για την επίλυση του εν λόγω προβλήματος πρέπει να υπολογίσουμε τη συγκέντρωση του [Ο] 
λαμβάνοντας υπόψη και την dissociative excitation. Επιλύνοντας την Εξ. 2.3-11 ως προς [Ο] και 
θεωρώντας ότι (α) x~[Ο]/[Ο2] και (β) [Ar]=0.05 P/(R T) και [Ο2]=0.95 P/(R T) έχουμε : 
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Εξ. 2.3-12 

Με το Ρ σε Pa και το [Ο] σε mole/m3. 
Για την εύρεση του [Ο] απαιτείται πλέον η γνώση μόνο της Te. Η εξάρτηση του [Ο] από τη Te 
δίνεται στο Σχ. 2.3-2(β) για P=1.33 Pa και για διάφορες τιμές ακτινομετρικού λόγου. Όπως 
προκύπτει και από το Σχ. 2.3-2(β) η εξάρτηση της [Ο] από τη Te είναι ισχυρή, όταν η Te < ~2 
eV. Πράγματι, για μια τυπική περίπτωση ακτινομετρικού λόγου ΙΟ/ΙAr=0.5, η συγκέντρωση του 
Οξυγόνου μεταβάλλεται από 1 σε 0.67 και σε 0.25 (σε 10-3 mole/m3) όταν η Τe μειώνεται από 2 
σε 1.5 και 1 eV. Για τιμές Τe από ~2 eV μέχρι ~5 eV η εξάρτηση δεν είναι πλέον ισχυρή. Για 
τιμές ακτινομετρικού λόγου μικρότερες από 0.5 η εξάρτηση της Τe στην [Ο] είναι εντονότερη. 
Για τιμές ακτινομετρικού λόγου μεγαλύτερες από 0.5 η εξάρτηση της [Ο] από την Τe πρακτικά 
εξαλείφεται στην περιοχή μεταξύ 2 και 6 eV. 
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2.3.1.2.Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα 

Βασικό πλεονέκτημα με τη φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής είναι ότι δεν μεταβάλλονται τα 
χαρακτηριστικά της αέριας φάσης (non-intrusive). Επίσης δεν απαιτεί σημαντικές αλλαγές - 
τροποποιήσεις στον αντιδραστήρα πλάσματος και αποτελεί μια οικονομική τεχνική. Τέλος, με 
κατάλληλη οργανολογία και τροποποίηση του συστήματος μπορεί να ληφθεί πληροφορία με 
χωρική και χρονική ανάλυση. 
Προβλήματα δημιουργούνται όταν το φάσμα γίνεται πολύπλοκο. Η επιτυχία της μεθόδου 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την καθαρότητα του παραθύρου από το οποίο λαμβάνεται το 
φάσμα εκπομπής. Όταν στο παράθυρο έχει γίνει εναπόθεση υλικών ή εγχάραξη από το πλάσμα 
τότε η ένταση του φωτός μεταβάλλεται σημαντικά και τα αποτελέσματα από αυτές τις μετρήσεις 
είναι επισφαλείς. 

2.3.1.3.Εφαρμογές 

Εκτός από τη μελέτη αυτής καθεαυτής της αέριας φάσης, η ατομική εκπομπή χρησιμοποιείται 
ευρύτατα στην κοινή βιομηχανική πρακτική για: 

 τον εντοπισμό του τελικού σημείου (end point detection). 
 τον εντοπισμό μολυντών στην αέρια φάση (contamination detection). 
 την λήψη του «δακτυλικού αποτυπώματος» της αέριας φάσης έτσι, ώστε να εξακριβώνεται η 
επαναληψιμότητα της αέριας φάσης από διεργασία σε διεργασία. 

2.3.2 Ηλεκτρόδιο μέτρηση ροής ιόντων 

Με το ηλεκτρόδιο μέτρησης ροής ιόντων (IFTΤΜ- Ion Flux Probe) παρακολουθείται η ροή 
ιόντων σε εκκενώσεις χαμηλής πίεσης και υψηλής πυκνότητας, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα 
για εύκολη και άμεση ρύθμιση των χαρακτηριστικών της αέριας φάσης [Braithwaite96]. Σε 
αντίθεση με τη συνήθη εργαστηριακή και βιομηχανική πρακτική ρύθμισης των 
χαρακτηριστικών της αέριας φάσης που στηρίζεται στην καταγραφή και ανάλυση 
μακροσκοπικών ποσοτήτων, το IFT παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης της ροής των ιόντων στο 
σημείο ακριβώς που ενδιαφέρει, είτε στην κύρια μάζα του πλάσματος, είτε σε διεπιφάνειες. 

2.3.2.1.Αρχή λειτουργίας 

Το ηλεκτρόδιο μέτρησης ιόντων (IFTTM) εφαρμόζει παλμούς rf χωρητικά συζευγμένους για να 
μετρήσει το πλήθος των ιόντων που προσπίπτουν – καταφθάνουν στην επιφάνεια του 
ηλεκτροδίου ανά επιφάνεια και ανά χρονικό διάστημα. Το χωρητικά συζευγμένο rf πεδίο 
δημιουργεί ένα αρνητικό δυναμικό στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου, με αποτέλεσμα έλκονται 
θετικά ιόντα από την κύρια μάζα του πλάσματος και να φορτίζουν τον πυκνωτή του κυκλώματος 
του ηλεκτροδίου. Όταν ο παλμός rf σβήσει τότε σταδιακά το δυναμικό του ηλεκτροδίου 
λαμβάνει τιμή ίση με το floating δυναμικού και ο πυκνωτής αποφορτίζεται. 
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Σχ. 2.3-3 Σχηματικό διάγραμμα του κυκλώματος του 
ηλεκτρόδιου μέτρησης των ιόντων και της 
διαδικασίας ανάλυσης των πρωτογενών 
αποτελεσμάτων [Braithwaite96]. 

 
Από τα κινητικά χαρακτηριστικά της 
αποφόρτισης του πυκνωτή προκύπτει η τιμή της 
ροής των ιόντων που τελικά καταγράφεται από 
το σχετικό πρόγραμμα. 
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εν λόγω 
ηλεκτροδίου είναι η αδυναμία μέτρησης των 

αρνητικών ιόντων της αέριας φάσης. Στην περίπτωση που αυτά υπάρχουν στην αέρια φάση δεν 
μπορούν να μετρηθούν απευθείας, επηρεάζουν όμως τη μέτρηση μιας και εμπλέκονται στη τιμή 
του floating δυναμικού που αποκτά το ηλεκτρόδιο. 

2.3.3 Μεταβολή συνθηκών αντιδραστήρα 

Η μέτρηση της ροής των ιόντων με το συγκεκριμένο ηλεκτρόδιο, που χρησιμοποιούμε στον 
αντιδραστήρα, αποτελεί μια εύκολη και γρήγορη μέθοδο για τον έλεγχο της κατάστασης του 
αντιδραστήρα κάτι που πρέπει να πραγματοποιείται πριν την οποιαδήποτε σύγκριση 
αποτελεσμάτων που διεξήχθησαν σε διαφορετικές περιόδους. Στο Σχ. 2.3-4 δίνονται σειρές 
μετρήσεων με το ηλεκτρόδιο μέτρησης ροής ιόντων συναρτήσει της πίεσης του θαλάμου (οι 
τιμές αντιστοιχούν στην πίεση πριν την αφή του πλάσματος) και συναρτήσει της ισχύος του 
πλάσματος, που αντιστοιχούν σε διαφορετικές περιόδους. Δεν θα συζητήσουμε τις τιμές και τη 
μορφή των εν λόγω καμπυλών σε αυτό το σημείο (αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού 
στο αντίστοιχο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων), αλλά θα επισημάνουμε τις διαφορές στις 
μετρούμενες τιμές, όταν όλες οι παράμετροι του αντιδραστήρα είναι οι ίδιες. Σημειώνουμε εδώ 
ότι τον Απρίλιο του 2006 διεξήχθη σημαντική συντήρηση του αντιδραστήρα κατά την οποία 
διεξήχθη συστηματικός καθαρισμός του θαλάμου και του dome από αλουμίνα, βαθμονόμηση 
της ισχύος της γεννήτριας, των μετρητικών της πίεσης κτλ. 
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή συναρτήσει της πίεσης του θαλάμου όταν η ισχύς του 
πλάσματος είναι 2000 W. Σε πίεση 0.75 Pa έχει μετρηθεί ροή ιόντων ~0.35, 0.4 και 0.45 
mA/cm2 ενώ η διασπορά των τιμών της ροής των ιόντων αυξάνει σε μεγαλύτερες πιέσεις, π.χ. 
στα 1.5 Pa έχει μετρηθεί 0.6 και 0.45 mA/cm2. Ίδιας τάξης μεγέθους διακύμανση παρατηρείται 
και στο αντίστοιχο διάγραμμα συναρτήσει της ισχύος του πλάσματος. 
Το φαινόμενο της επίδρασης των χαρακτηριστικών της αέριας φάσης πλάσματος Οξυγόνου από 
την κατάσταση του αντιδραστήρα (seasoning, conditioning κτλ) έχει καταγραφεί εκτενώς για 
την περίπτωση ενός RIE [Collart95]. Η συγκέντρωση του ατομικού Οξυγόνου ήταν σημαντικά 
αυξημένη μετά από άνοιγμα του αντιδραστήρα, εξαιτίας του Η2Ο που προσροφήθηκε στα 
τοιχώματα και στο ηλεκτρόδιο του θαλάμου του αντιδραστήρα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της 
αέριας φάσης, προκύπτει ότι απαιτούνται μερικές ώρες (με πίεση 10-5 Pa) για την επίτευξη 
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μόνιμης κατάστασης στο θάλαμο. Αντίθετα η παρουσία Ν2 δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά 
την κατάσταση του θαλάμου. Τα τελευταία χρόνια η συστηματική μελέτη της κατάστασης των 
τοιχωμάτων του αντιδραστήρα γίνεται όλο και εντονότερα από πολλές ομάδες, εξαιτίας της 
σημαντικής επίδρασης στο τελικό αποτέλεσμα των κατεργασιών πλάσματος. 
 

0 1 2 3 4 5
0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

 2000W (??/10/2006)
 1000W (??/10/2006)
 2000Wb (25/10/2005)
 2000Wc (8/10/2005)

IO
N

 F
LU

X 
(m

A
/c

m
2 )

PRESSURE (Pa)  

 

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

 5Pa (??/10/2006)
 1.33Pa (25/10/2005)
 1.33Pab (8/10/2005)

IO
N

 F
LU

X 
(m

A
/c

m
2 )

PLASMA POWER (W)  

Σχ. 2.3-4 Μετρήσεις ροής ιόντων σε διαφορετικές χρονικές περιόδους συναρτήσει (αριστερά) της πίεσης του 
θαλάμου πριν την αφή του πλάσματος και (δεξιά) της ισχύος του πλάσματος. Ανάλογα με την κατάσταση του 
αντιδραστήρα, τη διεργασία που έχει προηγηθεί, το χρονικό διάστημα που έχει περάσει από την τελευταία 
συντήρηση κτλ, τα αποτελέσματα διαφέρουν. Οι υπόλοιπες συνθήκες του αντιδραστήρα: Τάση πόλωσης 
ηλεκτροδίου: -100 V, Ροή αερίου: 100 sccm, Τάση πηνίου: 9 V. 

 
Η περισσότερο σημαντική επίδραση στην αέρια φάση για την περίπτωση του πλάσματος 
Οξυγόνου προέρχεται από τα φθοριούχα αέρια όπως το SF6, αλλά κυρίως CxFy, εξαιτίας της 
απόθεσης φθοριομένων πολυμερικών υλικών στα τοιχώματα του αντιδραστήρα. Το γεγονός 
αυτό αποτέλεσε ιδιαίτερο πρόβλημα στις μετρήσεις κατά τη διάρκεια της παρούσας Δ.Δ. διότι 
ταυτόχρονα διεξαγόταν έρευνα στα πλαίσια άλλης Δ.Δ. ακριβώς με χρήση πλάσματος C4F8 με 
το οποίο όχι μόνο μεταβαλλόταν η κατάσταση του αντιδραστήρα, αλλά στην περίπτωση των 
πυριτιούχων πολυμερών μεταβαλλόταν δραματικά η συμπεριφορά στην εγχάραξη. Για το λόγο 
αυτό δόθηκε μεγάλη προσοχή στον καθαρισμό του θαλάμου, τόσο με μηχανικό τρόπο, όσο και 
με πλάσμα Οξυγόνου, πριν τη διεξαγωγή πειραμάτων μετά από λειτουργία σε πλάσμα C4F8. 
Σημειώνουμε ότι από μετρήσεις ατομικής εκπομπής, μετά από λειτουργία του αντιδραστήρα σε 
πλάσμα C4F8 για λίγα λεπτά, η ταινία του F σε πλάσμα με παροχή μόνο Ο2 παρέμενε για 
περισσότερο από 2 h συνεχούς καθαρισμού με πλάσμα Οξυγόνου. Ο μηχανικός τρόπος 
καθαρισμού ήταν επιβεβλημένος και γινόταν συστηματικά σε αυτές τις περιπτώσεις. 
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Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και συζητούνται τα αποτελέσματα πειραματικών μετρήσεων και θεωρητικών 
προσεγγίσεων για τη μελέτη των μηχανισμών εγχάραξης πυριτιούχων και μη πυριτιούχων πολυμερών σε πλάσμα 
Οξυγόνου. Επίσης μελετάται και η επίδραση της κατεργασίας με πλάσμα στα επιφανειακά χαρακτηριστικά των εν λόγω 
πολυμερών. 
3.1. Κατεργασία πυριτιούχων πολυμερών σε πλάσμα Οξυγόνου. Μέτρηση ρυθμών εγχάραξης, μοντελοποίηση της 
κατεργασίας με συνεχή μοντέλα, μελέτη της επίδρασης των παραμέτρων της διεργασίας. Τα πυριτιούχα πολυμερή, δεν 
θα αποτελούν δομικό μέρος της διάταξης, αλλά χρησιμοποιούνται για την κατασκευής της (λιθογραφία και in-situ 
μάσκα κατά την εγχάραξη). Είναι απαραίτητο να παρέχουν ανθεκτικότητα –χαμηλούς ρυθμούς εγχάραξης. 
Διερευνώνται επίσης και οι μηχανισμοί ανάπτυξης τραχύτητας κατά την εν λόγω κατεργασία. 
3.2. Κατεργασία μεθακρυλικών πολυμερών (PMMA) σε πλάσμα Οξυγόνου. Το υλικό αυτό θα αποτελεί το δομικό υλικό 
της διάταξης. Μέτρηση ρυθμών εγχάραξης, μελέτη της επίδρασης των παραμέτρων τη διεργασία και μοντελοποίηση 
της εγχάραξης με συνεχή μοντέλα. Το πολυμερές πρέπει να εγχαράσσεται το δυνατόν γρηγορότερα και να οδηγεί σε 
δομές με συγκεκριμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (ρυθμιζόμενη ανισοτροπία). Οι μηχανισμοί εγχάραξης 
διερευνώνται με στόχο την επίτευξη υψηλού ρυθμού εγχάραξης και υψηλής ανισοτροπίας. 
3.3. Μελέτη της εγχάραξης λεπτών και υπέρ-λεπτών πολυμερικών υμενίων. Αυτή η περιοχή των παχών δεν συναρτάται 
με την κατασκευή της μικρορευστομηχανικής διάταξης, αλλά τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης  αποκαλύπτουν 
σημαντικά στοιχεία των μηχανισμών εγχάραξης πολυμερών υλικών. 
3.4 Μελέτη της εξέλιξης των επιφανειακών χαρακτηριστικών επιφανειών PMMA ως αποτέλεσμα της κατεργασίας με 
πλάσμα Οξυγόνου. Ανάπτυξη επιφανειακής τραχύτητας, εξέλιξη φαινομένων διαβροχής και μεταβολή επιφανειακής 
χημείας. Το PMMA θα είναι το δομικό υλικό της διάταξης, θα έρχεται σε επαφή με τα προς ανάλυση διαλύματα και 
συνεπώς είναι απαραίτητη η γνώση των ως άνω χαρακτηριστικών. 
3.5 Εφαρμογή της νάνο-ύφανσης στην τροποποίηση επιφανειών και την κατασκευή υπέρ-υδρόφοβων επιφανειών. 
Χρησιμοποίηση της αναπτυσσόμενης τραχύτητας για την κατασκευή υπέρ-υδρόφοβων πολυμερικών επιφανειακών και 
συνεπώς την τροποποίηση της διαβροχής των επιφανειών του μικρορευστομηχανικού καναλιού. 
Γενικότερος στόχος αυτής της ενότητας είναι η μελέτη και κατανόηση της εκλεκτικής εγχάραξης και τροποποίησης 
(χημεία, τοπογραφία, διαβροχή) των πολυμερών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της μικρορευστομηχανικής 
διάταξης, η κατασκευή και ο χαρακτηρισμός της οποίας θα παρουσιαστεί στην επόμενη ενότητα. 

 

3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΓΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΝΑΝΟ-ΥΦΑΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 
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Η χρήση πλάσματος Οξυγόνου, για τη μεταφορά σχήματος προϋποθέτει τη χρήση κατάλληλης 
λιθογραφημένης μάσκας. Η μάσκα αυτή μπορεί να είναι είτε: (α) κάποιο φωτοευαίσθητο 
οργανικό υλικό με πάχος τόσο, ώστε να επιτρέψει τη μεταφορά του σχήματος πριν το ίδιο 
εγχαραχθεί πλήρως, είτε (β) κάποιο μεταλλικό υλικό, π.χ. Al, το οποίο εμφανίζει μεγάλη 
ανθεκτικότητα στο πλάσμα Οξυγόνου, είτε (γ) ένα πυριτιούχο φωτοευαίσθητο πολυμερές, το 
οποίο σε περιβάλλον πλάσματος Οξυγόνου αναπτύσσει ένα στρώμα οξειδίων του πυριτίου, το 
οποίο παθητικοποιεί την επιφάνεια και μειώνει τους ρυθμούς εγχάραξης (etching rate, ER). 
Σήμερα η χρήση οργανικού φωτοευαίσθητου πολυμερικού (περίπτωση α) με μεγάλο πάχος είναι 
τεχνικά δυνατή (π.χ. με το εμπορικό προϊόν SU-8). Εν τούτοις η χρήση μάσκας με μεγάλο πάχος 
δεν συνίσταται κυρίως στην περίπτωση κατασκευής δομών με μεγάλο λόγο ασυμμετρίας 
εξαιτίας φαινομένων σκίασης. Η χρήση μεταλλικής μάσκας (περίπτωση β) έχει προταθεί και από 
άλλες ερευνητικές εργασίες και έχει επιτρέψει τη μεταφορά σχήματος με βαθιά εγχάραξη, αλλά 
όπως αναφέρεται και στις εν λόγω ερευνητικές εργασίες δημιουργεί αρκετά προβλήματα τα πιο 
σημαντικά από τα οποία είναι (i) η απόθεση εντός του καναλιού που ανοίγεται σωματιδίων 
μετάλλου εξαιτίας της ιονοβολής, τα οποία δρουν ως μίκρο- ή και νάνο- μάσκες (micro-
masking) και ευνοούν την ανάπτυξη τραχύτητας εντός του καναλιού και (ii) η ανάπτυξη 
μηχανικών τάσεων κατά τη διάρκεια των θερμικών διεργασιών εξαιτίας του διαφορετικού 
συντελεστή θερμικής διαστολής με αποτέλεσμα την παραμόρφωση και σε ορισμένες 
περιπτώσεις (αν δεν υπάρξει προσοχή) ακόμη και το σπάσιμο-ράγισμα του μεταλλικού υμενίου. 
 

Σχ. 3.1-1 Βασικά στάδια διστρωματικής 
λιθογραφίας με χρήση (θετικού τόνου εν 
προκειμένω) λιθογραφούμενου πυριτιούχου 
πολυμερούς. 

 
Με βάση τα μειονεκτήματα των 
προηγούμενων περιπτώσεων επιχειρήθηκε 
η χρήση πυριτιούχων πολυμερών 
(περίπτωση γ) ως εναλλακτικής 
τεχνολογίας για τη μεταφορά σχήματος 
στο πλάσμα Οξυγόνου. Με δεδομένη τη 
χρήση πυριτιούχων πολυμερών στην 
κατασκευή μικρορευστομηχανικών 
διατάξεων προέκυψε η ανάγκη για τη 
μελέτη της κατεργασίας αυτών των 
πολυμερών στο πλάσμα Οξυγόνου. 

3.1 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ 
ΥΜΕΝΙΩΝ ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

SiOx 

Si
Πολυμερικό υπόστρωμα

Πυριτιούχο πολυμερές 

Έκθεση 

Υγρή εμφάνιση (διάλυση πολυμερούς) 

Ξηρή εμφάνιση σε πλάσμα O2 
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Εκτός της εφαρμογής που προτείνουμε σε αυτήν την εργασία, τα υλικά αυτά αποτελούν την 
πλατφόρμα για την τεχνολογία των 157 nm στη μικροηλεκτρονική μιας και ο δεσμός Si-O 
εμφανίζει πολύ χαμηλή απορρόφηση σε αυτό το μήκος κύματος και επιπλέον η δημιουργία 
στρώματος οξειδίων του πυριτίου αυξάνει σημαντικά την ανθεκτικότητα στο πλάσμα Οξυγόνου 
(βλ. Σχ. 3.1-1 για τα βασικά στάδια της διστρωματικής λιθογραφίας). Σημειώνουμε εδώ ότι τα 
υλικά αυτά, τα οποία συντέθηκαν στον ΙΜΗΛ αποσκοπούσαν σε εφαρμογές μίκρο- (νάνο-) 
ηλεκτρονικής στα πλαίσια ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος, γι’ αυτό και σε πολλά από 
αυτά εκτός του κλωβού POSS, στον οποίο περιέχονται οι δεσμοί Si-O, υπάρχουν και άλλα 
συνθετικά μέρη, τα οποία προστέθηκαν για συγκεκριμένους λόγους, οι οποίοι όμως αφορούν 
περισσότερο στην αύξηση της λιθογραφικής απόδοσης για τη δημιουργία νάνο-δομών. 
Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μετρήσεων ER μιας νέας γενιάς 
πυριτιούχων συμπολυμερών (με παρουσία κλωβού POSS) καθώς επίσης και της πολυ(διμέθυλο 
σιλικόνης) (PDMS) με χρήση in-situ SE. Ακολουθεί η μελέτη των υλικών αυτών με XPS και 
FTIR κατά τη διάρκεια της κατεργασίας και η μοντελοποίηση της κατεργασίας με χρήση 
συνεχών μοντέλων. Η διαφοροποίηση της εργασίας μας από τα προηγούμενα σχετικά μοντέλα 
έγκειται στον συνυπολογισμό (self consistently) του πάχους του οξειδίου, το οποίο στις μέχρι 
τώρα μελέτες προέκυπτε από σχετική παραδοχή (βλ. μοντέλο Watanabe και Ohnishi στη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση). Επίσης, μελετάται η επίδραση των παραμέτρων της διεργασίας 
στους μηχανισμούς εγχάραξης και στον τελικό ER. Τέλος, παρουσιάζονται και συζητούνται 
αποτελέσματα της εξέλιξης της τοπογραφίας κατά τη διάρκεια της κατεργασίας με χρήση AFM 
και in-situ SE. Η ανάπτυξη επιφανειακής τραχύτητας δεν επηρεάζει τη δημιουργία της 
μικρορευστομηχανικής διάταξης, γι’ αυτό το φαινόμενο δεν μελετήθηκε σε βάθος. Παρόλα αυτά 
οι επιτόπου μετρήσεις με φασματοσκοπική ελλειψομετρία για τη μέτρηση του ρυθμού 
εγχάραξης έδωσαν μια νέα διάσταση στους μηχανισμούς ανάπτυξης τραχύτητας μιας και 
προκύπτει ότι η τραχύτητα αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της έκθεσης στο πλάσμα Οξυγόνου 
και όχι μετά τη σβέση του, όπως θεωρείται μέχρι σήμερα. 

3.1.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση (State of the art) 

Εξαιτίας της εφαρμογής της διστρωματικής λιθογραφίας ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 
’80*, η εγχάραξη (ή κατεργασία) πυριτιούχων πολυμερών (κυρίως παράγωγων του PDMS) σε 
πλάσμα Οξυγόνου αποτέλεσε πεδίο μελετών ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Από το 
1981 όταν προτάθηκε η εν λόγω τεχνική λιθογραφίας από τον M. Hatzakis παρουσιάστηκαν 
αρκετές εργασίες (π.χ. G.N. Taylor et al, JVST, 19, 872, 1981; N.J. Chou et al, APL, 46, 31, 
1985; B.G. Bagley et al, Mater. Lett., 4, 154, 1986; Η. Gokan et al, in Polymers for high 

                                                 
* Αξίζει, ίσως, να σημειώσουμε στο σημείο αυτό, ότι η διστρωματική λιθογραφία (bilayer lithography) καθιερώθηκε 
από την ομάδα του κ. Μ. Χατζάκη, τότε διευθυντή ερευνών στο αντίστοιχο τμήμα της IBM και μετέπειτα διευθυντή 
του ΙΜΗΛ στο ΕΚΕΦΕ «Δ». Ειρήσθω εν παρόδω, στον ίδιο Ερευνητή πιστώνεται μεταξύ άλλων και η ανάπτυξη 
και λειτουργία του πρώτου συστήματος για λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης (e-beam lithography), καθώς επίσης 
και η τεχνική υγρής λιθογραφίας lift-off. 
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technology, Chapter 30, 1987, ACS, p. 358 κ.ά.) με πειραματικά αποτελέσματα εγχάραξης 
πυριτιούχων πολυμερών σε πλάσμα Οξυγόνου. Σε καμία όμως από αυτές δεν έγινε προσπάθεια 
μοντελοποίησης της διεργασίας. Παρόλα αυτά είχε ήδη διαφανεί ότι η αιτία της αυξημένης 
ανθεκτικότητας στο πλάσμα Οξυγόνου οφείλεται στη δημιουργία στρώματος SiO2. 
Η πρώτη απόπειρα μοντελοποίησης, εξ όσων γνωρίζουμε, έγινε το 1986 από τους Watanabe και 
Ohnishi [Watanabe86]. Για την επίλυση του προβλήματος οι συγγραφείς προέβησαν σε τρεις 
βασικές παραδοχές: (Α) τα άτομα Si οξειδώνονται προς SiO2 και παραμένουν στην επιφάνεια 
ενώ ο άνθρακας, τα υδρογόνα κτλ απομακρύνονται ως πτητικά στην αέρια φάση του πλάσματος, 
(Β) ο ρυθμός δημιουργίας του στρώματος SiO2 μειώνεται γραμμικά με το πάχος του SiO2 και 
γίνεται μηδέν όταν το πάχος λάβει συγκεκριμένη τιμή και (Γ) το SiO2 που έχει σχηματιστεί 
απομακρύνεται μόνο με ιονοβολή (physical sputtering). Από την κατάστρωση των σχετικών 
ισοζυγίων προέκυψε ότι η μεταβολή του πάχους ενός πυριτιούχου πολυμερούς στη μόνιμη 
κατάσταση εξαρτάται από τη μεταβολή της πυκνότητας (densification) εξαιτίας της μετατροπής 
του πολυμερούς σε SiO2 και από τον ρυθμό ιονοβολής. Με την εν λόγω θεωρία μπόρεσαν και 
προέβλεψαν πειραματικές μετρήσεις του πάχους (από προφιλόμετρο) συναρτήσει του χρόνου 
κατεργασίας και επίσης προέβλεψαν και την επίδραση της περιεκτικότητας σε Si (ER ~ 
1/%κ.β.Si). Η θεώρηση των Watanabe και Ohnishi ουσιαστικά επικρατεί και χρησιμοποιείται 
μέχρι και σήμερα. Η αδυναμία της εν λόγω θεώρησης είναι η παραδοχή (Β), η απουσία δηλαδή 
του υπολογισμού (self consistently) του πάχους του οξειδίου συναρτήσει του χρόνου. Σε αυτό 
ακριβώς το σημείο προχωρήσαμε και συνυπολογίσαμε και την κινητική εξέλιξης του πάχους του 
οξειδίου. Αντίστοιχη εργασία παρουσιάστηκε και από την ομάδα των AT&T Labs το 1988 
[Jurgensen88] και το 1989 [Jurgensen89]. Στην τελευταία εργασία μάλιστα υπολογίζεται και το 
κατώφλι ενέργειας Eth της ιονοβολής, Eth=50 eV. Σημαντικό είναι επίσης και το αποτέλεσμα από 
την ομάδα του Berkeley το 1989 [Hartney89] από την οποία προέκυψε ότι η αύξηση τάσης 
πόλωσης του ηλεκτροδίου αυξάνει και τον ER και το πάχος του οξειδίου. Κατόπιν (από το ‘89 
και μετά) και εξαιτίας της αλλαγής της τεχνολογίας λιθογραφίας δεν υπήρξε καμία σημαντική 
εξέλιξη και οι εργασίες αυτές αποτέλεσαν τις κλασσικές αναφορές στις εργασίες εγχάραξης 
πυριτιούχων πολυμερών. 
Το ενδιαφέρον για τη διστρωματική λιθογραφία και συνεπώς την εγχάραξη των πυριτιούχων 
πολυμερών επανήλθε στις αρχές του 2000 (π.χ. εργασία από ομάδα της IBM A.P. Mahorowala, 
M. Angelopoulos et al, JVST, 18, 1411, 2000), όταν οι απαιτήσεις για την 157 nm λιθογραφία 
ήρθαν στο προσκήνιο, χωρίς όμως να προτείνεται κάποια αλλαγή στη μοντελοποίηση. Εξαίρεση 
αποτελεί η εργασία από την ομάδα του Prof. van de Sanden στην Ολλανδία οι οποίοι μελέτησαν 
την κατεργασία πυριτιούχων πολυμερών στον δικό τους αντιδραστήρα (δημιουργία πλάσματος 
σε υψηλή πίεση και μεταφορά των ουδετέρων μέσω οπής στο θάλαμο χαμηλής πίεσης εξαιτίας 
της διαφοράς πίεσης) μόνο υπό την επίδραση ουδετέρων (Οξυγόνου και Αργού) με φορμαλισμό 
ενεργών και απενεργοποιημένων θέσεων (sites). Θεώρησαν ότι τα ουδέτερα διαχέονται στο 
υλικό υπακούοντας στον νόμο του Fick (π.χ. M.F.A.M. van Hest et al TSF, 449, 40, 2004). Μετά 
τη συγγραφή των αποτελεσμάτων και τη δημοσίευση της εργασίας μας [Eon06] ήρθαμε σε 
επαφή και με αντίστοιχη εργασία από ομάδα της Γαλλίας [Granier06], στην οποία διερευνάται 
εκτενώς η επίδραση των ιόντων στην εν λόγω διεργασία, με βάση την ενέργειά τους, υπό την 
έννοια ότι τα χαμηλής ενέργειας ιόντα Οξυγόνου βοηθούν την ανάπτυξη του SiO2 σε αντίθεση 
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με τα υψηλής ενέργειας ιόντα καθώς και με σειρά δημοσιεύσεων από την ομάδα του F.D. Egitto 
((a) J. Mater. Sci., 41, 2006, p. 6362, (b) J. Mater. Sci., 41, 2006, p. 6374 κ.ά.) στις οποίες 
μελετώνται οι επιδράσεις διαφόρων παραμέτρων του πλάσματος στην οξείδωση PDMS προς 
SiO2. 
Αντίθετα με τον ER, η αναπτυσσόμενη τραχύτητα των πυριτιούχων πολυμερών και 
συμπολυμερών κατά τη διάρκεια της κατεργασίας τους σε πλάσμα Οξυγόνου προέκυψε πολύ πιο 
πρόσφατα. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 η ομάδα του καθ. G.M. Whiteshides στο 
Πανεπιστήμιο του Harvard απέδειξε ότι με τέτοιες διεργασίες δημιουργείται επιφανειακή 
τραχύτητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά [Bowden99]. Το μεγάλο επίτευγμα της ομάδας του 
Whiteshides ήταν η ρύθμιση του προσανατολισμού με αυτό-οργάνωση, των επιφανειακών 
χαρακτηριστικών, όταν στην επιφάνεια υπάρχουν συγκεκριμένες δομές από λιθογραφία. Με τον 
τρόπο αυτό έγινε κατορθωτή η δημιουργία τραχύτητας με συγκεκριμένα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά (της τάξης των μερικών δεκάδων - εκατοντάδων nm) και προσανατολισμό, 
χωρίς λιθογραφική διεργασία, γεγονός πολύ σημαντικό σε μια σειρά από εφαρμογές, όπως π.χ. η 
νάνο-λιθογραφία. Αν και ο μηχανισμός δημιουργίας της τραχύτητας δεν αναλύθηκε ποτέ με in-
situ τεχνικές, θεωρήθηκε ότι δημιουργείται κατά την ψύξη του δείγματος, μετά την κατεργασία 
του πλάσματος, ως αποτέλεσμα της διαφορικής θερμικής συστολής του υποκείμενου 
πολυμερικού υμενίου (PDMS) και του υπερκείμενου κεραμικού υλικού (SiO2) που είχε 
δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε πλάσμα Οξυγόνου. Ακολουθώντας το σκεπτικό 
αυτό οι Chua et al [Chua00] καθώς και η ομάδα μας [Tserepi05] συσχέτισαν γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά της επιφάνειας που προέκυψαν από ανάλυση εικόνων AFM και SEM με τις 
τάσεις που αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα της διαφορικής συστολής.  

3.1.2 Υλικά και πειραματικές λεπτομέρειες 

Για τη διενέργεια της εν λόγω μελέτης χρησιμοποιήθηκε μια νέα σειρά πολυμερών και 
συμπολυμερών τα οποία περιέχουν έναν κλωβό με σιλεναμισοξανικούς δεσμούς (SiO1.5) ως 
υποκαταστάτη (poolyhedral oligomeric silsequioxanes – POSS). Η παρουσία αυτού του κλωβού 
μεταβάλει σημαντικά τις ιδιότητες των υλικών, στα οποία είναι υποκαταστάτης καθιστώντας 
αυτά κατάλληλα για σειρά από εφαρμογές τόσο της νάνο- και μίκρο- κλίμακας όσο και της 
μάκρο-κλίμακας. Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στην εργασία αυτή παρασκευάστηκαν στο 
ΙΜΗΛ (στα πλαίσια άλλης Δ.Δ.)στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος για ανάπτυξη και 
χαρακτηρισμό φωτοπολυμερών διστρωματικής λιθογραφίας για τα 193 nm. Στα συγκεκριμένα 
υλικά ο κλωβός είναι απαραίτητος για την αύξηση της αντίστασης κατά την εγχάραξη σε 
πλάσμα Οξυγόνου. Ο γενικός συντακτικός τύπος των υλικών αυτών δίνεται στο Σχ. 3.1-2, μαζί 
με τον Σ.Τ. της ίδιας κατηγορίας υλικών που είναι σε μορφή σκάλας (ladder) και της 
πολυ(διμέθυλο σιλοξάνης)-PDMS. Στα συμπολυμερή POSS εκτός από το μεθακρυλικό μέρος 
που έχει ως υποκαταστάτη το POSS, υπάρχουν και τέτρα-βούτυλ μεθακρυλικό (t-BMA) μέρος 
καθώς και μεθακρυλικό οξύ (MA), τα οποία έχουν προστεθεί για την απόκτηση θετικού τόνου 
λιθογραφικής συμπεριφοράς. Η σύνθεση και η σημασία των διάφορων μερών του 
συμπολυμερούς δίνεται στο [Tegou04]. 
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Σχ. 3.1-2 Συντακτικοί τύποι των (α) συμπολυμερών 
με κλωβό POSS, (β) συμπολυμερών με 
σιλεναμισοξανικούς δεσμούς σε μορφή σκάλας και 
(γ) πολυδιμέθυλοσιλοξάνης. 

 
Η εγχάραξη των πολυμερών έγινε στον 
αντιδραστήρα πλάσματος του Ινστιτούτου 
Υλικών στη Νάντη και στο ΙΜΗΛ*. Αν δεν 
αναφέρεται κάτι διαφορετικό οι συνθήκες 
κατεργασίας είναι 800 W, 1.33 Pa και 20 οC. 
Η τάση πόλωσης του ηλεκτροδίου 
μεταβλήθηκε από 0 σε -100 και -250 V για τη 
μελέτη της επίδρασης της ενέργειας των 
ιόντων στη διεργασία. Για την 
παρακολούθηση του πάχους χρησιμοποιήθηκε 
επί τόπου φασματοσκοπική ελλειψομετρία της 

εταιρείας J.A. Woollam (μοντέλο Μ88 στη Νάντη και Μ2000 στο ΙΜΗΛ), από την οποία 
προέκυψε η μεταβολή του πάχους κάθε ~1.5 sec με τη χρήση μοντέλου Cauchy με σταθερές 
οπτικές παραμέτρους. Η λήψη και ανάλυση XPS έγινε εξ ολοκλήρου από τους συνεργάτες μας 
στη Νάντη και για τον σκοπό αυτό στην παρούσα εργασία θα αναφέρουμε μόνο τα βασικότερα 
συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης με XPS, η οποία διεξήχθη με φασματόμετρο Leybold 
LH11, με ακτινοβολία MgKα (1253.6 eV). Λεπτομέρειες βρίσκονται στο [Eon06]. 

3.1.3 Μέτρηση ρυθμών εγχάραξης 

Στο Σχ. 3.1-3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μείωσης του πάχους συναρτήσει του χρόνου για 
μια σειρά από πυριτιούχα πολυμερή και συμπολυμερή, υπό την επίδραση πλάσματος Οξυγόνου, 
για 0 V και -100 V τάση πόλωσης ηλεκτροδίου. Σε όλες τις περιπτώσεις τα αποτελέσματα έχουν 
προκύψει από μετρήσεις in-situ SE, ενώ τα πρωτογενή αποτελέσματα έχουν αναλυθεί με τη 
χρήση ενός Cauchy υλικού πάνω σε πυρίτιο. Αρχικά, οι οπτικές ιδιότητες του κάθε υλικού έχουν 
προσαρμοστεί στα πειραματικά δεδομένα και ακολούθως, κατά τη διάρκεια της κατεργασίας, 
αυτές οι παράμετροι παραμένουν σταθερές και προσαρμόζεται μόνο το πάχος του υμενίου, το 
οποίο και παρουσιάζεται στο Σχ. 3.1-3. Τα αποτελέσματα αυτά ελήφθησαν από τον 
αντιδραστήρα πλάσματος στη Νάντη. 
Τα συμπολυμερή που μελετήθηκαν αποτελούνται από ethyl-POSS και t-BMA (αντίστοιχα 
100%, 60%, 40% και 20%), ενώ δύο από τα συμπολυμερή περιέχουν ΜΑ (30%ΜΑ20 και 

                                                 
* Αν και οι δυο αντιδραστήρες μοιάζουν πολύ, σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν σε λίγο διαφορετικά 
αποτελέσματα. Για συνέπεια με τα δεδομένα του XPS, το μοντέλο εγχάραξης που θα ακολουθήσει θα αφορά στα 
πειραματικά του αντιδραστήρα της Νάντης. 
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40%ΜΑ20), τα οποία αντιστοιχούν σε αναλογία μονομερών 30/50/20 και 40/40/20 σε ethyl-
POSS/t-BMA/MA. Στο ίδιο διάγραμμα δίνονται επίσης τα αποτελέσματα για το PMSQ και 
PDMS για λόγους σύγκρισης. 
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Σχ. 3.1-3 Μεταβολή του πάχους πυριτιούχων πολυμερών και συμπολυμερών κατά τη διάρκεια της 
κατεργασίας σε πλάσμα Οξυγόνου για (αριστερά) 0 V και (δεξιά) -100 V τάση πόλωσης ηλεκτροδίου. Τα 
αποτελέσματα έχουν προκύψει από in-situ SE. [800 W, 1.33 Pa, 40 sccm]. 

 
Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων προκύπτει αφενός ότι ο ER δεν παραμένει σταθερός κατά 
τη διάρκεια της κατεργασίας και αφετέρου ότι ο ER εξαρτάται από την περιεκτικότητας του 
συμπολυμερούς σε μονάδες POSS, υπό την έννοια ότι όσο μεγαλύτερο το ποσοστό των POSS 
τόσο μικρότερος και ο ER. Μάλιστα το ποσοστό σε POSS αποτελεί κύριο παράγοντα για τον 
ER, όπως φαίνεται και από δυο διαφορετικά συμπολυμερή με το ίδιο όμως ποσοστό POSS (π.χ. 
40% και 40%ΜΑ20), τα εμφανίζουν στην πράξη την ίδια αντίσταση στην εγχάραξη. 
 

Σχ. 3.1-4 Μείωση πάχους για τα διάφορα 
συμπολυμερή συναρτήσει του αντίστροφου του 
%κ.β. Si για την περίπτωση των 0 V τάσης πόλωσης 
του ηλεκτροδίου. Τα δεδομένα αυτά έχουν προκύψει 
από τα αντίστοιχα δεδομένα του Σχ. 3.1-3. 

 
Αυτό φαίνεται σαφέστερα στο Σχ. 3.1-4, από 
το οποίο προκύπτει μια σαφής γραμμική 
σχέση της απώλειας πάχους με το αντίστροφο 

του %κ.β. Si ανεξάρτητα από τις σχετικές περιεκτικότητες των υπόλοιπων μερών του 
πολυμερούς. Πράγματι, για την περίπτωση των 0 V ο ER φαίνεται να εξαρτάται πρωτίστως από 
το ποσοστό Si και όχι από την υπόλοιπη σύσταση του συμπολυμερούς. Μια μικρή εξάρτηση από 
την υπόλοιπη σύσταση του συμπολυμερούς υφίσταται για την περίπτωση του υλικού με 30% και 
40% ePOSS, συγκρίνοντας τα συμπολυμερή με ΜΑ και t-BMA. 
Στην περίπτωση που κατά την κατεργασία εφαρμόζεται τάση πόλωσης -100 V η αυστηρά 
γραμμική συνάρτηση αλλοιώνεται αν και ο αύξων χαρακτήρας της απώλειας πάχους από το 
1/%κ.β. Si συνεχίζει να υφίσταται. 
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Σχ. 3.1-5 Μείωση πάχους για τα διάφορα 
συμπολυμερή συναρτήσει του αντίστροφου του 
%κ.β. Si για την περίπτωση των -100 V τάσης 
πόλωσης του ηλεκτροδίου. Τα δεδομένα αυτά έχουν 
προκύψει από τα αντίστοιχα δεδομένα του Σχ. 3.1-3. 

 
Στο Σχ. 3.1-5 διαφορετική συμπεριφορά 
παρατηρείται από το PDMS, το οποίο σε όλες 
τις χρονικές περιπτώσεις φαίνεται να 
εγχαράσσεται ταχύτερα από το αντίστοιχο 

πολυμερές με 100% ePOSS, αν και εμπεριέχει μεγαλύτερο ποσοστό σε Si. Η συμπεριφορά αυτή 
δεν παρατηρήθηκε στην περίπτωση των 0 V. 

3.1.4 Ανάλυση με FTIR και XPS 

Ήδη από παλαιότερη μελέτη της ομάδος ειδικά για την περίπτωση του PDMS έχει αποδειχτεί ότι 
κατά τη διάρκεια της έκθεσής του σε πλάσμα Οξυγόνου, λαμβάνει χώρα δημιουργία οξειδίων 
του πυριτίου SiOx (με x πολύ κοντά στο 2), το οποίο παθητικοποιεί την επιφάνεια και μειώνει 
τον ER. Στο Σχ. 3.1-6 δίνεται το φάσμα XPS της κορυφή Si2p μαζί με το αντίστοιχο διάγραμμα 
μεταβολής του πάχους (κανονικοποιημένο πάχος: οριζόντια μετακίνηση της καμπύλης ώστε να 
ξεκινάει από αρχικό πάχος 100 nm). Η κορυφή Si2p μετατοπίζεται σταδιακά σε υψηλότερες 
ενέργειες σύνδεσης, οι οποίες αντιστοιχούν σε μια πιο οξειδωμένη μορφή του Si. Η μετατόπιση 
της κορυφής συμπίπτει χρονικά με τη μείωση του ER στο Σχ. 3.1-6(α). Το οξείδιο αυτό είναι 
σημαντικά ανθεκτικότερο στο πλάσμα Οξυγόνου και συνεπώς ο συνολικός ER μειώνεται σε 
σχέση με αυτόν αμέσως μετά την αφή του πλάσματος. 
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Στην παρούσα εργασία επαναλαμβάνεται η αντίστοιχη μελέτη και διερευνάται πλέον η επίδραση 
του ποσοστού Si στο ER. Αρχικά ακολουθείται η διεργασία με FTIR (Fourier Transformed 
Infra-Red spectroscopy) για την παρακολούθηση των χημικών μεταβολών στο υμένιο. 
Στο Σχ. 3.1-7 παρουσιάζονται φάσματα FTIR για την περίπτωση του δείγματος 100% ePOSS 
(S41) μετά από 1, 2, 4 και 8 min κατεργασίας. Παρατηρείται ότι ο λόγος των υψών των 
κορυφών Si-CH3/Si-O-Si μειώνεται με τον χρόνο κατεργασίας, υποδεικνύοντας τη σταδιακή 
οξείδωση και δημιουργία SiO2 μέρους του πολυμερούς. 
 

Σχ. 3.1-7 Φάσμα FTIR συναρτήσει του χρόνου 
κατεργασίας για το υλικό 100% ePOSS. Το πάχος 
συναρτήσει του χρόνου για το εν λόγω υλικό δίνεται 
στο Σχ. 3.1-3. 

 
Φάσματα XPS κατά τη διάρκεια της 
κατεργασίας σε πλάσμα Οξυγόνου υπό 0 V και  
-100 V τάση πόλωσης*. Από τα αποτελέσματα 
των μετρήσεων και τη σχετική ανάλυση 
προκύπτει ότι η κορυφή του Si και του 
Οξυγόνου αυξάνουν συναρτήσει του χρόνου, 
ενώ η κορυφή του C σταδιακά μειώνεται. Στο 

Σχ. 3.1-8 παρουσιάζεται η ατομική περιεκτικότητα σε O, Si και C συναρτήσει του χρόνου 
κατεργασίας για την περίπτωση του 100% ePOSS. 
 

Σχ. 3.1-8 Ατομική περιεκτικότητα σε O, Si και C 
συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας σε πλάσμα 
Οξυγόνου για την περίπτωση ενός 100% ePOSS 
υμενίου. 

 
Από την ανάλυση των XPS υπολογίστηκε ο 
λόγος O/Si στο στρώμα του οξειδίου. Τα 
αποτελέσματα αυτά συνοψίζονται στον Πιν. 
3.1-1 μαζί με την αντίστοιχη απώλεια πάχους 
από μετρήσεις in-situ SE για λόγους σύγκρισης. 
Από τις μετρήσεις που δίνονται στον Πιν. 3.1-1 

προκύπτει ότι ο λόγος O/Si είναι πολύ κοντά στο 2 και για τις δυο περιπτώσεις τάσης πόλωσης 
του ηλεκτροδίου που χρησιμοποιήθηκαν, υποδεικνύοντας ότι και στην περίπτωση των 
συμπολυμερών POSS λαμβάνει χώρα σχηματισμός SiΟ2 (με πολύ μικρό ποσοστό C σε αυτό) 
όπως και στην περίπτωση του PDMS. 

                                                 
* Η λήψη και η ανάλυση των φασμάτων XPS και των FTIR, που δείχνονται εδώ, έγινε από τους συνεργάτες της 
ομάδας στη Γαλλία (Nantes, France). Εδώ αναφέρουμε εν συντομία μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για τη 
μοντελοποίηση της διεργασίας που θα ακολουθήσει. 
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Πιν. 3.1-1 Περιεκτικότητα σε άτομα, πάχος οξειδίου, λόγος O/Si στο οξειδωμένο στρώμα, από μετρήσεις XPS 
μετά από 10 sec κατεργασίας σε πλάσμα Οξυγόνου υπό 0 V και -100 V τάση πόλωσης στο ηλεκτρόδιο. Για 
λόγους σύγκρισης δίνεται και η αντίστοιχη απώλεια πάχους όπως μετρήθηκε με in-situ SE (βλ. Σχ. 3.1-3). 

Συμπολυμερές (περιεκτικότητα σε ePOSS) 100% 60% 40% 30% MA20 20% 

Θεωρητικές τιμές πριν την κατεργασία 

at. % C 48.8 62.8 69.0 69.1 74.7 

at.% O 32.6 26.9 24.4 26.1 22.1 

at.% Si 18.6 10.3 6.6 4.8 3.2 

Μετά από 10 sec υπό 800 W, 40 sccm, 1.33 Pa, 0 V 

Απώλεια πάχους (nm) 5.0 9.4 12.4 15.7 20.8 

Πάχος οξειδίου (nm) 2.4 2.0 1.7 1.5 1.4 

% Si στο οξείδιο 33.1 36.0 33.7 34.4 32.6 

% Ο στο οξείδιο 63.4 60.6 62.2 61.9 62.4 

Λόγος O/Si στο οξείδιο 1.9 1.7 1.8 1.8 1.9 

Μετά από 10 sec υπό 800 W, 40 sccm, 1.33 Pa, -100 V 

Απώλεια πάχους (nm) 4.8 10.9 16.6 23.2 53.6 

Πάχος οξειδίου (nm) 3.2 2.7 2.2 2.2 1.8 

% Si στο οξείδιο 30.4 31.2 31.4 32.0 32.0 

% Ο στο οξείδιο 66.2 65.0 64.3 64.1 63.2 

Λόγος O/Si στο οξείδιο 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 

 
Τα αποτελέσματα του πάχους του οξειδίου για τα διάφορα συμπολυμερή δίνονται στο Σχ. 3.1-9, 
απ’ όπου προκύπτει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό του πυριτίου στο υλικό, τόσο 
παχύτερο είναι το στρώμα του οξειδίου στον ίδιο χρόνο κατεργασίας, με εξαίρεση το 20% 
συμπολυμερές, το οποίο αν και περιέχει μικρή ποσότητα Si εντούτοις το πάχος του οξειδίου 
είναι μεγάλο σε σχέση με τα υπόλοιπα συμπολυμερή. Το αποτέλεσμα αυτό αποδίδεται στο 
γεγονός ότι στο εν λόγω συμπολυμερές έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα αυτό-οργάνωσης των 
κλωβών POSS στην επιφάνεια (surface segregation). 
 

Σχ. 3.1-9 Πάχος του οξειδίου, από μετρήσεις XPS 
για την περίπτωση 0 V τάσης πόλωσης. 

 
Σε ό,τι αφορά στην επίδραση της τάσης 
πόλωσης του ηλεκτροδίου, προκύπτει ότι το 
πάχος του οξειδίου που αναπτύσσεται σε 
 -100 V είναι μεγαλύτερο από αυτό που 
αναπτύσσεται σε 0 V (βλ. Πιν. 3.1-1), 
υποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η 

κινητική ανάπτυξης του οξειδίου είναι υποβοηθούμενη από ιόντα, γεγονός που έχει παρατηρηθεί 
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παλαιότερα [Hartney89]. Εν πρώτοις αυτό το αποτέλεσμα φαντάζει περίεργο, μιας και αυξημένη 
ενέργεια ιόντων θα έπρεπε να οδηγεί σε αυξημένη ιονοβολή και συνεπώς σε μείωση του πάχους 
του οξειδίου. Αυτή είναι η πρώτη ένδειξη από τα πειραματικά αποτελέσματα από την οποία 
διαφαίνεται η ανάγκη για χρήση παραμέτρου στην κινητική της διεργασίας η οποία να προσμετρά 
την ενέργεια των ιόντων και να εισάγει τη συνεισφορά της υποβοήθησης των ιόντων στην όλη 
θεώρηση. 

3.1.5 Μηχανισμοί εγχάραξης και μοντελοποίηση της διεργασίας 

Η θεώρηση που θα διατυπωθεί ευθύς αμέσως βασίζεται και επεκτείνει τις μέχρι τώρα μελέτες 
για την εγχάραξη πυριτιούχων πολυμερών σε πλάσμα Οξυγόνου. Ήδη από τη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση αλλά και από τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν αμέσως πριν (FTIR και XPS) 
καθίσταται σαφές ότι πρόκειται ουσιαστικά περί μιας ετερογενούς χημικής διεργασίας αερίου-
στερεού ή πιο σωστά στη δική μας περίπτωση πλάσματος-στερεού. 
Εν γένει το πρόβλημα της οξείδωσης ενός υλικού, από ένα οξειδωτικό μέσο το οποίο πρέπει 
πρώτα να μεταφερθεί από τα μη πτητικά προϊόντα της οξείδωσης είναι γνωστό στην επιστήμη 
της Χημικής Μηχανικής ως “shrinking core model” και έχει πρώτο-αντιμετωπιστεί από τους J. 
Shen και J.M. Smith (I&EC Fundamentals, 4(3), 293,1965). Για την επίλυση του προβλήματος 
πρέπει να καταστρωθούν και να επιλυθούν τρία ισοζύγια μάζας: 

 [§3.1.5.1: Ισοζύγιο μάζας των ατόμων Si] Ισοζύγιο μάζας του στοιχείου που οξειδώνεται και 
από το οποίο δημιουργείται το μη-πτητικό προϊόν, το οποίο είναι το Si στην περίπτωσή μας. 

 [§3.1.5.2: Ισοζύγιο μάζας για το SiO2] Ισοζύγιο μάζας του μη-πτητικού προϊόντος, το οποίο 
είναι το SiO2 στην περίπτωσή μας.  

 [§3.1.5.3 Ισοζύγιο μάζας για τα άτομα Οξυγόνου στο οξείδιο] Ισοζύγιο μάζας- εξίσωση 
συνεχείας του οξειδωτικού μέσου στο πάχος των μη-πτητικών προϊόντων (σε όρους χημικής 
μηχανικής το στρώμα αυτό καλείται «σκωρία»). Τα ενεργά συστατικά του πλάσματος 
Οξυγόνου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε: (α) ουδέτερα άτομα Οξυγόνου, όπως 
συνηθίζεται σε αντίστοιχες μελέτες και τα οποία θεωρείται ότι μεταφέρονται με απλή 
διάχυση υπακούοντας στο νόμο του Fick, αλλά και (β) σε ιόντα Οξυγόνου, η συμβολή των 
οποίων προσμετράται για πρώτη φορά σε αυτήν την εργασία.  

Αν και το εν λόγω μοντέλο μιας ετερογενούς χημικής διεργασίας αερίου-στερεού έχει μελετηθεί 
ευρύτατα για μια σειρά από προβλήματα της χημικής μηχανικής, η φύση και η πολυπλοκότητα 
των διεργασιών πλάσματος εισάγει παραμέτρους, όπως η υποβοήθεια από ιόντα, ο 
βομβαρδισμός από ιόντα κτλ τα οποία δεν υπάρχουν στα κλασικά προβλήματα της χημικής 
μηχανικής. Εξ’ όσων γνωρίζουμε στην παρούσα εργασία γίνεται η πρώτη απόπειρα 
προσαρμογής αυτού του μοντέλου στις απαιτήσεις διεργασιών πλάσματος συνυπολογίζοντας τον 
«υποβοηθούμενο από ιόντα» χαρακτήρα της κινητικής. 
Θα ακολουθήσει εφαρμογή του μοντέλου στο εν λόγω πρόβλημα της κατεργασίας πυριτιούχων 
πολυμερών σε πλάσμα Οξυγόνου, από την οποία θα φανεί η ανάγκη για εισαγωγή παραμέτρων 
που θα λαμβάνουν υπόψη τη συνεισφορά των ιόντων. Στο Σχ. 3.1-10 δίνεται σχηματικά (χωρίς 
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Διοξείδιο του Πυριτίου (SiO2) 

Πυριτιούχο πολυμερές epol 

eox 
etot 

την τήρηση των σχετικών αναλογιών) του όγκου ελέγχου επί του οποίου θα καταστρωθούν τα 
σχετικά ισοζύγια μάζας. 
Για την επίλυση του προβλήματος γίνονται οι κάτωθι παραδοχές: 

 Τα ενεργά συστατικά από την αέρια φάση του πλάσματος Οξυγόνου μεταφέρονται στην 
επιφάνεια του πολυμερούς στην οποία τα ουδέτερα συστατικά έχουν συγκέντρωση oC  και 

τα ιόντα έχουν ροή +j . Τα μεγέθη αυτά είναι αυτά τα οποία φθάνουν τελικά στην πάνω 
διεπιφάνεια. Στην παρούσα θεώρηση δεν μελετώνται τα φαινόμενα μεταφοράς από την 
κυρίως φάση του πλάσματος και διαμέσου της οριακής στοιβάδας (του sheath) στη 
διεπιφάνεια. Συνεπώς διαδικασίες εξαφάνισης ιόντων, ουδετέρων ή διαδικασίες 
συγκρούσεων μέσα στο sheath δεν εξετάζονται. Σημειώνεται δε, ότι εξαιτίας της χαμηλής 
πίεσης η συνεισφορά της μεταφοράς μάζας με συναγωγή είναι πολύ μικρή και συνεπώς στις 
διεργασίες πλάσματος δεν συνυπολογίζεται. 

 Όσο περνά ο χρόνος της διεργασίας και αναπτύσσεται το SiO2 τα ουδέτερα συστατικά 
μεταφέρονται (με μηχανισμούς που θα αναλυθούν στη συνέχεια, ανάλογα με τη θεώρηση) 
μέσω αυτού και στη διεπιφάνεια SiO2/πολυμερούς έχουν συγκέντρωση )( oxeC  (το οποίο 

αρχικά είναι oC ). Εκεί αντιδρούν με κινητική που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια. 

 Τα ενεργά ιόντα από την αέρια φάση προκαλούν ιονοβολή του SiO2 οδηγώντας έτσι στην 
αφαίρεση υλικού (SiO2) με ρυθμό ksp (yield) ή Rsp (σε nm/min). Ισχύει προφανώς ότι: 

+⋅⋅= jkR spatSi
ox

sp ,
1

ρ
. Το atSi

ox
,ρ  είναι η ατομική πυκνότητα του Si στο οξείδιο. 

 

Σχ. 3.1-10 Σχηματική απεικόνιση των μεγεθών που 
χρησιμοποιούνται στο μοντέλο. Ακολουθήθηκε η λογική 
των μοντέλων του Watanabe και του Ohnishi για να 
μπορεί εύκολα να υπάρξει αντιστοιχία και σύγκριση. 

 

3.1.5.1.Ισοζύγιο μάζας των ατόμων Si 

Το ισοζύγιο μάζας των ατόμων Si στον όγκο ελέγχου που καθορίζεται από τα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά του δείγματος έχει ως εξής: 
[ ] [ ] [ ] [ ]

dt
de

dt
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onaccumulatiofrategenerationofrateoutrateinrate

polSi
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oxSi
oxsp

Si
ox ⋅+⋅=+⋅−

=+−
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dt
de

dt
deR polSi

pol
oxSi

oxsp
Si
ox ⋅+⋅=⋅−⇒ ρρρ  Εξ. 3.1-1

όπου eox είναι το πάχος του οξειδίου και epol είναι το πάχος του υποκείμενου πολυμερικού 
στρώματος, το οποίο δεν έχει ακόμη τροποποιηθεί από το πλάσμα. Τα Si

pol
Si
ox ρρ ,  αντιστοιχούν 

στη μαζική πυκνότητα σε πυρίτιο (g/cm3) του οξειδίου του πυριτίου και του πολυμερούς 
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αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές υπολογίζονται από τη σχέση Si
XX

Si
X p⋅= ρρ , όπου Xρ  είναι το ειδικό 

βάρος του Χ (οξείδιο ή πολυμερές) και Si
Xp  είναι η ποσοστιαία μαζική περιεκτικότητα σε 

πυρίτιο. Το Siat
oxρ  είναι η ατομική πυκνότητα του Si στο οξείδιο (άτομα Si/cm3). 

Για όλη την ανάλυση που ακολουθεί χωρίς να προβούμε σε ακριβείς μετρήσεις θεωρήσαμε ότι 
Si
SiO

Si
ox 2

ρρ = =2.2 g/cm3 (όσο και του οξειδίου από PECVD) και Si
polρ =1 g/cm3. Η περιεκτικότητα 

υπολογίστηκε: Si
SiOp

2
=46.7% και για το PDMS Si

PDMSp =37.8%. 

Από τη γεωμετρία του δείγματος ισχύει ότι: poloxtot eee += . Συνεπώς: 
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Η προηγούμενη σχέση με ολοκλήρωση δίνει: 
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H προηγούμενη εξίσωση περιγράφει τη μεταβολή του πάχους του δοκιμίου συναρτήσει του 
χρόνου και συναρτήσει του πάχους του οξειδίου. Προβαίνουμε ακολούθως στην αντικατάσταση: 

Si
pol

Si
pol

Si
ox

ρ
ρρ

δ
−

=  

Ο όρος δ είναι θετικός και πάντα μεγαλύτερος από τη μονάδα, μιας και η πυκνότητα του Si στο 
SiO2 είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη σε σχέση με τα συμπολυμερή. Με βάση και τις πιο 
πάνω τιμές για τις πυκνότητες ( Si

oxρ  και Si
polρ ) υπολογίστηκε ο όρος δ για τα υπό μελέτη 

συμπολυμερή. Τα αποτελέσματα δίνονται στον Πιν. 3.1-2. 
 

Πιν. 3.1-2 Υπολογισμός % κ.β. Si για τα διάφορα συμπολυμερή και του όρου δ. Στην τελευταία γραμμή 
δίνεται και η τιμή του δ στους 80 οC, η οποία χρειάζεται στη συνέχεια. Για την εύρεσή του χρησιμοποιήθηκε 
συντελεστής θερμικής διαστολής 8.0Ε-5 (1/oC). Το δ δεν μεταβάλλεται σημαντικά μέχρι τους 80 oC. 

 PDMS 100% ePOSS 60% ePOSS 40% ePOSS 30% ePOSS MA20 20% ePOSS 
%κ.β. Si 37.8 30 18 16 9 6 

δ (15 οC) 1.7 2.4 4.7 7.5 10.3 16.0 

δ (80οC)  2.4 4.7 7.6 10.4 16.2 

 
Με εφαρμογή της τελευταίας αντικατάστασης έχουμε: 

( ) tReteete spoxoxo ⋅⋅+−−⋅−= )1()0()()( δδ  Εξ. 3.1-2 

Η Εξ. 3.1-2 προσδιορίζει το συνολικό πάχος -e(t)- του υμενίου κατά τη διάρκεια -t- της 
κατεργασίας δοθέντος του αρχικού πάχους, της περιεκτικότητας του πυριτιούχου πολυμερούς σε 
Si και του ER του διοξειδίου του πυριτίου λόγω ιονοβολής (Rsp). Βεβαίως για την εύρεση του 
πάχους απαιτείται η γνώση του πάχους του οξειδίου )(teox  σε κάθε χρονική στιγμή, η οποία, 

όμως στην περίπτωση του μοντέλου των Watanabe και Ohnishi [Watanabe86] παρέχεται από 
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υπόθεση-παραδοχή. Το πάχος του SiO2 θα θεωρείται από εδώ και πέρα eox(t=0)=0, αν δεν 
αναφέρεται διαφορετικά. 

3.1.5.2.Ισοζύγιο μάζας για το SiO2 

Για την εύρεση του )(teox  απαιτείται η κατάστρωση του ισοζυγίου μάζας για το SiO2 στον ίδιο 

όγκο ελέγχου όπως πριν: 
[ ] [ ] [ ] [ ]

dt
deefR

onaccumulatiofrategenerationofrateoutrateinrate

ox
oxsp =+−

=+−

)(0
 

spox
ox Ref

dt
de

−= )(  
Εξ. 3.1-3 

Στο προηγούμενο ισοζύγιο η f(eox) αντιστοιχεί στο ρυθμό δημιουργίας του SiO2 στη διεπιφάνεια 
πολυμερούς-SiO2. Για να υπολογιστεί το πάχος του οξειδίου είναι αναγκαία η γνώση του εν 
λόγω ρυθμού. Στη μοντελοποίηση των πειραματικών δεδομένων, που ακολουθεί, 
χρησιμοποιούνται τρία μοντέλα (Α, Β και Γ), τα δυο έχουν ήδη προταθεί και χρησιμοποιηθεί σε 
προηγούμενες εργασίες άλλων ομάδων και το τρίτο, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά, εξ 
όσων γνωρίζουμε, αποδεικνύεται καταλληλότερο στην απόπειρα πρόρρησης των πειραματικών 
δεδομένων, και εισαγάγει παράμετρο για το συνυπολογισμό της υποβοήθησης από ιόντα. 
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oxfinalox
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Εξ. 3.1-4 

Το απλό αυτό γραμμικό μοντέλο προτάθηκε τους Watanabe και Ohnishi και θεωρεί ότι το πάχος 
του οξειδίου αποκτά με τον χρόνο οριακή τιμή ( finaloxe , ). 

 

B. 
ox

ox eA
Bef
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1
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1
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Εξ. 3.1-5 

Το μοντέλο αυτό προκύπτει από τη θεώρηση μεταφοράς μάζας με διάχυση των ουδέτερων 
συστατικών από τη διεπιφάνεια sheath/SiO2 στη διεπιφάνεια SiO2/πολυμερούς υπακούοντας 
στον νόμο του Fick. Στην πραγματικότητα αυτό είναι μια επέκταση του –γνωστού στην 
κοινότητα της μικροηλεκτρονικής- μοντέλου των Deal και Grove για τη θερμική οξείδωση Si 
[Deal65]. Σημειώνεται ότι το εν λόγω μοντέλο (Εξ. 3.1-5) με ανάπτυξη κατά Taylor και για 
μικρά eox μετατρέπεται ουσιαστικά στο μοντέλο δηλαδή των Watanabe και Ohnishi (Εξ. 3.1-4). 
 
Γ. )exp()( oxox eABef ⋅−⋅=  Εξ. 3.1-6 

Το μοντέλο αυτό με τη θεώρηση της εκθετικής μείωσης και η συσχέτισή του με τον 
«υποβοηθούμενο από ιόντα» χαρακτήρα της διεργασίας χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. 
Στη συνέχεια ακολουθεί εφαρμογή και των τριών μοντέλων για την πρόρρηση των 
πειραματικών δεδομένων του Σχ. 3.1-3. 
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3.1.5.2-Α. Μοντέλο Watanabe και Ohnishi 
Παρά την έλλειψη μαθηματικά θεμελιωμένου φυσικού υπόβαθρου του εν λόγω μοντέλου σε ό,τι 
αφορά στην εξαγωγή της f(eox), φαίνεται ότι ακολουθεί τα πειραματικά δεδομένα με μεγάλη 
ακρίβεια (μοντέλο Α), κυρίως μέχρι τα 3 min (βλ. Σχ. 3.1-11 για την περίπτωση του 
συμπολυμερούς με 40% ePOSS). 
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Σχ. 3.1-11 Απώλεια πάχους για το συμπολυμερές με 40% ePOSS για την περίπτωση 0 V και -100 V τάσης 
πόλωσης. Τα πειραματικά αποτελέσματα (κυκλικά σημεία) έχουν προέλθει από in-situ SE ενώ οι γραμμές 
αντιστοιχούν στην προσαρμογή των πειραματικών δεδομένων στα πειραματικά δεδομένα. Η γραμμή (Α) 
αντιστοιχεί στην Εξ. 3.1-4 (μοντέλο Watanabe και Ohnishi), η (Β) αντιστοιχεί στην Εξ. 3.1-5 (μοντέλο Deal-
Grove) και η (C) αντιστοιχεί στην Εξ. 3.1-6 (μοντέλο που προσμετρά την υποβοήθηση από ιόντα). 

 
Το πρόβλημα με το συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο κατά τα άλλα ακολουθεί αρκετά καλά τα 
πειραματικά, έχει να κάνει αφενός με την έλλειψη φυσικής εξήγησης της σχέσης f(eox) και 
αφετέρου με τις συγκεκριμένες τιμές eox,final στις οποίες καταλήγει η διαδικασία προσαρμογής.  
Επιλύνοντας τις αντίστοιχες εξισώσεις το πάχος του οξειδίου εξάγεται από τη σχέση: 
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Εξ. 3.1-7 

Το eox, όπως υπολογίζεται από το μοντέλο (Εξ. 3.1-7) είναι 5.6 nm όταν η τάση πόλωσης είναι  
-100 V και 3.2 nm όταν η τάση πόλωσης είναι 0 V, όταν η μέτρηση με το XPS δίνει τιμές 
περίπου ίσες με 2 nm για την περίπτωση των 0 V (βλ. Σχ. 3.1-9). Επιπλέον η σταθερά χρόνου 

(
C

e finalox,=τ ) της διεργασίας προκύπτει ότι είναι ~0.6 min για τα -100V και ~0.5 min για τα 0V, 

όταν οι μετρήσεις από το XPS υποδεικνύουν ότι το πάχος του οξειδίου έχει αποκτήσει σταθερή 
τιμή σε λιγότερο από ~30 sec, δηλαδή μια σταθερά χρόνου ~10-20 sec. 
 
3.1.5.2-Β. Μοντέλο Deals-Grove 
Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε κυρίως για τη θερμική οξείδωση του Si και ουσιαστικά 
περιγράφει ένα σχήμα διάχυσης - αντίδρασης. Σύμφωνα με τις παραδοχές του μοντέλου το 
Οξυγόνο μεταφέρεται από το SiO2 που έχει σχηματιστεί, με απλή διάχυση που ακολουθεί το 
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νόμο του Fick και με συντελεστή διάχυσης D. Στη διεπιφάνεια SiO2- πολυμερούς λαμβάνουν 
χώρα δύο δράσεις οξείδωσης: του οργανικού μέρους προς πτητικά προϊόντα ( )( ox

C
ox eCkr ⋅= ) 

και του Si προς SiO2 ( )( ox
Si
ox eCkr ⋅= ), όπου C η συγκέντρωση του οξειδωτικού (Οξυγόνου). Οι 

δυο αυτές δράσεις θεωρούνται ανεξάρτητες και πρώτης τάξης η κάθε μια. Η πρώτη παραδοχή 
βασίζεται στο γεγονός του ότι τα συμπολυμερή αποτελούνται κυρίως από οργανικές ομάδες 
χωρίς Si (ακρυλικά και αλειφατικά μέρη), των οποίων η οξείδωση δεν αναμένεται να επηρεάζει 
σημαντικά την αντίστοιχη οξείδωση των Si στους κλωβούς POSS. Η κινητική της δράσης 
οξείδωσης του Si στη διεπιφάνεια SiO2-πολυμερές έχει θεωρηθεί πρώτης τάξεως. Η ακριβής 
κινητική της εν λόγω δράσεως δεν είναι απόλυτα ακριβής και το γεγονός αυτό αποτελεί -ίσως- 
έναν από τους λόγους για τους οποίους δεν προέβησαν προηγουμένως στον υπολογισμό του 
πάχους συναρτήσει του χρόνου. Πάντως στην περίπτωση του PDMS η υπόθεση της πρώτης 
τάξεως δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, όπως προκύπτει από τη στοιχειομετρία 
της συνολικής δράσης: 

Si O* *n
 O SiO2+

 
Δηλαδή, το ατομικό Οξυγόνο, το οποίο παρέχεται από την αέρια φάση του πλάσματος οξειδώνει 
άτομα του Si του PDMS, τα οποία κατά μέσο όρο ενώνονται με ένα άτομο Οξυγόνου στη 
μακρομοριακή αλυσίδα (σιλοξανικός δεσμός Si-O). Επαναλαμβάνουμε ότι η ακριβής κινητική 
δεν είναι γνωστή. 
Το )( oxeC  αντιστοιχεί στη συγκέντρωση του Οξυγόνου στη διεπιφάνεια SiO2-πολυμερούς. Ως 

εκ τούτου η συνολική ροή στη διεπιφάνεια ισούται με ( ) )()( oxoxox
C
ox

Si
ox eCkeCkkF ⋅=⋅+= . Σε 

αυτές τις σχέσεις οι σταθερές των δράσεων ( ox
C
ox

Si
ox kkk ,, ) έχουν μονάδες cm/sec και το )( oxeC , 

το οποίο αντιστοιχεί στη συγκέντρωση του οξειδωτικού στη διεπιφάνεια, δίνεται σε cm-3. 

3.1.5.3.Ισοζύγιο μάζας για τα άτομα Οξυγόνου στο οξείδιο 

Εφαρμόζοντας ισοζύγιο μάζας για τα άτομα Οξυγόνου μέσα στο οξείδιο, σε περιοχή μεταξύ e 
και e+Δe, και υποθέτοντας ότι δεν παράγεται και δεν καταναλώνεται Οξυγόνο μέσα στο οξείδιο, 
έχουμε: 
[ ] [ ] [ ] [ ]

0011 =+⋅−⋅

=+−

Δ+ eee
AFAF

onaccumulatiofrategenerationofrateoutrateinrate
 

και διαιρώντας με Δe και παίρνοντας το όριο Δe → 0, έχουμε: 

0lim 111

0
==

Δ

−
Δ+

→Δ de
dF

e
FF

eee

e
 

Με την υπόθεση της απλής διάχυσης, υπακούοντας δηλαδή στο νόμο του Fick έχουμε ότι: 

de
dCDF −=1

 
Από τις προηγούμενες εξισώσεις συνεπάγεται ότι: 
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0=⎟
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Υποθέτοντας σταθερό συντελεστή διάχυσης (D)σε όλο το πάχος του οξειδίου: 

00 2

2

=⇒=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅

de
Cd

de
dCD

de
d  

Εξ. 3.1-8 

Οι οριακές συνθήκες της προηγούμενης διαφορικής εξίσωσης (Εξ. 3.1-8) είναι: 
(α) Στην πάνω επιφάνεια η συγκέντρωση καθορίζεται από τις συνθήκες του πλάσματος: 

oCC =)0(  

(β) Στη διεπιφάνεια SiO2-πολυμερούς η ροή σωματιδίων Οξυγόνου αντιδρά αφενός με το 
οργανικό μέρος του πολυμερούς προς δημιουργία πτητικών και αφετέρου με το Si προς 
δημιουργία SiO2. Υποθέτοντας μόνιμη κατάσταση έχουμε: 

( ) )()( oxoxox
C
ox

Si
ox

ee

eCkeCkk
de
dCD

ox

⋅=⋅+=⋅−
=

 

Με τη χρήση των οριακών συνθηκών η Εξ. 3.1-8 δίνει το προφίλ της συγκέντρωσης του 
Οξυγόνου κατά το βάθος του SiO2: 

oox
ox CeeC

D
keC +⋅⋅−= )()(  

απ’ όπου προκύπτει και η συγκέντρωση του Οξυγόνου στη διεπιφάνεια SiO2-πολυμερούς: 

ox
ox

o
ox

e
D
k
CeC

⋅+
=

1
)(  

Με βάση την προηγούμενη σχέση η Εξ. 3.1-3 γίνεται:  

sp

ox
ox

o
Si
ox

SiO

ox R
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Εξ. 3.1-9 

Η Εξ. 3.1-9 αποτελεί μια γενίκευση του ευρύτατα γνωστού -στη μικροηλεκτρονική- μοντέλου 
Deal-Grove (D-G) [Deal65], το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για τη θερμική [Massoud87], 
ηλεκτροχημική, από πλάσμα [Kim96] οξείδωση Si προς SiO2 και μπορεί να γραφτεί: 

sp
ox

ox R
eA

B
dt

de
−

⋅+
=

1

1

1
, με 

2

1
SiO

o
Si
ox CkB
ρ

⋅
=  και 

D
kA ox=1  

Εξ. 3.1-5 

Η Εξ. 3.1-2 μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση του συνολικού πάχους του δοκιμίου 
αφού πρώτα -και σε κάθε χρονική στιγμή- υπολογιστεί το πάχος του οξειδίου από την Εξ. 3.1-5. 
Όταν το Rsp δεν είναι μηδέν η Εξ. 3.1-5 δεν επιλύεται αλγεβρικά και απαιτείται η χρήση 
αριθμητικών μεθόδων. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε εφαρμογή στα πλαίσια της MATLAB 
με στόχο την ταυτόχρονη επίλυση και προσαρμογή στα πειραματικά δεδομένα του παραπάνω 
σετ εξισώσεων. Η ανικανότητα του εν λόγω μοντέλου να προσαρμοστεί στα πειραματικά 
δεδομένα, τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους χρόνους φαίνεται στο Σχ. 3.1-11 (μοντέλο Β). 
Οι τελικές τιμές των Α1, Β1 και Rsp δίνονται στον Πιν. 3.1-3. 
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Πιν. 3.1-3 Προσαρμοσμένες τιμές A1, B1 και ksp για το μοντέλο Deal-Grove. Δίνονται επίσης και τα 
αποτελέσματα της προσαρμογής των πρώτων μόνο 30 sec χρησιμοποιώντας ως Rsp την τιμή από την 
προσαρμογή του συνόλου των δεδομένων (τελευταία στήλη). 

 Συμπολυμερές Προσαρμογή στα δεδομένα 
των πρώτων 30 sec 

Προσαρμογή σε όλα τα πειραματικά 
δεδομένα 

  A1 (nm-1) B1 (nm/min) A1 (nm-1) B1 (nm/min) Rsp (nm/min) 

100% ePOSS 2.5 12.7 3.3 3.5 0.23 

60% ePOSS 2.7 11.1 3.1 4.2 0.25 

40% ePOSS 2.9 9.8 3.0 4.6 0.39 0 
V

ol
t 

20% ePOSS 3.7 6.6 3.0 4.7 0.49 

100% ePOSS 2.5 13.3 2.8 6.2 0.58 

60% ePOSS 2.2 16.1 2.2 2.2 0.74 

40% ePOSS 2.2 15.4 2.0 13.7 1.11 

-1
00

 V
ol

t 

20% ePOSS 1.7 23.4 1.6 21.0 2.45 

 
Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων προσαρμογής του Πιν. 3.1-3 προκύπτει ότι ενώ οι τιμές 
του Α1 είναι περίπου οι ίδιες οι τιμές του Β1 είναι σημαντικά μεγαλύτερες όταν 
χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των 30 sec μόνο. Το Β1 είναι συνάρτηση των kox, του Co και της 

2SiOρ  και κανένα από αυτά δεν αναμένεται να είναι χρονικά μεταβαλλόμενη μεταβλητή. 

Μάλιστα, εξαιτίας του βομβαρδισμού ιόντων και της συνεπαγόμενης αναπτυσσόμενης 
θερμότητας και τοπικής θερμοκρασίας, θα ανέμενε κανείς μια αυξημένη -και όχι μειωμένη- τιμή 
του kox εξαιτίας της τύπου-Arrhenius εξάρτησης της σταθεράς από τη θερμοκρασία, η αύξηση 
της οποίας μπορεί να υπολογιστεί ως εξής: 
 

Back-of-the-envelope calculation: Υπολογισμός της αύξησης της θερμοκρασίας της επιφάνειας 
πολυμερικού υμενίου πάνω σε Si κατά την κατεργασία σε πλάσμα Οξυγόνου. 
Χρησιμοποιώντας το νόμο του Fourier για τη μεταφορά θερμότητας με αγωγή στη μόνιμη 

κατάσταση έχουμε: 
L

kAq substrsurf θθ −
⋅= , όπου k είναι ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας 

του πολυμερούς (μια τυπική τιμή είναι 0.186 joule/(sec m οC)), θsurf είναι η θερμοκρασία της 
επιφάνειας που εκτίθεται στο πλάσμα (διεπιφάνεια πολυμερούς-sheath), θsubstr είναι η 
θερμοκρασία του υποστρώματος, η οποία υποτίθεται ότι διατηρείται σταθερή εξαιτίας του 
συστήματος ψύξης με He και είναι ίση με 15 οC και L είναι το πάχος του πολυμερικού 
στρώματος το οποίο αν συνυπολογίσει κανείς και το πάχος της θερμοαγώγιμης κόλλας είναι της 
τάξης των 10-4 m. 
Το q/A είναι το ποσό θερμότητας που μεταφέρεται από το sheath στο υλικό και ισούται με το 
γινόμενο της ροής των ιόντων επί την αντίστοιχη διαφορά δυναμικού του sheath (υποθέτουμε 
απουσία συγκρούσεων -collisionless- sheath). Μια τυπική τιμή της ροής ρεύματος σε αυτές τις 
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συνθήκες είναι 5 A/m2, ενώ η τάση πόλωσης είναι -100 V. Συνεπώς το γινόμενο Ι V=q/A 
ισούται με 500 Joule/(sec m2). 
Με αυτό το σενάριο η θsurf ισούται με ~17 oC. Οι υπολογισμοί αυτοί ισχύουν μόνο για τα πρώτα 
λεπτά της κατεργασίας, μετά όμως από την επίτευξη μόνιμης κατάστασης, κατά τα οποία η 
στεφάνη συγκράτησης του φορέα δεν έχει ακόμη αναπτύξει θερμοκρασία. Σε αυτήν την 
περίπτωση το υμένιο αναμένεται να αναπτύσσει θερμοκρασία έως και ~15 οC πάνω από τη 
θερμοκρασία της ροής του He. 

 
Παρόλη, όμως, την έστω μικρή αύξηση της θερμοκρασίας παρατηρούμε το αντίθετο δηλαδή 
μειωμένη τιμή του kox, όταν προσαρμόζουμε το μοντέλο σε όλη τη διάρκεια της κατεργασίας 
(~10 min) σε σχέση με όταν προσαρμόζουμε μόνο τα πρώτα 30 sec. Το φαινόμενο αυτό, το 
αποδίδουμε στην υποβοήθηση της δράσης κατά τα πρώτα sec από τα ιόντα που εύκολα 
προσεγγίζουν την επιφάνεια όπου λαμβάνει χώρα η οξείδωση. Αυτή είναι και η δεύτερη ένδειξη 
της σημασίας του ρόλου των ιόντων στην όλη διεργασία. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη είναι η 
αύξηση του ER και του πάχους του οξειδίου με την τάση πόλωσης. 
 
3.1.5.2-Γ. Μοντέλο με συνυπολογισμό της «υποβοήθησης από ιόντα» 
Ως αποτέλεσμα της αποτυχίας των προηγούμενων μοντέλων να προσαρμοστούν στα 
πειραματικά δεδομένα και με βάση τις ενδείξεις για τη σημασία του ρόλου των ιόντων στη 
διεργασία επιχειρήθηκε η ανάπτυξη ενός μοντέλου, το οποίο να συνυπολογίζει την 
«υποβοήθηση από ιόντα» μέσω της εισαγωγής παραμέτρων για τη ροής και την ενέργεια των 
ιόντων στην κινητική της δράσης. Θεωρώντας τη συνεισφορά της χημικής οξείδωσης ως 
αμελητέα και με βάση τα κλασικά σχήματα κινητικής δράσεων υποβοηθούμενων από ιόντα η 
σχέση f(eox) ακολουθεί την εξής γενική μορφή: 

iIEatox jEKef θ
ρ

⋅⋅⋅= +)(1)(  
Εξ. 3.1-10 

όπου +j  είναι η ροή των ιόντων ακριβώς στη διεπιφάνεια SiO2/πολυμερούς, )(EK ox
IE  είναι η 

σταθερά της υποβοηθούμενης από ιόντα οξείδωσης του Si και είναι συνάρτηση της ενέργειας 
των ιόντων, θi είναι το κλάσμα κάλυψης της διεπιφάνειας SiO2/πολυμερούς από άτομα 
Οξυγόνου και ρat είναι η ατομική πυκνότητα Si και C στο συμπολυμερές. Σημειώνουμε εδώ ότι 
και ο όρος της ιονοβολής του οξειδίου έχει αντίστοιχη μορφή. 
Επειδή, όμως, ταυτόχρονα σχηματίζεται και οξείδιο, για να μπορέσουν τα ιόντα να 
υποβοηθήσουν την οξείδωση πρέπει να διέλθουν μέσα από αυτό, γεγονός που μπορεί να 
διεξαχθεί λόγω της μεγάλης ενέργειάς τους κατά την πρόσκρουση στην επιφάνεια του SiO2 
(διεπιφάνεια SiO2-πλάσμα). Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι η ενέργεια των ιόντων 
μειώνεται εκθετικά με το βάθος ως exp(-A eox), όπου Α είναι αντιστρόφως ανάλογη παράμετρος 
της διείσδυσης του ιόντος (ion projected range) Οξυγόνου (Ο2

+ και Ο+ στην περίπτωσή μας) στο 
υλικό, δηλαδή στο SiO2. 

Βάσει αυτών η Εξ. 3.1-10 γίνεται ( )oxoxox eAefef ⋅−⋅= exp)()(
0

 ή:  
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( )oxox eABef ⋅−⋅= exp)( , με i
o

IEat JEKB θ
ρ

⋅⋅⋅= +)(1  
Εξ. 3.1-6 

Όπου τα μεγέθη Ε και J+ λογαριάζονται στην επιφάνεια του SiO2 και το θi στη διεπιφάνεια με το 
πολυμερές. Η παράμετρος Β εξαρτάται έμμεσα από το υλικό και την ενέργεια των ιόντων (μέσω 
του IEK ) και από τις συνθήκες πλάσματος από τις οποίες εξαρτάται το +J . Η παράμετρος Α-1 
σχετίζεται με το βάθος διείσδυσης του ιόντος και εξαρτάται ισχυρά από την τάση πόλωσης. 
Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι παρόμοια εκθετικής μορφής κινητική έχει χρησιμοποιηθεί και 
στα πλαίσια της μελέτης της οξείδωσης Si από πλάσμα Οξυγόνου [Kim96] αλλά η μαθηματική 
πορεία με την οποία κατέληξε στην εν λόγω εξίσωση πιστεύουμε ότι είναι λανθασμένη. Επίσης, 
η εκθετική μορφή στην ίδια εργασία σε καμία περίπτωση δεν συσχετίστηκε με τον 
«υποβοηθούμενο από ιόντα» χαρακτήρα της διεργασίας. 
Η Εξ. 3.1-3 με την Εξ. 3.1-6 δίνει το πάχος του οξειδίου: 
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Εξ. 3.1-11 

Στην περίπτωση που το αρχικό πάχος του οξειδίου δεν είναι 0, αλλά eox(0), τότε η εξέλιξη του 
πάχους του οξειδίου δίνεται από τη σχέση: 
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Η Εξ. 3.1-2 μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί και να προσαρμοστεί στα πειραματικά δεδομένα. 
Στη γενική μορφή (με 0)0( ≠oxe ) η εξέλιξη του πάχους με τον χρόνο κατεργασίας δίνεται από: 
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Αν εκφράσουμε το πάχος συναρτήσει των βασικών παραμέτρων του προβλήματος τότε έχουμε:  
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Εξ. 3.1-14 
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Σε πρώτη προσέγγιση θεωρήσαμε ότι θi=1, IE
THE =4 eV και sputteringTHE , =20 eV. 

Το αποτέλεσμα της προσαρμογής για το υλικό 40% ePOSS δίνεται στο Σχ. 3.1-11 (μοντέλο C). 
Για όλο το χρονικό διάστημα και για όλα τα υλικά, το εν λόγω μοντέλο προσαρμόζεται 
ικανοποιητικά στα πειραματικά δεδομένα και σε κάθε περίπτωση καλύτερα σε σχέση με το 
μοντέλο των Watanabe και Ohnishi και με το Deal-Grove. Επίσης με το συγκεκριμένο μοντέλο 
επετεύχθη και ικανοποιητική συμφωνία στην εξέλιξη του eox(t) (βλ. Σχ. 3.1-12), γεγονός που δεν 
είχε γίνει κατορθωτό ούτε με το μοντέλο Watanabe και Ohnishi, ούτε με το μοντέλο Deal-Grove. 
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Οι τιμές προσαρμογής του ρυθμού ιονοβολής Rsp, συνέκλιναν σε τιμές ~0.2 nm/min στην 
περίπτωση των 0 V και 0.5 nm/min στην περίπτωση των -100 V. Υπό τις ίδιες πειραματικές 
συνθήκες ένα θερμικό οξείδιο του Si εγχαράσσεται (με ιονοβολή μόνο) με ρυθμό ~2.6 nm/min 
σε -100 V. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξηγήσουμε την αιτία που ο Rsp στα συγκεκριμένα 
πειραματικά δεδομένα είναι τόσο χαμηλός. Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι η τιμή του Rsp των 
πειραματικών που ελήφθησαν στον αντιδραστήρα του ΙΜΗΛ είναι υπό -100 V ~2 nm/min, πολύ 
πιο κοντά στην τιμή ιονοβολής του θερμικού οξειδίου. 
 

Σχ. 3.1-12 Πάχος οξειδίου από μετρήσεις XPS για 0 V 
και -100 V (σημεία) για το υλικό με 40% ePOSS. Στο 
ίδιο διάγραμμα δίνεται και η αντίστοιχη θεωρητική 
πρόβλεψη του πάχους από το μοντέλο Γ. 

 
Οι τιμές που οδηγούν στη βέλτιστη προσαρμογή 
δίνονται Σχ. 3.1-13 συναρτήσει του δ και στον 
Πιν. 3.1-4 συναρτήσει της % περιεκτικότητας σε 
POSS και για τις δυο περιπτώσεις τάσης 
πόλωσης. Είναι φανερή η εξάρτηση των 
παραμέτρων αυτών από το %Si στο υλικό και την 

τάση πόλωσης. Η εξάρτηση αυτή συζητείται ευθύς αμέσως. 
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η παράμετρος Α-1 στα πλαίσια της θεώρησής μας 
σχετίζεται με το βάθος διείσδυσης των ιόντων και εξαρτάται από την τάση πόλωσης. Πράγματι 
το A-1 είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση των -100 V σε σχέση με την περίπτωση των 0 V. 
Επίσης οι τιμές του A-1 είναι σε ικανοποιητική συμφωνία με τις τιμές του βάθους διείσδυσης 
ιόντος Οξυγόνου σε SiO2, όπως υπολογίζονται από θεωρητικά μοντέλα. Συγκεκριμένα, με χρήση 
του εμπορικού λογισμικού TRIM, το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτατα για μοντελοποίηση 
διεργασιών εμφύτευσης ιόντων, το βάθος διείσδυσης ιόντος Οξυγόνου σε SiO2 είναι 1 nm όταν 
το ιόν επιταχύνεται υπό 100 V και 0.7 nm όταν επιταχύνεται υπό 20 V (όσο δηλαδή και το 
δυναμικό που αναπτύσσεται στο sheath υπό 0 V τάση πόλωσης). 
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Σχ. 3.1-13 Παράμετροι προσαρμογής (A-1 και Β) συναρτήσει του δ για τάση πόλωσης 0 V και -100 V. 

 

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

1

2

3

4

5
 Experimental 0V
 Experimental -100V

0V

 

O
xi

de
 T

hi
ck

ne
ss

 (n
m

)

Etching time (min)

-100V



 60

Από την άλλη το Β, το οποίο εκφράζει ουσιαστικά τον αρχικό ρυθμό οξείδωσης, είναι 
μεγαλύτερο όσο μικρότερο είναι το δ, μιας και τα συμπολυμερή με μεγαλύτερο ποσοστό Si 
οξειδώνονται ταχύτερα. Επίσης, από το Σχ. 3.1-13 προκύπτει ότι το Β δεν φαίνεται να εξαρτάται 
από την τάση πόλωσης, εκτός από την περίπτωση του συμπολυμερούς με 20% ePOSS. Με 
δεδομένο ότι ( ) i

o
THIE JEEKB θ⋅⋅−⋅= + , αναμενόταν το Β να είναι μεγαλύτερο υπό -100 V, 

μιας και ( )th
o EEJ −∝+ . Ίσως, η εξάρτηση του θi από την τάση πόλωσης να μπορούσε να 

εξηγήσει εν μέρει αυτήν τη συμπεριφορά, αλλά δεν έχουμε πειραματική ένδειξη γι’ αυτό και 
συνεπώς δεν μπορούμε να καταλήξουμε κατηγορηματικά. Η έλλειψη εξάρτησης του Β από την 
τάση πόλωσης αποτελεί βασικό στοιχείο (αυτό-) κριτικής του εν λόγω μοντέλου. 
Η περίεργη συμπεριφορά του 20% ePOSS υπό -100 V έχει συζητηθεί και προηγουμένως στη 
συζήτηση των αποτελεσμάτων XPS και έχει εν μέρει αποδοθεί στα φαινόμενα αυτό-οργάνωσης 
των κλωβών POSS (surface segregation). Επίσης, εξαιτίας της πολύ μικρής περιεκτικότητας σε 
Si, το συγκεκριμένο συμπολυμερές είναι στα όρια της εφαρμογής του μοντέλου. 
Στον Πιν. 3.1-4 δίνονται τα αποτελέσματα προσαρμογής του κώδικα στα πειραματικά δεδομένα 
του αντιδραστήρα στη Νάντη καθώς και οι τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στην Εξ. 
3.1-14. Για την εξαγωγή των συγκεκριμένων τιμών χρησιμοποιήθηκαν οι ροές των ιόντων και 
των ουδετέρων από κώδικα πρόρρησης της αέριας φάσης, της ομάδας πλάσματος του ΙΜΗΛ. 
 

Πιν. 3.1-4 Σύνοψη αποτελεσμάτων προσαρμογής του μοντέλου στα πειραματικά δεδομένα 

Τιμές για τα διάφορα υλικά (% ποσοστό POSS) 
Σύμβολο Περιγραφή 

100% 60% 40% 30% 

0.062 eV-1 0.029 eV-1 0.012 eV-1 0.008 eV-1 
kIE,0 

Συντελεστής της υποβοηθούμενης από 
ιόντα οξείδωσης του πυριτιούχου 
πολυμερούς 1η γραμμή: @ -100V και 
2η γραμμή: @ 0V 0.186 eV-1 0.070 eV-1 0.037 eV-1 0.025 eV-1 

A 
Συντελεστής αντιστρόφως ανάλογος 
του μήκους διείσδυσης (projected 
range) των ιόντων (@ -100V) 

1.25 nm-1 0.53 nm-1 0.28 nm-1 0.27 nm-1 

ksp,0 Συντελεστής ιονοβολής 7.82E-4 7.82E-4 7.82E-4 7.82E-4 

ΕΤΗ,ΙΕ 
Ενεργειακό κατώφλι της 
υποβοηθούμενης από ιόντα οξείδωσης 

4 eV 4 eV 4 eV 4 eV 

ETH,sp 
Ενεργειακό κατώφλι της ιονοβολής του 
οξειδίου 

20 eV 20 eV 20 eV 20 eV 

 
Με βάση τον Πιν. 3.1-4 σε συνδυασμό με δεδομένα της αέριας φάσης είναι δυνατή η πρόρρηση 
της συμπεριφοράς αυτού του τύπου των υλικών σε πλάσμα Οξυγόνου, γεγονός σημαντικό στην 
προσπάθεια δημιουργίας ολοκληρωμένου προσομοιωτή πρόρρησης της εξέλιξης δομών κατά 
την εγχάραξη με πλάσμα για μίκρο- και τη νάνο- εφαρμογές. 
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3.1.6 Νάνο-ύφανση πυριτιούχων πολυμερών σε πλάσμα Οξυγόνου 

Η μελέτη των πυριτιούχων πολυμερών και συμπολυμερών στην παρούσα εργασία συναρτάται 
μόνο με τη διαδικασία κατασκευής των μικρορευστομηχανικών διατάξεων μιας και αυτά 
απομακρύνονται μετά την κατεργασία στο πλάσμα και συνεπώς η μεταβολή των επιφανειακών ή 
άλλων χαρακτηριστικών των πυριτιούχων πολυμερών κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας 
δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη λειτουργία της διάταξης. Ήδη όμως από τα πρώτα 
πειραματικά αποτελέσματα αποδείχθηκε ότι τα επιφανειακά χαρακτηριστικά αυτών των 
πολυμερών μεταβάλλονται οδηγώντας σε μεταβολή της επιφανειακής τους μορφολογίας, η 
οποία εξελίσσεται με τον χρόνο κατεργασίας και εξαρτάται τόσο από το είδος του πολυμερούς, 
όσο και από τις διάφορες παραμέτρους της διεργασίας. Όπως αναφέρθηκε και στη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση η ανάπτυξη περιοδικών δομών, με ελεγχόμενο τρόπο στα υλικά 
αυτά έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, επειδή με τον τρόπο αυτό 
γίνεται κατορθωτή η σχηματοποίηση στη νάνο-κλίμακα, χωρίς την κλασσική λιθογραφική 
διαδικασία (π.χ. [Bowden99]). Μια ακόμη πρόκληση σε αυτήν την περίπτωση ήταν και η 
παρακολούθηση της μεταβολής των επιφανειακών χαρακτηριστικών με φασματοσκοπική 
ελλειψομετρία (SE) μιας μεθόδου πολύ γρηγορότερης από τις κλασσικές μεθόδους μέτρησης 
τραχύτητας και με δυνατότητα επιτόπου (in situ) παρακολούθησης. Τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της χρήσης SE ως εναλλακτικής τεχνικής καθώς συζητήθηκαν στην αντίστοιχη 
παράγραφο του πειραματικού μέρους (βλ. §2.2.1.5, σελ 22). 
Ακολουθούν η μελέτη της κατεργασίας πυριτιούχων πολυμερών σε πλάσμα Οξυγόνου σε ό,τι 
αφορά στη μεταβολή της επιφανειακής τους μορφολογίας με μετρήσεις AFM και SE. 

3.1.6.1.Μετρήσεις AFM 

Για τη μελέτη της επίδρασης του χρόνου κατεργασίας στην ανάπτυξη επιφανειακής τραχύτητας 
επιλέχθηκε αρχικά το συμπολυμερές 100% ePOSS έτσι, ώστε να αποκλειστεί η επίδραση των 
διάφορων προσθέτων που υπάρχουν στα υπόλοιπα συμπολυμερή. Στο Σχ. 3.1-14 
παρουσιάζονται οι εικόνες AFM επιφανειών από υμένια συμπολυμερούς 100% ePOSS για 
διάφορους χρόνους κατεργασίας (2-8 min). Η επιφάνεια πριν την κατεργασία μελετήθηκε μόνο 
για την περίπτωση των e-POSS και διαπιστώθηκε ότι οι επιφάνειες μετά την απόθεση και την 
έψηση ήταν πρακτικά λείες.  
Δεν έγινε μέτρηση της επιφάνειας πριν την κατεργασία για την περίπτωση του cp-POSS, γι’ 
αυτό δεν αποκλείουμε την περίπτωση η αυξημένη τραχύτητα του υλικού αυτού, που 
καταγράφεται στη συνέχεια, να οφείλεται σε αυξημένη αρχική τραχύτητα, λόγω διαχωρισμού 
φάσεων ή ύπαρξη νάνο-σωματιδίων, που δεν έχουν διαλυθεί στην κύρια φάση του πολυμερούς. 
Παρόλα αυτά από σχετικές μελέτες της λιθογραφικής συμπεριφοράς του εν λόγω υλικού έχουμε 
ενδείξεις, ότι πράγματι τα συμπολυμερή cp-POSS αναπτύσσουν μεγαλύτερη επιφανειακή και 
πλευρική τραχύτητα σε σχέση με τα αντίστοιχα συμπολυμερή με αιθυλομάδα ως υποκαταστάτη 
στον κλωβό POSS, δηλαδή των ePOSS. 
Η αρχικά λεία επιφάνεια αποκτά επιφανειακή τραχύτητα, η οποία, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, παραμένει πρακτικά σταθερή συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας, όπως φαίνεται 
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από την εξέλιξη της τιμής της RMS τραχύτητας της επιφάνειας (βλ. Σχ. 3.1-15) και η οποία 
ακόμη και μετά από 8 min κατεργασίας δεν μεταβάλλεται σε σχέση με την αρχική τραχύτητα 
(RMS ~ 0.3 nm). Σημειώνουμε εδώ, ότι κατά τη διάρκεια των 8 min έχουν απομακρυνθεί 
περισσότερα από 40 nm υλικού. 
 

(α) 

 

 

(β) 

 

 

(γ) 

 

 

(δ) 

 

 

Σχ. 3.1-14 Εξέλιξη της τοπογραφίας του πυριτιούχου πολυμερούς 100% ePOSS κατά τη διάρκεια της 
κατεργασίας σε πλάσμα Οξυγόνου [600 W, 1.33 Pa, 100 sccm, -100 V, 15 οC] στον ICP αντιδραστήρα μετά 
από (α) 120 sec, (β) 240 sec, (γ) 360 sec και (δ) 480 sec. 

 
Σε αντίθεση όμως με το 100% ePOSS υπάρχουν άλλα συμπολυμερή με μικρότερη 
περιεκτικότητα σε Si, τα οποία αναπτύσσουν μεγαλύτερη επιφανειακή τραχύτητα και η οποία 
μάλιστα εξελίσσεται αυξητικά με το χρόνο κατεργασίας, όπως προκύπτει από την ανάλυση των 
εικόνων AFM και τον υπολογισμό του RMS (βλ. Σχ. 3.1-15). Όπως χαρακτηριστικά φαίνεται 
για την περίπτωση του 30% ePOSS η αρχικά λεία επιφάνεια αποκτά στα ~3 min τιμή RMS ίση 
με ~1.5 nm. Η απόκτηση οριακής τιμής RMS τραχύτητας συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας 
έχει καταγραφεί και στην περίπτωση της κατεργασίας PDMS σε πλάσμα Οξυγόνου, από εργασία 
της ομάδας [Tserepi05]. Μάλιστα, φαίνεται ότι η επιφανειακή τραχύτητα εξαρτάται και από την 
ιστορία του δείγματος, αν συγκρίνει κανείς τις αντίστοιχες τιμές RMS του δείγματος 30% 
ePOSS μετά από 160 οC και 120 οC έψηση μετά την απόθεση με spin coating. Το συμπολυμερές 
που ανοπτήθηκε σε μικρότερη θερμοκρασία αναπτύσσει υψηλότερη RMS τραχύτητα, π.χ. ~2.5 
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έναντι ~1.5 nm στα ~3 min κατεργασίας. Φαίνεται ότι η παρουσία διαλύτη αποτελεί παράγοντα 
ενίσχυσης της τραχύτητας κατά τη διάρκεια της κατεργασίας σε πλάσμα Οξυγόνου. 
 

Σχ. 3.1-15 Μεταβολή του RMS συναρτήσει του 
χρόνου κατεργασίας για δυο συμπολυμερή (α) 
100% ePOSS και (β) 30% ePOSS. Στο ίδιο 
διάγραμμα δίνεται και η επίδραση της μεταβολής 
της θερμοκρασίας έψησης μετά την απόθεση από 
160 οC σε 120 οC για την περίπτωση του 30% 
ePOSS. Οι συνθήκες κατεργασίας στον ICP 
αντιδραστήρα είναι: 600 W, 1.33 Pa, 100 sccm,  
-100 V, 15 οC. 

 
Στο Σχ. 3.1-16 δίνονται οι εικόνες AFM 
μετά από 2 min κατεργασίας σε πλάσμα 
Οξυγόνου για 6 συμπολυμερή POSS. Κατ’ 

αρχάς από τις εικόνες AFM προκύπτει ότι η περιεκτικότητα σε Si επηρεάζει τη μορφολογία της 
τραχύτητας. Σε ό,τι αφορά στο ύψος της τραχύτητας τα αποτελέσματα των σχετικών αναλύσεων 
των εικόνων δίνονται στο Σχ. 3.1-17. Το υλικό με το υποκατεστημένο με cyclo pentyl- κλωβό 
POSS εμφανίζει μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη RMS τραχύτητα σε σχέση με τα υπόλοιπα 
συμπολυμερή με ethyl υποκατεστημένο κλωβό POSS. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η 
αναπτυσσόμενη τραχύτητα δεν είναι συνάρτηση μόνο του περιεχόμενου Si, αλλά και ότι ο 
υποκαταστάτης του κλωβού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Σε ό,τι αφορά στα συμπολυμερή 
ePOSS δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια προφανής συσχέτιση της περιεκτικότητας σε Si και της 
αναπτυσσόμενης ταχύτητας. 
Αντίθετα με τη μικρή, αν όχι ανύπαρκτη, επίδραση της περιεκτικότητας σε Si (ή POSS), η 
επιφανειακή τραχύτητα φαίνεται να επηρεάζεται ισχυρά από τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται 
ή καθορίζεται κατά τη διάρκεια της κατεργασίας σε πλάσμα Οξυγόνου. Στο Σχ. 3.1-18 
παρουσιάζονται εικόνες AFM μετά από 2 min κατεργασίας σε πλάσμα O2 σε αντιδραστήρα RIE 
και ICP αντίστοιχα (παρόμοιες συνθήκες πλάσματος). 
Η επιφάνεια που κατεργάστηκε στον αντιδραστήρα RIE (RMS=6.05 nm) εμφανίζει πολύ 
μεγαλύτερη τραχύτητα σε σχέση με αυτή που κατεργάστηκε στον αντιδραστήρα ICP 
(RMS=0.195 nm). Αν και η ισχύς, η τάση πόλωσης και η πίεση στις δυο περιπτώσεις είναι 
παρόμοιες, η θερμοκρασία του ηλεκτροδίου δεν μπορεί να ρυθμιστεί στον αντιδραστήρα RIE 
που διαθέτουμε στο εργαστήριό μας. Αντίστοιχη διαφορά στην τιμή του RMS προέκυψε και για 
ένα άλλο πυριτιούχο συμπολυμερές (PMSQ- ladder POSS), το οποίο εμφάνισε RMS=11.23 nm 
στον RIE και RMS=0.285 nm στον ICP. Κατά τη διάρκεια των 2 min κατεργασίας στον RIE η 
θερμοκρασία στο υμένιο μπορεί να ανέβει έως και 120 οC. Από το εν λόγω αποτέλεσμα 
προκύπτει η μεγάλη εξάρτηση της επιφανειακής τραχύτητας από τη θερμοκρασία κατά τη 
διάρκεια της κατεργασίας. 
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100% ePOSS 60% ePOSS 

40% ePOSS 30% ePOSS, MA20 

30% ePOSS 100% cpPOSS 

Σχ. 3.1-16 Επιφανειακή τραχύτητα συμπολυμερών POSS μετά από 2 min κατεργασίας σε πλάσμα Οξυγόνου 
[600 W, 1.33 Pa, 100 sccm, -100 V, 15 οC]. 

 

Σχ. 3.1-17 RMS μετά από 2 min κατεργασίας 
διαφόρων συμπολυμερών Οι συνθήκες 
κατεργασίας στον ICP αντιδραστήρα είναι: 
600 W, 1.33 Pa, 100 sccm, -100 V, 15 οC. Το 
υλικό με το cpPOSS εμφανίζει μια τάξη 
μεγέθους υψηλότερη RMS τραχύτητα, 
υποδεικνύοντας ότι η αναπτυσσόμενη 
τραχύτητα δεν αποτελεί μόνο συνάρτηση του 
περιεχόμενου Si. 
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Σχ. 3.1-18 Υμένια 100% ePOSS μετά από 2 min κατεργασίας σε πλάσμα Ο2 σε αντιδραστήρα RIE (αριστερά) 
και ICP (δεξιά) σε αντίστοιχες συνθήκες κατεργασίας [RIE: 400 W, -60 V, 1.33 Pa και ICP: 600 W, -100 V, 
1.33 Pa, 15 oC]. 

Η δημιουργία επιφανειακής τραχύτητας κατά τη διάρκεια της εγχάραξης, μπορεί να αποτελεί 
μειονέκτημα και αντικείμενο μελέτης για τον περιορισμό της στην περίπτωση της λιθογραφίας, 
αλλά και συγκριτικό πλεονέκτημα για τη δημιουργία επιφανειών με μεγάλη ειδική επιφάνεια για 
μια σειρά από εφαρμογές όπως π.χ. κατασκευή υπέρ-υδρόφοβων επιφανειών. 

3.1.6.2.Μετρήσεις επιτόπου φασματοσκοπικής ελλειψομετρίας 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα των in situ SE μετρήσεων της τραχύτητας που αναπτύσσεται 
κατά τη διάρκεια της κατεργασίας πυριτιούχων πολυμερών σε πλάσμα Οξυγόνου. Σε όλα τα 
αποτελέσματα που παρουσιάζονται εδώ το ποσοστό του ελεύθερου όγκου f στο τραχύ μέρος έχει 
τεθεί ίσο με 50%, για λόγους που εξηγήθηκαν στο πειραματικό μέρος, αν και αυτό δεν είναι 
αληθές για πολλές από τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν. Η ανάλυση των δεδομένων, λοιπόν, 
έγινε στα πλαίσια ενός μοντέλου Si/Cauchy/EMA(50%), στο οποίο τα πάχη του Cauchy layer 
και του EMA(50%) προσαρμόζονται στα πρωτογενή πειραματικά δεδομένα και οι οπτικές 
ιδιότητες του Cauchy layer που υπολογίστηκαν στην αρχή, πριν την αφή του πλάσματος, 
διατηρήθηκαν σταθεροί για όλη τη διάρκεια της κατεργασίας. 
Σε πρώτη προσέγγιση επιχειρήθηκε η ανεύρεση της κύριας-βασικής παραμέτρου που ρυθμίζει 
την επιφανειακή τραχύτητα κατά τη διάρκεια της κατεργασίας με πλάσμα Οξυγόνου. Η εν λόγω 
μελέτη βασίστηκε σε πρώτη προσέγγιση στην παρακολούθηση δυο υλικών, του 100% ePOSS 
και του 100% cpPOSS. Η επιλογή των υλικών αυτών για τη μέτρηση του srough και την 
ανεύρεση της κύριας παραμέτρου που το καθορίζει δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για εκείνα τα 
πολυμερή τα οποία αποτελούνται από 100% ePOSS και cpPOSS και συνεπώς δεν υπάρχει η 
επίδραση των άλλων μερών των συμπολυμερών και επιπλέον είναι τα υλικά, τα οποία όπως 
φάνηκε και από τις μετρήσεις AFM, εμφανίζουν μεγάλη διαφορά στο μέγεθος της τραχύτητάς 
τους (στο ePOSS αναπτύσσεται πολύ μικρότερη τραχύτητα σε σχέση με το cpPOSS). 
Στο Σχ. 3.1-19 παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη του πάχους του srough υμενίου για τα δυο 
υλικά σε διαφορετική θερμοκρασία ηλεκτροδίου (Τelectr) και τάση πόλωσης. Στο Σχ. 3.1-19(α) το 
100% ePOSS το οποίο κατεργάζεται υπό υψηλή Τelectr (80οC) αναπτύσσει μεγαλύτερη 
επιφανειακή τραχύτητα σε σχέση με το δείγμα το οποίο κατεργάζεται σε χαμηλότερη Τelectr (15 
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οC) στο οποίο αναπτύσσεται πολύ χαμηλότερη τραχύτητα. Παρόμοια συμπεριφορά με τη 
θερμοκρασία εμφανίζει και το 100% cpPOSS στο Σχ. 3.1-19(β). Η αύξηση της Τelectr οδηγεί σε 
αύξηση της τραχύτητας από ~45 nm σε ~60 nm. Επίσης από τη σύγκριση μεταξύ των δυο 
υλικών προκύπτει σαφώς ότι το υλικό 100% cpPOSS αναπτύσσει στις αντίστοιχες συνθήκες 
πολύ υψηλότερο πάχος srough σε σχέση με το 100% ePOSS. Για την περίπτωση του cpPOSS 
που κατεργάστηκε στους 15 οC υπό -100 V δίνεται και το αποτέλεσμα (3 RMS) από ανάλυση 
της εικόνας AFM από το Σχ. 3.1-17. 
Αμφότερα τα συμπεράσματα, αυτό δηλαδή της επίδρασης της Τelectr και της του υλικού (ePOSS-
cpPOSS), βρίσκονται σε συμφωνία με τις μετρήσεις AFM (Σχ. 3.1-17 και Σχ. 3.1-18). 
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Σχ. 3.1-19 Εξέλιξη του πάχους srough κατά τη διάρκεια κατεργασίας σε πλάσμα Οξυγόνου από μετρήσεις in 
situ SE των υλικών (α) 100% ePOSS και (β) 100% cpPOSS. [600 W, 1.33 Pa, 100 sccm Ο2] 

 
Από την άλλη, η τάση πόλωσης επηρεάζει επίσης την ανάπτυξη της τραχύτητας στο 100% 
ePOSS, αυξάνοντας την τραχύτητα από ~3.5 nm σε ~9 nm όταν η τάση πόλωσης αυξάνει από  
-100 V σε -250 V για ~2 min κατεργασίας. Στην περίπτωση του 100% cpPOSS στο Σχ. 
3.1-19(β). η επίδραση της τάσης πόλωσης δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική (αύξηση κατά ~5 nm σε 
κάθε περίπτωση). 
Τα προηγούμενα αποτελέσματα, βρίσκονται λοιπόν σε συμφωνία με τα συμπεράσματα από τις 
μετρήσεις AFM. Υπενθυμίζουμε εδώ την ευκολία των μετρήσεων SE σε σχέση με το AFM. 
Η βασική παραδοχή που έγινε όμως στην προηγούμενη ανάλυση στην είναι ότι η τραχύτητα του 
υμενίου δεν μεταβάλλεται κατά την ψύξη και έξοδο του δείγματος από τον αντιδραστήρα. Θα 
πρέπει, λοιπόν, να εξεταστεί η τραχύτητα με την ίδια τεχνική (SE) και ex situ. Οι μετρήσεις 
αυτές δίνονται στο Σχ. 3.1-20. 
Στο Σχ. 3.1-20 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων srough από ex situ μετρήσεις 
SE συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το 100% ePOSS 
(σύγκριση με Σχ. 3.1-19(α)) και για το 30% ePOSS και δίνονται και οι τιμές του 3 RMS από 
ανάλυση AFM. Οι τιμές του srοugh από in situ και ex situ SE μέτρηση είναι πολύ κοντά για το 
υλικό 100% ePOSS (διαφορές ~1 nm). Αυτή είναι και η πρώτη ένδειξη ότι η επιφανειακή 
τραχύτητα παραμένει σταθερή μετά τη σβέση του πλάσματος και μέχρι την έξοδο του δείγματος 
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από το θάλαμο του αντιδραστήρα. Επίσης η τιμή του srough είναι πολύ κοντά στην τιμή 3 RMS 
της AFM ανάλυσης, όπως για το υλικό 30% ePOSS. 
 

Σχ. 3.1-20 Μετρήσεις ex situ SE συμπολυμερών POSS. 

 
Ακολούθησε αντίστοιχη μελέτη για την περίπτωση 
του PDMS. Στο Σχ. 3.1-21 παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα της εξέλιξης της επιφανειακής 
τραχύτητας σε υμένιο PDMS κατά τη διάρκεια της 
κατεργασίας του σε πλάσμα Ο2. Τα αποτελέσματα 
έχουν προκύψει από in situ μετρήσεις SE. 
Για τη διαλεύκανση του μηχανισμού ανάπτυξης και 
εξέλιξης της τραχύτητας κατά τη διάρκεια της 

κατεργασίας σε πλάσμα Οξυγόνου, διεξήχθησαν δυο πειράματα: στο πρώτο πείραμα το υμένιο 
κατεργάστηκε σε υψηλή Τelectr (60 οC) και ακολούθως η Τelectr μειώθηκε σταδιακά μέχρι τους 0 
οC. Στο δεύτερο πείραμα διεξήχθη η κατεργασία πάλι στους 60 οC, και όταν η τραχύτητα έπιασε 
μια οριακή τιμή, σβήσαμε το πλάσμα και ακολούθως έλαβε χώρα ξανά αφή πλάσματος στην ίδια 
Τelectr για να εξακριβώσουμε εάν θα υπάρξει περαιτέρω μεταβολή. Μετά και τη σβέση του 
πλάσματος για δεύτερη φορά, η Τelectr του ηλεκτροδίου αυξήθηκε σε ~80 oC και ακολούθως 
μειώθηκε στους 0 οC. Τονίζουμε ότι η Τelectr που παρουσιάζεται στο διάγραμμα είναι αυτή που 
δίνεται από το σύστημα ελέγχου της Τelectr και όχι αυτή καθεαυτή η θερμοκρασία του δείγματος, 
για τη μέτρηση της οποίας δεν διαθέτουμε κατάλληλο εξοπλισμό. Για την όσο το δυνατόν 
μείωση των διαφοροποιήσεων μεταξύ των δυο αυτών θερμοκρασιών (πραγματικής και 
μετρούμενης από το σύστημα ελέγχου), (α) χρησιμοποιήθηκε επαρκής ποσότητα θερμοαγώγιμης 
κόλλας και καλή επαφή, (β) ο χρόνος παραμονής του δείγματος πριν την κατεργασία ήταν 
μεγάλος και συνεπώς η αρχική θερμοκρασία του δείγματος αναμένεται πράγματι να είναι 60 οC 
και (γ) δεν χρησιμοποιήθηκαν έντονες συνθήκες ή και εκτεταμένοι χρόνοι κατεργασίας. 
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Όπως και στην περίπτωση των συμπολυμερών POSS έτσι και στην περίπτωση του PDMS 
προκύπτει ότι η ανάπτυξη της τραχύτητας λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της κατεργασίας με 
πλάσμα και όχι κατά τη διάρκεια της ψύξης του πολυμερούς. Μάλιστα η τιμή της επιφανειακής 
τραχύτητας δεν μεταβάλλεται σημαντικά μετά τη σβέση του πλάσματος, ακόμη και με μεταβολή 
της Τelectr από τους 60 οC στους 0 οC (Σχ. 3.1-21(α)) ή και μετά από αύξηση της Τelectr από τους 
60 oC στους 80 οC και κατόπιν μείωση στους 0 οC. 
Το RMS της επιφανειακής τραχύτητας μετά την απομάκρυνσή τους από τον θάλαμο του 
αντιδραστήρα μετρήθηκε με AFM, και τα αποτελέσματα (3 RMS) δίνονται επίσης στο Σχ. 
3.1-21. Φαίνεται ότι για τα εν λόγω δείγματα η τιμή του srough από τη SE συσχετίζεται 
ικανοποιητικά με την τιμή 3 RMS από το AFM. 
Η in situ καταγραφή της τραχύτητας κατά τη διάρκεια της κατεργασίας προσφέρει σημαντικές 
πληροφορίες για την κινητική και τους μηχανισμούς ανάπτυξης της τραχύτητας σε αυτά τα 
υλικά. Η κυρίαρχη άποψη για την ανάπτυξη της τραχύτητας στο PDMS σε τέτοιες κατεργασίες, 
θεωρεί ότι η τραχύτητα δεν αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της κατεργασίας, αλλά μετά τη 
σβέση του πλάσματος ως αποτέλεσμα της ψύξης του υλικού και τη διαφορική συστολή του 
υποκείμενου ελαστομερούς PDMS σε σχέση με το υπερκείμενο αναπτυχθέν στρώμα SiO2 
[Bowden99], [Chua00], [Tserepi05]. Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται εδώ φαίνεται 
αφενός ότι η επιφανειακή τραχύτητα αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της κατεργασίας και ενόσω 
το πλάσμα είναι ανοιχτό και αφετέρου ότι η μείωση της Telectr δεν επηρεάζει την τραχύτητα. 

3.1.7 Συμπεράσματα 

Σε αυτό το κεφάλαιο μελετήθηκε η κατεργασία πυριτιούχων πολυμερών σε πλάσμα Οξυγόνου. 
Τα υλικά αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως μάσκα (ανθεκτικό υλικό) για τη μεταφορά σχήματος στο 
πολυμερές στο οποίο θα κατασκευαστεί η μικρορευστομηχανική διάταξη. 
Η ανθεκτικότητά τους στο πλάσμα μετρήθηκε με in situ SE και διαπιστώθηκε ότι εξαρτάται 
σημαντικά από την περιεκτικότητα σε Si και την τάση πόλωσης. Για την πρόρρηση του ER 
χρησιμοποιήθηκαν δυο μοντέλα από τη βιβλιογραφία, ενώ στα πλαίσια αυτής της εργασίας 
αναπτύχθηκε ένα νέο στο οποίο υπολογίζεται ταυτόχρονα το πάχος του αναπτυσσόμενου SiO2 
και επίσης συνυπολογίζεται και ο υποβοηθούμενος από ιόντα μηχανισμός. Το μοντέλο αυτό 
αναπαρήγαγε ακριβέστερα τα πειραματικά δεδομένα σε σχέση με τα δυο προηγούμενα. Ο 
έντονα υποβοηθούμενος από ιόντα χαρακτήρας εξηγήθηκε στα πλαίσια αυτού του μοντέλου και 
αυτό αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήματά του. Αντίθετα στα μειονεκτήματα συγκαταλέγονται 
κυρίως η έλλειψη εξάρτησης του Β από την τάση πόλωσης. 
Μελετήθηκε και η επίδραση της κατεργασίας στην επιφανειακή μορφολογία αυτών των 
πολυμερών. Τα συμπολυμερή POSS (εξαιρουμένου του cpPOSS) αναπτύσσουν μικρότερη 
επιφανειακή τραχύτητα σε σχέση με το PDMS. Η εξάρτηση του χρόνου, της Τelectr και της τάσης 
πόλωσης διερευνήθηκε με ex situ και in situ μετρήσεις SE και AFM. Προέκυψε ότι η 
επιφανειακή τραχύτητα αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της κατεργασίας και δεν μεταβάλλεται 
σημαντικά μετά τη σβέση του πλάσματος και τη συνεπακόλουθη ψύξη του δείγματος. 
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Το βασικότερο στάδιο στη διαδικασία για την κατασκευή της μικρορευστομηχανικής διάταξης 
αποτελεί η εγχάραξη του (πλεξιγκλάς, πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο) PMMA στον αντιδραστήρα 
πλάσματος. Με αυτήν τη διεργασία μεταφέρεται το σχήμα της μάσκας (της απαραίτητης δομής) 
στο κατασκευαστικό υλικό της διάταξης δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό τα δομικά μέρη της 
διάταξης (μίκρο-κανάλια μέσα από τα οποία θα γίνεται η μετακίνηση των ρευστών, μίκρο-
αντιδραστήρες, δεξαμενές εισόδου εξόδου κτλ) χωρίς τη χρήση καλουπιού. Αυτό το στάδιο 
αποτελεί την προτεινόμενη εναλλακτική τεχνική στις κλασσικές διεργασίες μορφοποίησης, που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των μικρορευστομηχανικών διατάξεων. 
Οι απαιτήσεις από αυτό το στάδιο της διεργασίας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 Υψηλός ρυθμός εγχάραξης (ER), για να κατασκευάζεται η διάταξη το δυνατόν συντομότερα 
 Ρυθμιζόμενη ανισοτροπία, για να μπορούν να ρυθμίζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
του καναλιού (κάθετα τοιχώματα, κυκλική διατομή κτλ). 

 Ρυθμιζόμενη επιφανειακή τραχύτητα, μιας και η τραχύτητα επηρεάζει τη διαβροχή των 
τοιχωμάτων, την πρόσφυση των προς ανάλυση ρευστών (ενίοτε επιθυμητή), τη ροή κτλ. 

 Χαμηλή αναπτυσσόμενη θερμοκρασία στο υπό κατεργασία δείγμα, για να μη ρέουν και να 
μην παραμορφώνονται τα πλαστικά υποστρώματα και να μπορούν να κατεργαστούν ήδη 
σχηματοποιημένα δοκίμια. 

 Ρύθμιση της επιφανειακής χημείας ούτως, ώστε να είναι συμβατή με τα προς ανάλυση 
δείγματα και να μην απαιτείται επιπλέον κατεργασία για το σκοπό αυτό. 

 
H μελέτη που ακολουθεί αποσκοπεί στη διερεύνηση της επίδρασης των παραμέτρων της 
διεργασίας στο ER (§3.2.4-§3.2.7), στην επιλογή συνθηκών για τη διάνοιξη του μίκρο-καναλιού 
και στην πρόταση μοντέλου εγχάραξης (§3.2.8). Για το σκοπό αυτό μετρήθηκαν, 
παρουσιάζονται και συσχετίζονται με βιβλιογραφικά δεδομένα, αποτελέσματα επί τόπου 
φασματοσκοπικής ελλειψομετρίας (in situ SE) για την εύρεση του ER συναρτήσει αυτών των 
συνθηκών (πίεση αντιδραστήρα, ισχύς πλάσματος κτλ). Ταυτόχρονα παρουσιάζονται 
αποτελέσματα μετρήσεων, βιβλιογραφίας και σχετικού μοντέλου πρόρρησης των 
χαρακτηριστικών της αέριας φάσης (ροές και συγκεντρώσεις συστατικών, θερμοκρασία κτλ). 
Βασικό κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης των διαφόρων τεχνικών κατασκευής 
μικρορευστομηχανικών διατάξεων είναι ο χρόνος της όλης διεργασίας. Στη μεθοδολογία 
κατασκευής μικρορευστομηχανικών διατάξεων με διεργασίες πλάσματος το στάδιο της 
εγχάραξης αποτελεί το πιο αργό βήμα αυξάνοντας έτσι τη χρονική διάρκεια όλης της διεργασίας. 
Συνεπώς ένας εκ των βασικών, πρωταρχικών στόχων αποτέλεσε η μελέτη των μηχανισμών της 
εγχάραξης των πολυμερών σε περιβάλλον πλάσματος έτσι, ώστε να βρεθούν συνθήκες 
βέλτιστου -μέγιστου- ER και να μειωθεί με αυτόν τον τρόπο ο συνολικός χρόνος διεργασίας 
κατασκευής μικρορευστομηχανικών διατάξεων. 

3.2 ΕΓΧΑΡΑΞΗ ΡΜΜΑ ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
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3.2.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση (State of the art) 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση χωρίζεται σε υποπαραγράφους αναφερόμενες στη σχετική 
σημασία των διαφόρων ειδών του πλάσματος στους μηχανισμούς εγχάραξης πολυμερών, στην 
επίδραση των ιδιοτήτων και της ιστορίας του πολυμερούς και στις απόπειρες μοντελοποίησης 
της διεργασίας. 

3.2.1.1.Ποια είναι τα ενεργά συστατικά που προκαλούν εγχάραξη των πολυμερών 

Η σημασία του καθενός συστατικού (μοριακό Οξυγόνο Ο2, ατομικό Οξυγόνο Ο και ιόντα 
Οξυγόνου Ο2

+) στους μηχανισμούς εγχάραξης των πολυμερών έχει απασχολήσει σημαντικά τη 
σχετική ερευνητική περιοχή και συμπεράσματα συχνά αντίθετα μεταξύ τους δεν είναι σπάνια. 
Πριν προχωρήσουμε στη σχετική βιβλιογραφική ανασκόπηση (όσο το δυνατόν λακωνικότερα) 
τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η καταγραφή εκτός των επιμέρους 
αποτελεσμάτων και των συνθηκών του πειράματος (π.χ. πίεση), το είδος του αντιδραστήρα κτλ. 
Οι Steinbruechel και συνεργάτες το 1986 [Steinbruechel86] υποστήριξαν πρώτοι ότι κυρίαρχο 
στην κινητική της εγχάραξης (οι μετρήσεις εμπορικό φωτοπολυμερές –HPR 204) δεν είναι το Ο 
αλλά το Ο2. Αντίστοιχα αποτελέσματα αναφέρθησαν και από την ομάδα του καθ. D.W. Hess 
στο Berkeley το 1988 [Hartney88] μετά από μετρήσεις με τετραπολικό φασματογράφο μάζας σε 
αντιδραστήρα τύπου RIE σε πιέσεις 0.13-13 Pa. Από συσχετίσεις του μετρούμενου ER (οι 
μετρήσεις της αέριας φάσης έγιναν χωρίς την παρουσία δείγματος) προέκυψε ότι σε χαμηλές 
πιέσεις ο ER (εμπορικού φωτοπολυμερούς Shipley 1450J, βασισμένου στη νεολάκα) 
καθορίζεται κυρίως από τη συγκέντρωση του μοριακού Οξυγόνου (Ο2), μιας και αυξανομένης 
της πίεσης το Ο και ροή ιόντων μειώνεται, ενώ μόνο το Ο2 αυξάνεται. 
Ακολούθησε η εργασία από την ομάδα Joubert-Pelletier* στην Grenoble της Γαλλίας [Joubert89] 
με στόχο τη διερεύνηση ακριβώς της σημασίας του Ο και Ο2 στις διεργασίες εγχάραξης 
πολυμερών σε αντιδραστήρα ECR και σε χαμηλές πιέσεις (10-2 - 10-1 Pa), υπό 700 W ισχύ 
πλάσματος. Για την ανάλυση της αέριας φάσης χρησιμοποιήθηκε ακτινομετρία και 
συγκεκριμένα ο λόγος των ταινιών ΙΟ,844.6nm/ΙAr,750.4nm. Για τη διαλεύκανση της σημασίας Ο και 
Ο2 διενεργείται το εξής πείραμα: συγκρίνονται τα αποτελέσματα πλάσματος Ν2Ο (στο οποίο το 
Ο2 δεν υπάρχει ούτε στην παροχή, αλλά ούτε και σχηματίζεται στην αέρια φάση) με αυτά 
πλάσματος Ν2/Ο2 με παροχές τέτοιες, ώστε η συγκέντρωση Ο να είναι η ίδια και στις δυο 
περιπτώσεις. Προέκυψε ότι οι ER στις δυο περιπτώσεις (στην ίδια ισχύ και στην ίδια συνολική 
πίεση) είναι ίδιοι και συνεπώς η παρουσία O2 δεν συνεισφέρει στην κινητική της εγχάραξης, 
πέραν του ότι αποτελεί την πηγή παραγωγής O. 

                                                 
* Οι ερευνητές O. Joubert, J. Pelletier ασχολήθηκαν εκτενώς εκείνο το διάστημα με την εγχάραξη πολυμερών σε 
πλάσμα αερίων (O2, SF6, N2O κτλ). Η συνεισφορά της ομάδας αυτής στην κατανόηση των μηχανισμών εγχάραξης 
πολυμερών υπήρξε σημαντική, σε μια εποχή κατά την οποία η βιομηχανία της μικροηλεκτρονικής απαιτούσε λύσεις 
για την αύξηση της ταχύτητας εγχάραξης, τη ρύθμιση της ανισοτροπίας κτλ. Σήμερα ο Dr. O. Joubert είναι 
ερευνητής στο LTM-CNRS στη Γαλλία. 
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Η εργασία της ομάδας του R.J. Visser το 1995 [Collart95] σε αντιδραστήρα RIE παράλληλων 
πλακών και με χρήση LIF (Laser Induced Fluorescence) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στις εν 
λόγω συνθήκες (100 W, 10 Pa) ο ER εξαρτάται κυρίως από τη συγκέντρωση του O2. 
Σε αντίθετο συμπέρασμα κατέληξε η εργασία της ομάδας H.-U. Poll από τη Γερμανία 
[Zeunert95]. Σε αντιδραστήρα τύπου RIE μετρήθηκαν οι ER συναρτήσει πολλών παραμέτρων 
και με ταυτόχρονη ανάλυση της αέριας φάσης προέκυψε ότι το O είναι αυτό που καθορίζει 
κυρίως το ER, αν και στο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε συμπεριλαμβάνεται και το O2. 
Η σημασία των ιόντων (κυρίως O2

+) και της ενέργειάς τους στο ER έχει επίσης προκύψει από 
πολύ νωρίς. Οι εργασίες [Steinbruechel86],[Joubert89],[Jurgensen89] είναι οι πρώτες από μια 
μεγάλη σειρά μελετών, που αποκαλύπτουν τη μεγάλη επίδραση των ιόντων στην εγχάραξη 
πολυμερών σε πλάσμα χαμηλής πίεσης. Ο ρόλος των ιόντων στην εγχάραξη των πολυμερών 
μπορεί να συνοψιστεί ως εξής [Steinbruechel86]: (1) υποβοήθηση της απομάκρυνσης των 
προϊόντων της αντίδρασης από την επιφάνεια του πολυμερούς, (2) δημιουργία ενεργοποιημένων 
σημείων (damaged sites) στην επιφάνεια, στα οποία οι αντιδράσεις αποικοδόμησης είναι 
ευχερέστερες, (3) παροχή ενέργειας για τη διευκόλυνση της αντίδρασης και (4) με απώλεια 
φορτίου μέρος των ιόντων μετατρέπονται σε ουδέτερα προξενώντας αντίδραση αποικοδόμησης. 

3.2.1.2.Μοντελοποίηση διεργασίας 

Σε ό,τι αφορά στη μοντελοποίηση της διεργασίας η πρώτη προσπάθεια για πρόρρηση του ER 
έγινε από τον K. Harada [Harada81] και αναφέρεται σε εγχάραξη PMMA σε πλάσμα μίγματος 
CF4/O2 σε αντιδραστήρα τύπου RIE (13.56 ΜHz) 600 W και ~100 Pa για χρόνους κατεργασίας 
από 10 έως 60 min. Παρατηρήθηκε ότι το Μοριακό Βάρος (Μ.Β.) του PMMA μειωνόταν με το 
χρόνο της κατεργασίας και χρησιμοποιήθηκε κινητική, αντίστοιχη με αυτή για τον τυχαίο 
αποπολυμερισμό ενός πολυμερούς: 
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Εξ. 3.2-1 

όπου c είναι η μετατροπή σε χρόνο t, ε  είναι το μέσου αριθμού κινητικό μήκος της αλυσίδας 
(number average kinetic chain length), kir είναι η σταθερά της διεργασίας της τυχαίας κοπής 
(σχισίματος) αλυσίδων (random scission), L είναι το μήκος της αλυσίδας του μεγαλύτερου 
πτητικού μέρους, Dpo είναι το αρχικό μήκος της αλυσίδας και Dp είναι το μέσο μήκος της 
αλυσίδας στο c. Με χρήση αυτού του μοντέλου εξήχθη το συμπέρασμα ότι ο κύριος μηχανισμός 
εγχάραξης είναι η κοπή των αλυσίδων (chain scission). Συσχέτιση του ER με την απόδοση chain 
scission είχε προηγηθεί (βλ. G.N. Taylor et al, Polym. Eng. Sci., 20, 1980, 1087) και 
επιχειρήθηκε και αργότερα από ομάδα στο Cornell (C.C. Anderson et al, JVST B, 3, 1985, 347). 
Ακολούθησε εργασία με την οποία συσχετιζόταν ο ER με την παράμετρο Ohnishi [Gokan83]: 
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Ο ER είναι μεγαλύτερος όσο μικρότερη είναι η παράμετρος Ohnishi. Για την πρόρρηση της 
επίδρασης του Μ.Β. η παράμετρος Onhishi διαιρείται με το αντίστοιχο Μ.Β. (βλ. π.χ. 
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[Kurihara05] κ.α.). Αντίστοιχα με την παράμετρο Ohnishi προτάθηκε πολύ αργότερα και η 
παράμετρος Ring για να συνυπολογίσει την αυξημένη σταθερότητα των δακτυλίων [Kunz96]:  

TOT

CR

M
M

PolymerofMassTotal
RingsinCarbonofMassParameterRing =∝  Εξ. 3.2-3 

Οι δυο αυτές παράμετροι χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό για την πρόρρηση της 
ανθεκτικότητας σε πλάσμα, ιδίως των φωτοπολυμερών που κατασκευάζονταν εκείνη την εποχή 
ή και πολύ αργότερα (π.χ. T. Ohfuji et al, SPIE, 3333, 1998, p. 595), ακόμη και για την 
πρόρρηση της επίδρασης προσθέτων στο ER (π.χ. [Gogolides03]). Οι παράμετροι αυτές 
συμπεριλαμβάνουν με απλό τρόπο, που σε πολλές περιπτώσεις ανταποκρινόταν στα πειραματικά 
δεδομένα, την επίδραση του είδους (χημεία και δομή) των μακρομοριακών αλυσίδων, αλλά δεν 
μπορούν να προρρήσουν διαφορές που οφείλονται π.χ. σε διαφορετικές συνθήκες 
προετοιμασίας, μεταβολές της θερμοκρασίας του δείγματος κατά την κατεργασία κτλ. 
Η εργασία των Valiev και Makhviladge στη Ρωσία (τότε Σοβ. Ένωση) το 1985 [Valiev85] είναι 
η πρώτη που συνυπολόγισε και τις φυσικοχημικές παραμέτρους του πολυμερούς. Υποθέτοντας 
τη δημιουργία μιας επιφανειακής στιβάδας (skin-layer, s-layer) με αυξημένη ανθεκτικότητα 
κατά τη διάρκεια της εγχάραξης PMMA σε πλάσμα μίγματος CF4-O2, κατάστρωσαν ένα 
μοντέλο διάχυσης (των ενεργών συστατικών μέσω του S-layer), αντίδρασης (πρώτης τάξης 
αντίδραση με ενδιάμεσο προϊόν, η οποία λαμβάνει χώρα στη διεπιφάνεια s-layer και 
πολυμερούς) και εκρόφησης (διάχυση μέσω της s-layer και εκρόφηση). Στο μοντέλο αυτό 
υπεισέρχονται ως παράμετροι η συγκέντρωση των ουδετέρων (απουσιάζει η συνεισφορά των 
ιόντων), η πυκνότητα του πολυμερούς και οι συντελεστές διάχυσης και αντίδρασης των 
διαφόρων σταδίων. Στο μοντέλο εμπεριέχεται και μεταβλητή (g) για το πλήθος των τεμαχίων 
που σχηματίζονται, όταν καταστρέφεται (αποικοδομείται, αποπολυμερίζεται) το πολυμερές και 
η οποία είναι προφανώς συνάρτηση του Μ.Β. του πολυμερούς. Με το μοντέλο αυτό κατέστη 
δυνατή η πρόρρηση δεδομένων ER σε θερμοκρασίες μικρότερες αλλά και μεγαλύτερες του Tg. 
Η προσθήκη ενός περισσότερο γενικού μοντέλου, στα πλαίσια θεώρησης με ρόφηση, αντίδραση 
και εκρόφηση, έγινε το 1986 από την ομάδα του G. Turban (CNRS-Νάντη) [Kogoma86] για την 
εξήγηση της διαφοράς στο ER πολυϊμιδίου σε πλάσμα LF και RF μίγματος SF6-O2. Ο ER 
σύμφωνα με το μοντέλο τους δίνεται από τη σχέση: 
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όπου γ και ε είναι οι πιθανότητες αντίδρασης των ιόντων και των ατόμων αντίστοιχα, τα οποία 
προσπίπτουν στην επιφάνεια του πολυμερούς με ροή φα και φi. Αυτό το μοντέλο, όπως και το 
αμέσως επόμενο, βασίζεται στην υπόθεση ύπαρξης μόνο του «υποβοηθούμενου από ιόντα» 
μηχανισμού, μιας και απουσιάζει εντελώς η καθαρά χημική εγχάραξη και πρόκειται ουσιαστικά 
για το μοντέλο Langmuir-Hinselwood, στο οποίο και η εκρόφηση θεωρείται διεργασία 
«υποβοηθούμενη από ιόντα». 
Αντίστοιχο σκεπτικό χρησιμοποιήθηκε και ακολούθως από την ομάδα Joubert-Pelletier 
[Joubert89],[Joubert90]. Υποθέτοντας ένα μονομοριακό υμένιο προσροφημένου O στην 
επιφάνεια του πολυμερούς καταστρώθηκε ισοζύγιο μάζας, σε όρους ποσοστών κάλυψης (θ), από 
το οποίο προέκυψε ότι ο ER δίνεται από τη σχέση: 
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όπου θ είναι το ποσοστό κάλυψης της επιφάνειας από O, η είναι η σταθερά της εκρόφησης 
(υποβοηθούμενης από ιόντα) στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ενεργός διατομή της 
διεργασίας για τον υποβοηθούμενο από ιόντα μηχανισμό, j είναι η ροή των ιόντων, σs είναι η 
επιφανειακή πυκνότητα των σημείων (sites) στα οποία μπορεί να γίνει προσρόφηση Οξυγόνου, k 
είναι η σταθερά προσρόφησης και po είναι η μερική πίεση του ατομικού Οξυγόνου στην αέρια 
φάση. Το μοντέλο αυτό συνυπολογίζει την επίδραση της ροής των ιόντων (μέσω του j), της 
ενέργειας των ιόντων (μέσω του η) και του O (μέσω της po). Το μοντέλο αυτό θεωρείται αυτήν 
τη στιγμή το περισσότερο αξιόπιστο για υπολογισμούς πρώτης προσέγγισης (π.χ. βλ. εργασία 
της ομάδας του καθ. Lieberman στο Berkeley [Takechi01] κ.α.). 
Αργότερα, η ίδια ομάδα στη Γαλλία ([Pons91], αλλά κυρίως [Pons95]) χρησιμοποίησε το ίδιο 
μοντέλο και για την πρόρρηση της επίδρασης της θερμοκρασίας του δείγματος κατά τη διάρκεια 
της κατεργασίας. Η επίδραση της θερμοκρασίας συμπεριλήφθη αρχικά μέσω της σταθεράς 
προσρόφησης (k) [Pons91]. Ακολούθησε η εργασία [Pons95] στην οποία θεωρήθηκε ότι πρέπει 
να υπάρχει ένα κατώφλι κάλυψης από Οξυγόνο (θt), ενώ χρησιμοποιήθηκε και ο χρόνος τ που 
αντιστοιχεί στο χρόνο ζωής του Οξυγόνου στην επιφάνεια πριν εκροφηθεί ως CO2. Αυτός ο 
παράγοντας τ εξαρτάται από τη θερμοκρασία μέσω μιας Arrhenius-like σχέσης. Για την 
επίδραση της θερμοκρασίας του πολυμερούς κατά τη διάρκεια της εγχάραξης η εργασία ομάδας 
από τη Ρωσία [Kupetov03] κατέγραψε πολύ μεγάλη απόκλιση μεταξύ των αποτελεσμάτων που 
είχαν μέχρι τότε παρουσιαστεί. Σε κάθε περίπτωση όμως σημαντικές μεταβολές στο ER 
καταγράφηκαν κατά τη μετάβαση από την Tg, κάτι που είχε ήδη καταγραφεί και από τον Valiev 
[Valiev85], την ομάδα Joubert-Pelletier π.χ. [Pons91] κτλ. 
Απόπειρα μοντελοποίησης της εγχάραξης PMMA σε πλάσμα Οξυγόνου έγινε το 1995 και από 
την ομάδα του H.-U. Poll [Zeunert95]. Η εξίσωση που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει τόσο τη 
συγκέντρωση του O όσο και του O2: 

( )*
222 PMMAOOOPMMAOOO

A

O nnknnkEj
N
MR ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅⋅

⋅
= ++ νν

ρ
 Εξ. 3.2-6 

Ο πρώτος όρος της παρένθεσης περιγράφει τις αντιδράσεις με το O και ο δεύτερος την πιθανή 
«αυτό-οξείδωση» ενεργοποιημένων περιοχών του πολυμερούς ( *

PMMAn ) με το O2. Στο μοντέλο η 
ροή ενέργειας (j+ E+) πολλαπλασιάζει αμφότερους τους όρους. 
Τέλος, μια ομάδα από την Κίνα [Zhang04] χρησιμοποίησε ένα απλό μοντέλο για την ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων βαθιάς εγχάραξης PMMA σε πλάσμα Οξυγόνου:  

IenhNN nnER ϕϕ ⋅+⋅=  Εξ. 3.2-7 

όπου ο πρώτος όρος αναφέρεται στη χημική εγχάραξη και ο δεύτερος στην υποβοηθούμενη από 
ιόντα εγχάραξη (σε κάθε περίπτωση n είναι η αντίστοιχη σταθερά της αντίδρασης και φ είναι η 
αντίστοιχη ροή ουδετέρων -Ν- ή ιόντων -Ι-). 
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3.2.2 Υλικά και πειραματικές λεπτομέρειες 

Οι ER που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο αφορούν κυρίως υμένια PMMA (Mn=120k) της 
εταιρείας Aldrich πάνω σε δισκία Si. Τα υμένια αποτέθηκαν με περιστροφή (spin coating) από 
διάλυμα πολυμερούς 14% σε διαλύτη PGMEA και ακολούθησε ανόπτηση μετά την απόθεση 
(post-apply bake, PAB) στους 160 οC για 30 min σε θερμαινόμενη πλάκα (hot plate) στις 
συνθήκες περιβάλλοντος του εργαστηρίου (παρουσία Οξυγόνου). Μετά την παρέλευση των 30 
min τα δείγματα απομακρύνθηκαν από τη θερμαινόμενη πλάκα και αφέθησαν να ψυχθούν για 
~5 min. Με τον τρόπο αυτό κατασκευάστηκαν υμένια πάχους ~1200 nm καθένα από τα οποία 
χρησιμοποιήθηκε για μια συνθήκη εγχάραξης (ένα πειραματικό δεδομένο). 
Για τη μέτρηση των ER χρησιμοποιήθηκε επί τόπου φασματοσκοπική ελλειψομετρία (in situ 
SE). Αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, για την ανάλυση των ελλειψομετρικών δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο Si/Cauchy. Οι οπτικές ιδιότητες του μοντέλου προσαρμόστηκαν 
αρχικά, πριν την αφή του πλάσματος, και διατηρήθηκαν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της 
κατεργασίας. Ο ER προέκυψε από προσαρμογή του γραμμικού μοντέλου στα δεδομένα πάχους-
χρόνου, στην περιοχή που διατηρείται η γραμμικότητα. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο συντελεστής 
R2 ήταν μεγαλύτερος από 0.95. 
Όπου αναφέρεται ότι ο ER μετρήθηκε σε πλακίδια plexiglass, αναφερόμαστε σε πλεξιγλάς της 
ισπανικής εταιρείας IRPEN με πάχος 2 mm, ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή της μικρορευστομηχανικής διάταξης. Τα δοκίμια πριν την εισαγωγή τους στον 
αντιδραστήρα εκπλύθηκαν εντατικά με ισοπροπανόλη και απιονισμένο νερό για τον καθαρισμό-
απολίπανση της επιφάνειας. Σε αυτά τα δείγματα ο ER υπολογίστηκε από τη διαφορά ύψους της 
λιθογραφημένης περιοχής με χρήση προφιλόμετρου ακίδας. Οι μετρήσεις με προφιλόμετρο 
έγιναν σε τρία διαφορετικά σημεία και ελήφθη ο μέσος όρος των τριών μετρήσεων. 

3.2.3 Γενικά χαρακτηριστικά, ενδείξεις μηχανισμού υποβοήθησης από ιόντα 

Στο Σχ. 3.2-1 δίνονται τα αποτελέσματα μετρήσεων ER από in situ SE συναρτήσει της ισχύος 
του πλάσματος (της ισχύος της γεννήτριας που παράγει το πλάσμα) για διάφορες τιμές 
θερμοκρασίας του ηλεκτροδίου και τάσης πόλωσης του ηλεκτροδίου. Στα εν λόγω 
αποτελέσματα η συνολική πίεση του θαλάμου (πριν την αφή του πλάσματος) είναι πάντα η ίδια 
(1.33 Pa). O ER εξαρτάται κυρίως από την ενέργεια των ιόντων που προσπίπτουν στην 
επιφάνεια (από την τάση πόλωσης του ηλεκτροδίου). Όταν το ηλεκτρόδιο δεν πολώνεται 
εξωτερικά ο ER αυξάνεται από ~70 nm/min σε ~100 nm/min (~42% αύξηση) όταν η ισχύς 
αυξάνεται από 600 W σε 900 W (αύξηση 50%). Η αύξηση του ER με την ισχύ γίνεται ~33% 
(από ~300 σε ~400 nm/min) όταν το ηλεκτρόδιο πολώνεται με -100 V και ~56%, ~62% και 
~83% όταν το ηλεκτρόδιο πολώνεται με -250 V σε θερμοκρασία ηλεκτροδίου 15, 30 και 45 οC 
αντίστοιχα. 
Ήδη από το Σχ. 3.2-1 είναι φανερό ότι η ενέργεια των ιόντων είναι ίσως ο πιο καθοριστικός 
παράγοντας για την τιμή του ER. Με βάση τις κλασσικές μορφές πρόρρησης της επίδραση της 
ενέργειας των ιόντων (δηλαδή ER~Ε1/2, βλ. §1.2.3, σελ. 11) κατασκευάζουμε το Σχ. 3.2-2 στο 
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οποίο παρουσιάζονται οι τιμές του ER συναρτήσει της τετραγωνικής ρίζας της τάσης πόλωσης 
του ηλεκτροδίου. Η γραμμική εξάρτηση του ER vs. Ε1/2 (Σχ. 3.2-2) αποκαλύπτει τον έντονα 
«υποβοηθούμενο από ιόντα» χαρακτήρα της διεργασίας. 
 

Σχ. 3.2-1 ER συναρτήσει της ισχύος του 
πλάσματος των υμενίων PMMA (Μn=120k) από 
spin coating [100 sccm O2, 1.33 Pa]. 

 
Τα πειραματικά σημεία με τετμημένη ~4 
V αντιστοιχούν στην περίπτωση που δεν 
έχει πολωθεί το ηλεκτρόδιο εξωτερικά (0 
V), αλλά η ενέργεια των ιόντων στο 
ηλεκτρόδιο προέρχεται μόνο από την τάση 
που αναπτύσσεται αυθόρμητα κατά μήκος 
του sheath (floating potential) και η οποία 
βέβαια, εξαρτάται από την ισχύ του 

πλάσματος, αλλά δεν αναμένεται να μεταβάλλεται σημαντικά για μεταβολές ισχύος της τάξης 
των 100 W [Seo01]. Η τιμή αυτού του δυναμικού προκύπτει από την Εξ. 1.2-1 και για Τe ~ 3 eV 
προκύπτει ότι είναι ~ 4 eV ( 15 ). Από τέτοιου είδους διαγράμματα μπορεί να υπολογιστεί η 
ενέργεια κατωφλίου για την εν λόγω διεργασία, η οποία είναι ~ 4 V, τιμή πολύ κοντά σε αυτήν 
που έχει αναφερθεί για αντίστοιχη περίπτωση εγχάραξης [Takechi01]. 
 

Σχ. 3.2-2 ER συναρτήσει της τάσης πόλωσης 
του ηλεκτροδίου των υμενίων PMMA 
(Μn=120k) από spin coating [100 sccm O2, 1.33 
Pa]. 

 
Η θερμοκρασιακή (θερμοκρασία 
ηλεκτροδίου) επίδραση στο ER γίνεται 
σημαντική μόνο στην υψηλή τιμή της 
τάσης πόλωσης του ηλεκτροδίου (-250 V) 
και κυρίως στα 900 W (βλ. Σχ. 3.2-1). 
Εκεί ο μετρούμενος ER μεταβάλλεται από 
~700 nm/min σε ~900 nm/min με αύξηση 

της θερμοκρασίας από 15 οC σε 45 οC. Το αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει ότι ήδη από τα 900 W 
και υπό -250 V η ροή των ιόντων στην επιφάνεια δεν αποτελεί το ελέγχον στάδιο στη διεργασία 
και συνεπώς το χημικό μέρος της εγχάραξης, το οποίο εξαρτάται από τη θερμοκρασία, αρχίζει 
να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις μεταβολές του ER. Σε τάσεις -100 V δεν παρατηρείται 
σημαντική εξάρτηση του ER από τη θερμοκρασία ούτε στα 600 W, ούτε στα 900 W, γεγονός το 
οποίο, όπως επισημάνθηκε και προηγουμένως, υποδεικνύει τον έντονο «υποβοηθούμενο από 
ιόντα» χαρακτήρα της διεργασίας. 
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Σημειώνουμε ότι σε ίδιο αντιδραστήρα και ίδια τάση πόλωσης ηλεκτροδίου (-100 V) δεν 
παρατηρήθηκε καμία μεταβολή στον ρυθμό εγχάραξης φωτοπολυμερούς i-line συναρτήσει της 
θερμοκρασίας στο εύρος 0-80 οC [Panda01]. Αντίθετα, πλήθος μετρήσεων κυρίως σε 
αντιδραστήρες τύπου RIE εμφανίζουν αύξηση του ER με τη θερμοκρασία, δηλαδή συμπεριφορά 
ίδια με αυτή στα 900 W και -250 V και με σημαντικές μεταβολές στο ER στη θερμοκρασία 
υαλώδους μετάπτωσης του πολυμερούς [Kupetov03]. 

3.2.4 Η επίδραση της ισχύος του πλάσματος 

Στο πάνω διάγραμμα του Σχ. 3.2-3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ER 
υμενίων ΡΜΜΑ (Μn=120k) σε δισκίο Si in situ SE συναρτήσει της ισχύος της γεννήτριας του 
πλάσματος. Μαζί δίνονται και τα αποτελέσματα του κώδικα πρόρρησης της αέριας φάσης, 
σχετικά τη θερμοκρασία των ηλεκτρονίων (Te) στις ίδιες συνθήκες. Κατά το εύρος από 600 W 
έως και 1800 W παρατηρείται μια γνησίως μονότονη αύξηση του ER από ~230 nm/min σε ~900 
nm/min (αύξηση ~300%). Στα αποτελέσματα του Σχ. 3.2-1 οι ER για 600 W και 900 W ήταν 
~300 και ~400 nm/min, ενώ σε αυτά του Σχ. 3.2-3 είναι ~230 και 400 nm/min αντίστοιχα 
(σημειώνουμε ότι οι δυο σειρές πειραμάτων διεξήχθησαν σε εντελώς διαφορετικές περιόδους). 
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Σχ. 3.2-3 Μέτρηση ER υμενίων ΡΜΜΑ με in situ SE συναρτήσει της ισχύος του πλάσματος. Οι μετρήσεις του 
ER συνοδεύονται με τις αντίστοιχες μετρήσεις της ροής των ιόντων και του ακτινομετρικού λόγου (ΙΟ/ΙAr) και 
από τιμές της θερμοκρασίας ηλεκτρονίων (Te) από τον κώδικα πρόρρησης της αέριας φάσης [1.33 Pa, 100 
sccm O2, 15 oC, -100 V] 

 
Που όμως οφείλεται η αύξηση του ER αυξανομένης της ισχύος του πλάσματος; Αύξηση της 
ισχύος οδηγεί σε αυξημένη διάσπαση του Οξυγόνου και συνεπώς σε αύξηση των ενεργών 
συστατικών (βλ. §3.2.1.1. σελ. 70) της αέριας φάσης που οδηγούν σε εγχάραξη. 
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Στο κάτω διάγραμμα του Σχ. 3.2-3 παρουσιάζονται επίσης τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις 
της ροής ιόντων και του ακτινομετρικού λόγου (ΙΟ,844 nm/ΙAr,750 nm). Ο λόγος επιλογής της 
κορυφής στα 844 nm για την παρακολούθηση του Ο εξηγείται στο αντίστοιχο εδάφιο του 
πειραματικού μέρους (βλ. §2.3.1, σελ. 29). Αυξανομένης της ισχύος του πλάσματος αυξάνει 
σημαντικά η ροή των ιόντων από ~0.5 mA/cm2 σε ~1.3 mA/cm2 (αύξηση ~160%) , ενώ 
αντίστοιχα η αύξηση του ακτινομετρικού λόγου στο ίδιο διάστημα της μεταβολής της ισχύος 
είναι μόλις από ~0.5 σε ~0.8 (αύξηση ~60%). Η μέτρηση της αέριας φάσης με το ηλεκτρόδιο 
μέτρησης της ροής και μέσω του ακτινομετρικού λόγου, όπως παρουσιάζονται εδώ, δίνει βέβαια 
μια πειραματική ένδειξη της μεταβολής των χαρακτηριστικών της αέριας φάσης συναρτήσει της 
ισχύος του πλάσματος, αλλά δεν δίνει την πλήρη εικόνα όλων των συστατικών και της 
συγκέντρωσής τους. Για τη διαλεύκανση της εικόνας της αέριας φάσης και των μεταβολών που 
λαμβάνουν χώρα χρησιμοποιήθηκε ήδη ανεπτυγμένος κώδικας από το εργαστήριό μας (δεν 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της Διατριβής). Κατ’ αρχάς σε ό,τι αφορά στην Τe, όπως 
φαίνεται και στο Σχ. 3.2-3 η Τe δεν μεταβάλλεται σημαντικά με την ισχύ του πλάσματος. Το 
σφάλμα που δίνεται στο Σχ. 3.2-3 αντιστοιχεί στο εύρος των τιμών της Te που εξάγονται από τον 
κώδικα θεωρώντας ακραίες τιμές θερμοκρασίας αερίου (Τg), η κατώτερη στα 300 K και η 
ανώτερη στα 900 K. Η κεντρική τιμή αντιστοιχεί σε 600 Κ. 
Στο Σχ. 3.2-4 δίνονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα του σχετικά με τη συνολική ροή των 
ουδετέρων ειδών και ιόντων Οξυγόνου. 
 

Σχ. 3.2-4 Αποτελέσματα κώδικα πρόρρησης της 
αέριας φάσης για τη μεταβολή της ροής των 
ουδετέρων και των ιόντων. Για λόγους 
σύγκρισης εμπεριέχονται και οι πειραματικές 
τιμές της ροής των ιόντων (με κατάλληλη 
μετατροπή από το Σχ. 3.2-3) και οι 
πειραματικές της ροής των ουδετέρων (με 
κατάλληλη μετατροπή βάσει της Εξ. 2.3-12). 

 
Η τιμή της ροής των ιόντων (σε 
ιόντα/nm2min) στα 600 W είναι ~591 
(πειραματική ~1900) και αυξάνει 

μονότονα μέχρι τα 1800 W, όπου και αποκτά τιμή ~2600 (πειραματική ~ 5200) σημειώνοντας 
μια μεταβολή κατά ~340%. Υπάρχει μια συστηματική διαφορά μεταξύ πειραματικών 
αποτελεσμάτων και αποτελεσμάτων του κώδικα πρόρρησης σε ό,τι αφορά στη ροή των ιόντων. 
Συγκεκριμένα, η ροή που προβλέπει ο κώδικας είναι συνεχώς μικρότερη από την τιμή που 
μετρήθηκε πειραματικά, χωρίς όμως να αλλάζει τάξη μεγέθους. Η διαφορά μεταξύ 
πειραματικών και αποτελεσμάτων πρόρρησης αυξάνει με την ισχύ του πλάσματος από ~1300 
στα 600 W στα ~2600 στα 1800 W. Εξαιρουμένης αυτής της διαφοράς (offset κατά μ.ό. ~2000), 
η τάση της επίδρασης της ισχύος στη ροή όπως καταγράφηκε από τον κώδικα είναι 
πανομοιότυπη με αυτήν που καταγράφηκε πειραματικά. 
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Αύξηση εμφανίζει και η ροή των ουδετέρων (σε Ε+5 άτομα/nm2min) η οποία από ~5 αυξάνει σε 
~12 (~240%) με αύξηση της ισχύος από 600 W σε 1800 W. Η αύξηση αυτή είναι πολύ 
μεγαλύτερη από αυτήν που καταγράφηκε με τη μέθοδο της ατομικής εκπομπής και την 
ακτινομετρία. Για τη σύγκριση των τιμών από τον κώδικα με τα πειραματικά δεδομένα 
απαιτείται να μετατραπεί ο ακτινομετρικός λόγος σε ροή ουδετέρων. Η διαδικασία αυτή γίνεται 
σύμφωνα με την λογική που αναπτύχθηκε στο Πειραματικό μέρος για την ακτινομετρία στην 
περίπτωση του πλάσματος Οξυγόνου (βλ. §2.3.1.1, σελ. 31) και συγκεκριμένα βάσει της Εξ. 
2.3-12. Τα αποτελέσματα αυτά δίνονται επίσης στο Σχ. 3.2-4. Η ροή των ουδετέρων αυξάνει 
βέβαια, όπως και ο ακτινομετρικός λόγος, αλλά φαίνεται να υπάρχει μια διαφοροποίηση μιας 
περίπου τάξης μεγέθους σε σχέση με τα αποτελέσματα του κώδικα. 

3.2.5 Η επίδραση της πίεσης του θαλάμου 

Στη μέγιστη ισχύ στην οποία επιτεύχθηκε μέγιστος ER στο Σχ. 3.2-3 μελετήθηκε η επίδραση της 
πίεσης του αντιδραστήρα (πίεση θαλάμου με ροή Ο2 πριν την αφή του πλάσματος). 
Στο πάνω διάγραμμα του Σχ. 3.2-5 παρουσιάζονται οι μετρήσεις του ER υμενίων PMMA (120k) 
σε δισκίο Si καθώς η μεταβολή της Te από τον κώδικα συναρτήσει της πιέσεως του θαλάμου. 
Στο κάτω διάγραμμα του Σχ. 3.2-5 δίνονται τα αποτελέσματα της ροής των ιόντων και του 
ακτινομετρικού λόγου (όπως στη μελέτη της επίδρασης της ισχύος του πλάσματος). Οι διαφορές 
στις τιμές για 1800 W και 1.33 Pa μεταξύ Σχ. 3.2-3 και Σχ. 3.2-5 οφείλονται στο γεγονός ότι οι 
σχετικές μετρήσεις δεν διενεργήθηκαν την ίδια μέρα. 
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Σχ. 3.2-5 Μέτρηση ER υμενίων PMMA (120k) με in situ SE συναρτήσει της πίεσης του αντιδραστήρα. Οι 
μετρήσεις του ER συνοδεύονται με τις αντίστοιχες μετρήσεις ροής των ιόντων, ακτινομετρικού λόγου (ΙΟ/ΙAr) 
και από τιμές της Te από τον κώδικα πρόρρησης της αέριας φάσης. [1800 W, 100 sccm O2, 15 oC, -100 V] 
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Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων του Σχ. 3.2-5 προκύπτει η ύπαρξη μεγίστου σε πίεση 
~0.53 Pa στην οποία ο ER λαμβάνει τιμή ~1500 nm/min. Ο ER κάτω από τα 0.53 Pa πέφτει 
δραματικά στα ~800 nm/min (μείωση ~88%), ενώ η πτώση από τα 0.73 Pa στα 1.33 Pa είναι 
λιγότερο απότομη (μείωση ~44%). Η ύπαρξη μεγίστου ER συναρτήσει της πίεσης του θαλάμου 
και σε πλάσμα Οξυγόνου έχει παρατηρηθεί και σε αποτελέσματα άλλων ερευνητικών ομάδων, 
σε σημεία που κάθε φορά διαφέρουν εξαιτίας διαφορετικών συνθηκών και διαφορετικού τύπου 
αντιδραστήρα (βλ. Πιν. 3.2-1). 
 

Πιν. 3.2-1 Σύνοψη εργασιών στις οποίες παρατηρήθηκε ύπαρξη μεγίστου ER συναρτήσει της πίεσης. 

Εργασία Πίεση για max ER 
(Pa) Τύπος αντιδραστήρα Λοιπά στοιχεία 

[Hartney88] 9 RIE Plasma etching 
[Metselaar94] 400-500  Afterglow stripping 

[Panda01] 2.66 ICP (500 W) Plasma etching (atom neutral beam, grid was 
used to extract positive ions) 

[Takechi01] 0.66 (500 W) 
1.66 (1000 W) ICP Resist plasma etching 

[Zhang04] 6.65 RIE Plasma etching 
[Ohiwa04] 4 100 MHz CCP (RIE) Plasma etching 

 
Η περίπτωση του μεγίστου από την ομάδα Economou στο Houston [Panda01] και του 
Lieberman στο Berkeley [Takechi01] είναι πιο κοντά στη δική μας περίπτωση από άποψη είδους 
αντιδραστήρα. Στην εργασία [Panda01] χρησιμοποιείται μεταλλικό πλέγμα πάνω από το δείγμα 
για την αποφόρτιση των ιόντων που κατευθύνονται στην επιφάνεια του δείγματος. 
Αναζητώντας την αιτία των μεταβολών του ER συναρτήσει της πίεσης του θαλάμου, προβήκαμε 
σε παρατήρηση της αέριας φάσης του πλάσματος στις ίδιες συνθήκες. Στο κάτω διάγραμμα του 
Σχ. 3.2-5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων της ακτινομετρίας και της μέτρησης 
της ροής των ιόντων συναρτήσει της πίεσης του θαλάμου (πριν την αφή του πλάσματος). Ο 
ακτινομετρικός λόγος ΙΟ/ΙAr αυξάνει γραμμικά από ~0.2 σε ~1.0 όταν η πίεση αυξάνει από 0.43 
σε 1.33 Pa. Στο ίδιο εύρος πιέσεων η ροή των ιόντων εμφανίζει πολύ μικρή αύξηση από ~0.4 σε 
~0.45 mA/cm2. Η μεταβολή αυτή της ροής των ιόντων δεν είναι σημαντική και σε κάθε 
περίπτωση είναι εντός του σφάλματος μέτρησης με την εν λόγω μεθοδολογία. Αντίστοιχη 
γραμμική μεταβολή στον ακτινομετρικό λόγο έχει καταγραφεί και κατά το παρελθόν [Booth91], 
αλλά και από την ομάδα Joubert-Pelletier [Joubert89] σε πιέσεις από 0.005-0.03 Pa σε 
αντιδραστήρα ECR. Στο Σχ. 3.2-6 παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της εργασίας των J.P. Booth 
et al [Booth91] σε ό,τι αφορά στην παρακολούθηση της αέριας φάσης πλάσματος Ο2 με 
ακτινομετρία και απορρόφηση συντονισμού (resonance absorbance) σε αντιδραστήρα DECR 
συναρτήσει της πίεσης του θαλάμου. 
Σε αντίθεση με τον ακτινομετρικό λόγο, ο οποίος αυξάνεται συνεχώς, όπως και στις δικές μας 
μετρήσεις, η συγκέντρωση του [Ο] με βάση την απορρόφηση συντονισμού αυξάνεται αρχικά 
μέχρι τα ~0.4 Pa και ακολούθως σταθεροποιείται σε τιμή ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με αυτήν 
στα 0.4 Pa. Επίσης από την ίδια εργασία προκύπτει ότι μειώνοντας την ισχύ του πλάσματος από 
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τα 160 W στα 140 W λαμβάνει χώρα μείωση της συγκέντρωσης [Ο], ενώ ο ακτινομετρικός 
λόγος παραμένει πρακτικά αμετάβλητος. 
 

Σχ. 3.2-6 Αποτελέσματα μετρήσεων της αέριας 
φάσης πλάσματος Ο2 σε αντιδραστήρα DECR με 
δυο τεχνικές (α) ακτινομετρία και (β) 
απορρόφηση συντονισμού (resonance absorption). 
Όλα τα δεδομένα έχουν παρθεί από την εργασία 
[Booth91] για την περίπτωση των 160 W. 

 
Από τα εν λόγω αποτελέσματα προκύπτει 
ότι ο συγκεκριμένος ακτινομετρικός λόγος 
συνδέεται ασθενώς με την [Ο], ενώ 
φαίνεται να ανταποκρίνεται πολύ 

περισσότερο στις μεταβολές του Ο2. Από αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει μια ισχυρή ένδειξη ότι 
το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής στα 844 nm προέρχεται τελικά από το dissociative excitation 
μηχανισμό, τουλάχιστον στις υπό εξέταση συνθήκες αέριας φάσης και συνεπώς τα 
αποτελέσματα της φασματοσκοπίας ατομικής εκπομπής με ακόλουθη ακτινομετρία δεν 
αποτελούν την κατάλληλη μέθοδο για την παρακολούθηση της [Ο]. 
Στις εν λόγω συνθήκες φαίνεται ότι ούτε το ηλεκτρόδιο μέτρησης ροής ιόντων οδηγεί σε 
ασφαλή συμπεράσματα. Ενώ από τις μετρήσεις που διεξήχθησαν -επανειλημμένως- η ροή των 
ιόντων δεν εμφανίζει σημαντική μεταβολή, αποτελέσματα από αντίστοιχο αντιδραστήρα 
[Seo01] και παρεμφερείς συνθήκες καταγράφουν μια σημαντική μεταβολή της ροής- 
συγκέντρωσης των ιόντων σε πιέσεις κοντά στα 0.66 Pa. Στο Σχ. 3.2-7 παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα από την εν λόγω εργασία για την περίπτωση των 800 W (η υψηλότερη που 
χρησιμοποιήθηκε στην εργασία). 
 

Σχ. 3.2-7 Αποτελέσματα μετρήσεων της αέριας 
φάσης πλάσματος Ο2 σε αντιδραστήρα ICP (α) 
Ένταση της κορυφής στα 559.2 nm από 
φασματοσκοπία εκπομπής και (β) Πυκνότητα 
θετικών ιόντων. Όλα τα δεδομένα έχουν παρθεί 
από την εργασία [Seo01]για την περίπτωση των 
800 W. 

 
Με βάση τα αποτελέσματα από το 
ηλεκτρόδιο Langmuir η πυκνότητα των 
θετικών ιόντων αυξάνει αργά συναρτήσει 

της πίεσης μέχρι ~ 0.7 Pa, στην οποία η πυκνότητα των ιόντων αυξάνει σημαντικά και δείχνει να 
αποκτά οριακή τιμή από τα ~2 Pa και πάνω. Αντίθετα η ένταση της κορυφής στα 559.2 nm 
παρουσιάζει αντίστοιχη συμπεριφορά μέχρι ~ 1 Pa, αλλά ακολούθως μειώνεται με την πίεση. Το 
μέγιστο των καμπυλών αυτών μετατοπίζεται προς τα αριστερά όσο αυξάνεται η ισχύς του 
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πλάσματος. Φαίνεται ότι η συμπεριφορά της γραμμής στα 559.2 nm ανταποκρίνεται καλύτερα 
στην εξάρτηση του ER συναρτήσει της πίεσης. Σημειώνουμε, όμως, ότι η εν λόγω συμπεριφορά 
της κορυφής στα 559.2 nm εμπεριέχει και την εξάρτηση της πυκνότητας των ηλεκτρονίων μιας 
και δεν πρόκειται για ακτινομετρικό λόγο αλλά για την ένταση της εκπομπής. 
Στο Σχ. 3.2-8 δίνονται τα αποτελέσματα του κώδικα πρόρρησης των χαρακτηριστικών της 
αέριας φάσης πλάσματος Οξυγόνου, που χρησιμοποιήθηκε και για την περίπτωση της επίδρασης 
της ισχύος του πλάσματος. Η μεταβολή της Τe συναρτήσει της πίεσης δίνεται στο Σχ. 3.2-5, από 
το οποίο προκύπτει ότι η Te μειώνεται συναρτήσει της πίεσης από ~5 eV όταν η πίεση είναι 0.43 
Pa, σε ~4.5 eV όταν P=0.53 Pa και σταδιακά σε ~3.0 όταν P=1.33 Pa. 
 

Σχ. 3.2-8 Αποτελέσματα κώδικα πρόρρησης της 
αέριας φάσης για τη μεταβολή της ροής των 
ουδετέρων και των ιόντων. Για λόγους 
σύγκρισης εμπεριέχονται και οι πειραματικές 
τιμές της ροής των ιόντων και οι πειραματικές 
της ροής των ουδετέρων (με κατάλληλη 
μετατροπή βάσει της Εξ. 2.3-12). 

 
Από τα αποτελέσματα της πρόρρησης 
προκύπτει ότι η ροή των ιόντων μειώνεται 
με την αύξηση της πίεσης, από ~ 6500 
στην 0.53 Pa σε ~3000 όταν η πίεση είναι 

1.33 Pa. Η πτώση της ροής των ιόντων δεν είναι σε συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέσματα, 
στα οποία καταγράφεται μικρή μόνο αύξηση, αλλά είναι σε συμφωνία με τη διακύμανση της 
κορυφής στα 559.2 nm που παρουσιάζεται στο Σχ. 3.2-7 σε πιέσεις πέραν του 1 Pa 
(υπενθυμίζουμε ότι τα εν λόγω βιβλιογραφικά αποτελέσματα είναι για 800 W και ότι το μέγιστο 
μετατοπίζεται αριστερά με την αύξηση της ισχύος). 
Συσχετίζοντας τα αποτελέσματα του κώδικα με την αντίστοιχη μεταβολή του ER προκύπτει ότι 
ο ER ακολουθεί την αύξηση της ροής ιόντων μέχρι ~ 0.93 Pa (αντίστοιχη μεταβολή με αυτήν 
του ER), και τη μείωση της ροής των ουδετέρων για πιέσεις μικρότερες των 0.53 Pa. 
Συμπερασματικά, τα πειραματικά δεδομένα [Ο] και ροής ιόντων δικαιολογούν την αύξηση του 
ER από 0.43-0.53 Pa, αλλά όχι την πτώση του ER για τιμές πίεσης μεγαλύτερες από 0.53 Pa. Τα 
αποτελέσματα από τον κώδικα πρόρρησης της αέριας φάσης εξηγούν το μέγιστο του ER, αλλά 
όχι και την έντασή του (βλ. §3.2.8, σελ. 83). Μεγάλη διαφοροποίηση υπάρχει στις μετρούμενες 
τιμές του [Ο] και σε αυτές από τον κώδικα πρόρρησης της αέριας φάσης. 

3.2.6 Η επίδραση του μαγνητικού πεδίου 

Το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από το πηνίο στο πάνω μέρος του αντιδραστήρα είναι η 
τελευταία παράμετρος (μετά την ισχύ, την πίεση, τη ροή του αερίου και την τάση πόλωσης του 
ηλεκτροδίου) με την οποία μπορεί να μεταβληθεί εξωγενώς η κατάσταση της αέριας φάσης. Η 
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παράμετρος αυτή στον αντιδραστήρα συνήθως παρέμενε σταθερή στα 9 V (τάση στα άκρα του 
πηνίου) ως αποτέλεσμα προηγούμενης αριστοποίησης από την εταιρία κατασκευής του 
αντιδραστήρα για διεργασίες Bosch. Στο Σχ. 3.2-9 δίνονται τα αποτελέσματα του ER πλακιδίων 
πλεξιγκλάς συναρτήσει της τάσης στο πηνίο. 
 

Σχ. 3.2-9 ER συναρτήσει της τάσης στο πηνίο [1800 
W, 0.75 Pa, 100 sccm O2, -60 V, 15 oC] 

 
Ο ER εξαρτάται σημαντικά από την τάση στα 
άκρα του πηνίου για τάσεις μεγαλύτερες από 15 
V. Αύξηση της τάσης από τα 5 στα 25 V οδηγεί 
σε αύξηση του ρυθμού κατά ~3 φορές (από ~ 
700 σε ~2300 nm/min). Το αποτέλεσμα αυτό αν 
και ιδιαίτερα ελπιδοφόρο για την επίτευξη 
υψηλών ER και συνεπώς μείωση του 

απαιτούμενου χρόνου κατεργασίας προέκυψε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, 
εξαιτίας της μεγάλης θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στο δακτύλιο συγκράτησης του φορέα με 
αποτέλεσμα την παραμόρφωση του δείγματος, τη δημιουργία φλύκταινων στο πλαστικό κτλ. 

3.2.7 Η επίδραση του μοριακού βάρους του πολυμερούς 

Στο Σχ. 3.2-10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων ER υμενίων PMMA από spin 
coating πάνω σε Si συναρτήσει του μέσου αριθμού μοριακού βάρους (Mn). 
 

Σχ. 3.2-10 ER πολυμερικών υμενίων ΡΜΜΑ από 
spin coating σε Si συναρτήσει του Μn. [600 W, -100 
V, 100 sccm O2, 1.33 Pa, 15 oC].  

 
Από τα αποτελέσματα της in situ SE 
προκύπτει μια μικρή εξάρτηση του ER (κατά 
~17%, δηλαδή από ~230 σε ~270 nm/min) 
από το Μn για μικρά Μn (<15k). Υπάρχει 
μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με τις τιμές 
του Σχ. 3.2-3 (για το πολυμερές με Μn=120k) 
εξαιτίας της διαφορετικής περιόδου 

διεξαγωγής των μετρήσεων. 
Η ερμηνεία της επίδρασης του Μn στο ER μπορεί να βασιστεί είτε στη μείωση των τεμαχίων στα 
οποία πρέπει να κατατμηθεί (π.χ. μέσω της παραμέτρου g του μοντέλου του Valiev, εξάλλου και 
η παράμετρος Ohnishi διαιρείται με το Μ.Β.) στα πλαίσια ενός μοντέλου κοπής-σχισίματος 
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αλυσίδων (chain scissoning), είτε στον αυξημένο ελεύθερο όγκο του πολυμερούς με μικρότερο 
Mn (βλ. §3.2.8, σελ. 83). 
Αντίστοιχη μελέτη για την επίδραση του Μ.Β. στο ER PMMA έγινε και το 1987 από την ομάδα 
του K. Sugita στην Ιαπωνία [Ueno87] στην οποία καταγράφηκε επίσης μικρή αύξηση του ER, 
μειουμένου του M.B, για μικρά Μ.Β. (μικρότερα του Μw < 2 105). Αντίθετα το 1997 η ομάδα 
της Mitshubishi Electric Corporation [Kishimura97] παρατήρησε μικρή μείωση του ER 
μειουμένου του Μ.Β και συγκεκριμένα από ~330 nm/min για Μw=100k σε ~ 290 nm/min για 
Μw=5k. Αντίθετα στην εργασία του K. Harada [Harada81] δεν καταγράφηκε καμία μεταβολή 
του ER ΡΜΜΑ για Μn από ~1000k έως και ~10k. Επίσης στην καταγραφή του ER για διάφορα 
Μ.Β. φωτοπολυμερών (νεολάκες κυρίως) [Paniez90] δεν προκύπτει κάποια συστηματική 
εξάρτηση του ER από το M.B. (για δυο τιμές Μ.Β. που χρησιμοποιήθηκαν κάθε φορά). 

3.2.8 Μοντελοποίηση της διεργασίας 

Πριν προχωρήσουμε στην κατάστρωση και εφαρμογή μοντέλων για την πρόρρηση του ER 
επιχειρούμε να υπολογίσουμε, σε πρώτη προσέγγιση, την ποσότητα ατομικού Οξυγόνου που 
απαιτείται για την πλήρη οξείδωση του πολυμερούς, για να αποκτήσουμε μια αίσθηση της τάξης 
μεγέθους αυτής της ποσότητας. 
 

Back-of-the-envelope calculation: Υπολογισμός της απαιτούμενης ροής ατομικού Οξυγόνου. 
Θεωρούμε ότι η ροή του ατομικού Οξυγόνου οδηγεί σε πλήρη καύση του PMMA, χωρίς τη 
συνέργια ιόντων, σύμφωνα με την αντίδραση: 
νC5H8O2 + 12νO  5νCO2 + 4νH2O 
Αν ο ER είναι ο ρυθμός εγχάραξης (σε nm/min) τότε σε 1 min απομακρύνονται ER ρ Α/Μm mole 
πολυμερούς, όπου ρ η μαζική πυκνότητα (σε gr/nm3), Α η εκτεθειμένη επιφάνεια (nm2) και Μm 
το Μ.Β. της επαναλαμβανόμενης μονάδας. Από τη στοιχειομετρία της αντίδρασης προκύπτει ότι 
η απαιτούμενη ποσότητα Ο είναι 12 ER ρ Α/Μm mole ή 12 ER ρ Α ΝΑ/Μm (σε άτομα) όπου, ΝΑ 
ο αριθμός Avogadro. Συνεπώς η ροή Οξυγόνου είναι JO=12 ER ρ ΝΑ/Μm (σε άτομα/(nm2 min)). 
Θεωρώντας ρ=1.18 gr/cm3=1.18 10-21 gr/nm3 [Mark99], Μm=100 και ER=200 nm/min έχουμε: 
JO~17 103 άτομα Ο/(nm2 min). 
Εάν ER=1500 nm/min τότε έχουμε: JO~13 104 άτομα Ο/(nm2 min). 
Εάν επιπλέον θεωρήσουμε ότι ο συντελεστής προσκόλλησης (s, sticking coefficient) είναι ~0.1 
τότε η απαιτούμενη ροή είναι αντίστοιχα 17 104 και 13 105 (άτομα Ο/(nm2 min)). 

 
Η τιμή της ροής ουδετέρων, στις συνθήκες που επιτυγχάνεται ο εκάστοτε ER είναι πολύ κοντά 
σε αυτές που προκύπτουν από τον κώδικα πρόρρησης της αέριας φάσης (βλ. Σχ. 3.2-4, σελ. 77 
και Σχ. 3.2-8, σελ. 81). Π.χ. στις συνθήκες που επιτυγχάνεται ~200 nm/min η ροή ατομικού 
Οξυγόνου είναι ~45 104 ενώ στην περίπτωση των ~1500 nm/min είναι ~5 105, λίγο μικρότερη 
δηλαδή από αυτήν που υπολογίστηκε με βάση την προηγούμενη ανάλυση πρώτης προσέγγισης. 



 84

3.2.8.1.Μοντέλο με υποβοηθούμενη από ιόντα κινητική 

Για τη μοντελοποίηση της εγχάραξης με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στις 
προηγούμενες παραγράφους, εφαρμόζουμε αρχικά το κλασσικό μοντέλο για την υποβοηθούμενη 
από ιόντα (ion enhanced, IE) εγχάραξη (κινητική Langmuir-Hinselwood), το οποίο για την 
περίπτωση των πολυμερών προτάθηκε αρχικά από τον Turban [Kogoma86] και Joubert 
[Joubert89] και εφαρμόστηκε με επιτυχία μετέπειτα από την ομάδα του Lieberman [Takechi01]. 
Το μοντέλο αυτό βασίζεται στην υπόθεση ότι λαμβάνει χώρα μόνο ο υποβοηθούμενος από ιόντα 
μηχανισμός και απαλείφει το ποσοστό κάλυψης του ατομικού Οξυγόνου επιλύνοντας το σχετικό 
ισοζύγιο. Η σχέση δίνεται από την Εξ. 3.2-4 ή την Εξ. 3.2-5 (σελ. 73) και για την πρόρρηση του 
ER απαιτείται η γνώση της ροής του O και η ροή των ιόντων, όταν οι σταθερές k, η και σs είναι 
γνωστές. Θεωρούμε επίσης ότι η σταθερά k2 είναι συνάρτηση και της ενέργειας των ιόντων: 
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Εξ. 3.2-8 

όπου k1 και k2 οι αντίστοιχες σταθερές όπως στο [Kogoma86] ή και στο [Joubert89] (στην ουσία 
το k1 είναι το sticking coefficient και η σταθερά k2 είναι ανάλογη του ( )thEE − ), jO είναι η 

ροή ουδετέρων, j+ είναι η ροή ιόντων και Ε η ενέργεια των ιόντων. 
Προσοχή απαιτείται στις μονάδες των διαφόρων μεγεθών-ποσοτήτων της Εξ. 3.2-8. Αν 
θεωρήσουμε ότι τα k είναι αδιάστατα (για να μπορεί να γίνει σύγκριση με άλλες παρόμοιες 
τιμές) τότε η ροή των ουδετέρων θα πρέπει να δίνεται σε {Άτομα Ο/(nm2 min)} και η ροή των 
ιόντων επίσης σε {Ιόντα/(nm2 min)}. Για τη μετατροπή των ιόντων από {mA/(cm2 sec)} (σε 
μονάδες στις οποίες δίνονται τα δεδομένα του Σχ. 3.2-3) σε {Ιόντα/(nm2 min)} ισχύει ότι: 

min
3744

sec
1 22 ⋅

=
⋅ nm

Ions
cm

mA . 

Ο ρυθμός V (ο ER σε nm/min) πρέπει να πολλαπλασιαστεί με την πυκνότητα του υλικού σε 
{άτομα C/(nm3)}. Το γινόμενο αυτό (ρ V) αποτελεί την απόδοση της εγχάραξης (yield) σε 
{άτομα C/(nm2 min)}. 
 

Back-of-the-envelope calculation: Υπολογισμός της ατομικής πυκνότητας του PMMA. 
Το ρ υπολογίζεται λαμβάνοντας μια τυπική τιμή για την πυκνότητα του πολυ(μεθακρυλικού 
μεθύλιου) με Μ.Τ. (C5H8O2), ίση με 1.18 gr/cm-3 [Mark99]: 
1.18 grpol/cm3 0.6 grC/grpol = 0.708 grC/cm3 =(0.708/12) 6.023 1023 άτομα C/1021 nm3  
και συνεπώς η ζητούμενη πυκνότητα είναι: 
ρ=35.5 {άτομα C/nm3}. 

 
Προσαρμόζουμε κατόπιν την Εξ. 3.2-8 στα πειραματικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν στις 
προηγούμενες παραγράφους. Οι απαιτούμενες ροές των ουδετέρων και των ιόντων εξήχθησαν 
από ήδη ανεπτυγμένο κώδικα του εργαστηρίου μας, και οι τιμές έχουν δοθεί προηγουμένως (βλ. 
Σχ. 3.2-4, σελ. 77 και Σχ. 3.2-8, σελ. 81). Στο Σχ. 3.2-11 δίνονται τα σχετικά αποτελέσματα της 
διαδικασίας προσαρμογής του εν λόγω μοντέλου στα πειραματικά δεδομένα. 
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Σχ. 3.2-11 Πειραματικά (exp) και αποτέλεσμα της προσαρμογής (sim) για την εξάρτηση του ER για το 
μοντέλο μόνο με τον υποβοηθούμενο από ιόντα μηχανισμό (Εξ. 3.2-8). Οι παράμετροι του μοντέλου από τη 
διαδικασία προσαρμογής είναι k1=0.145 και k2=16.183. 

 
Οι παράμετροι προσαρμογής του μοντέλου δίνονται συνολικά στον Πιν. 3.2-2. Αν 

( )thEEkk −⋅= 0,22 , τότε k2,0=2.0. 

 

Πιν. 3.2-2 Παράμετροι του μοντέλου IE για την πρόρρηση του ER. 

 
Η προσαρμογή του μοντέλου στα πειραματικά δεδομένα 
κρίνεται ως αρκετά ικανοποιητική για την περίπτωση της 

επίδρασης της ισχύος, ενώ για την περίπτωση της επίδρασης της πίεσης το μοντέλο δεν μπορεί 
να προσαρμοστεί συνεπώς στις τιμές ER που αντιστοιχούν σε τιμές πίεσης μικρότερες από 0.75 
Pa (δυο πειραματικά σημεία). 
Ενδιαφέρουσα είναι η συμπεριφορά της απόδοσης των ιόντων στην απομάκρυνση των ατόμων C 
(Carbon yield σε άτομα C/προσπίπτον ιόν). Αντίθετα από το ER, το carbon yield δεν 
παρουσιάζει σημαντική μεταβολή με την ισχύ του πλάσματος, παρόλη την αντίστοιχη αύξηση 
της ροής των ιόντων. Η τιμή του σε όλο το εύρος της ισχύος είναι ~13. Το αποτέλεσμα αυτό 
είναι απόλυτα λογικό διότι στον αντιδραστήρα που διεξήχθησαν τα πειράματα η ενέργεια των 
ιόντων ρυθμίζεται ανεξάρτητα από την ισχύ του πλάσματος και συνεπώς η ενέργεια των ιόντων 
παραμένει σταθερή (ίση με -100 eV). Η απόλυτη τιμή του carbon yield είναι πολύ κοντά στην 
αντίστοιχη τιμή για εγχάραξη νεολάκας, η οποία για Ε=100 eV είναι ~15 [Jurgensen89]. Όπως 
φάνηκε και προηγουμένως κατά την παρουσίαση των πειραματικών αποτελεσμάτων η αύξηση 
του ER (συσχέτιση μεταβολών, βλ. §3.2.4, σελ. 76) οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ροής των 
ιόντων. Το ποσοστό κάλυψης των ουδετέρων δεν μεταβάλλεται σημαντικά με την ισχύ, όπως 
φαίνεται και στο Σχ. 3.2-12. 
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Παράμετρος Τιμή 

ρ 35.5 (άτομα C/nm3) 

k1 0.145 

k2,0 2.0 (1/eV1/2) 
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Σχ. 3.2-12 Μεταβολή ποσοστού κάλυψης συναρτήσει της ισχύος και της πίεσης. 

 
Αντίθετα, η περίπτωση της επίδρασης της πίεσης είναι διαφορετική. Η ροή των ιόντων αυξάνει 
με τη μείωση της πίεσης, αλλά η αντίστοιχη μείωση της ροής των ουδετέρων οδηγεί σε 
σημαντική μεταβολή του ποσοστού κάλυψης από ~0.8 σε ~0.4, εξηγώντας έτσι και τη μείωση 
του carbon yield και τη μείωση του ER. Μείωση του carbon yield με μείωση της πίεσης 
καταγράφηκε και στην περίπτωση της εγχάραξης φωτοπολυμερούς [Steinbruechel86]. 

3.2.8.2.Μοντέλο με υποβοηθούμενη από ιόντα και καθαρά χημική κινητική 

Ακολούθως επιχειρούμε το συνυπολογισμό και της χημικής εγχάραξης (IE+CH). Η συνεισφορά 
αυτού του μηχανισμού είναι όντως μικρή ιδίως στις περιπτώσεις που η τάση πόλωσης του 
ηλεκτροδίου είναι μεγάλη π.χ. εντονότερη από -100 V, όπως θα προκύψει και από μετρήσεις 
των γεωμετρικών χαρακτηριστικών κατά τη διάνοιξη των καναλιών, που θα παρουσιαστούν στη 
συνέχεια (βλ. §4.1.1, σελ. 150). Εντούτοις για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος της 
εγχάραξης η συνεισφορά του ισοτροπικού μηχανισμού είναι απαραίτητη, ιδίως όταν τέτοιου 
είδους μετρήσεις σαν αυτές που παρουσιάστηκαν προηγουμένως θα χρησιμοποιηθούν για την 
ολοκληρωμένη μοντελοποίηση της διεργασίας μεταφοράς σχήματος στη νάνο-κλίμακα, η οποία 
αποτελεί δραστηριότητα της ομάδας μας τα τελευταία χρόνια. 
Ακολουθώντας τη λογική της Εξ. 3.2-7 και των Εξ. 1.2-3 και Εξ. 1.2-4 θεωρούμε ότι ο ER που 
μετράμε με το SE αποτελείται από έναν παράγοντα για την υποβοηθούμενη από ιόντα εγχάραξη 
(ανισοτροπική) και έναν για τη χημική εγχάραξη (ισοτροπική): 

( )OCHOIE jkjEkER ⋅+⋅⋅⋅= + θ
ρ

)(1
 Εξ. 3.2-9 

όπου k είναι οι σταθερές των δράσεων (IE για την υποβοηθούμενη από ιόντα και CH για την 
καθαρά χημική), Ε είναι η ενέργεια των ιόντων που προσπίπτουν στην επιφάνεια (στην ουσία η 
σταθερά kIE είναι ανάλογη του ( )thEE − , όπου Eth είναι το κατώφλι της ενέργειας ~4 eV), j 

είναι η ροή (με δείκτη + των ιόντων και με δείκτη Ο των ουδετέρων), θΟ το ποσοστό κάλυψης 
της επιφάνειας από ουδέτερα και ρ η πυκνότητα και συγκεκριμένα ρ=35.5 {άτομα C/nm3}. 
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Το ισοζύγιο των sites στην επιφάνεια έχει ως εξής: Προσρόφηση ουδετέρων στην επιφάνεια και 
συνεπώς κάλυψη-απώλεια sites ισούται με τη δημιουργία sites ως αποτέλεσμα του 
υποβοηθούμενου από ιόντα μηχανισμού θεωρώντας ότι ένα πτητικό προϊόν δημιουργεί ένα 
ελεύθερο site. Το ισοζύγιο αυτό εκφράζεται ως εξής: 

( ) ⇒⋅⋅=−⋅⋅ + OIEOO jEkjs θθ )(1  

OIE

O
O jsjEk

js
⋅+⋅

⋅
=

+)(
θ  

Εξ. 3.2-10 

Με συνδυασμό της Εξ. 3.2-9 και της Εξ. 3.2-10 ο ER δίνεται από τη σχέση: 

OCH

OIE

jk

jsjEk

ER ⋅+

⋅
+

⋅

=⋅

+

1
)(

1
1ρ  Εξ. 3.2-11 

Σε αυτήν την περίπτωση, οι σταθερές του μοντέλου είναι τρεις, και θα πρέπει να 
προσαρμοστούν, ώστε να αναπαραχθούν τα πειραματικά δεδομένα. Επειδή το sticking 
coefficient (s) είναι ουσιαστικά η ίδια παράμετρος με αυτήν του μοντέλου που συνυπολογίζει 
μόνο τον υποβοηθούμενο από ιόντα μηχανισμό (k1) θα θεωρήσουμε ότι s=0.145. Η τιμή του kCH 
κατά τη διαδικασία της προσαρμογής μηδενίζεται, υποδεικνύοντας και με αυτόν τον τρόπο τον 
ισχυρά υποβοηθούμενο από ιόντα χαρακτήρα της διεργασίας. Για την τιμή του kCH θα 
χρησιμοποιήσουμε τιμές από διάνοιξη δομής σε PMMA σε πλάσμα Οξυγόνου. Από τη 
γεωμετρία της δομής πριν και μετά την κατεργασία προκύπτει ότι kCH=0.0018. 
Στο Σχ. 3.2-13 δίνονται τα αποτελέσματα της προσαρμογής της Εξ. 3.2-11 στα πειραματικά 
δεδομένα που παρουσιάστηκαν προηγουμένως. 
 

Σχ. 3.2-13 Πειραματικά (exp) και αποτέλεσμα της προσαρμογής (sim) για την εξάρτηση του ER για το 
μοντέλο με συνυπολογισμό και της χημικής και της υποβοηθούμενης από ιόντα εγχάραξης (Εξ. 3.2-11). Η 
σταθερά της υποβοηθούμενης από ιόντα διεργασίας είναι kIE=15.09 

 
Οι παράμετροι προσαρμογής μοντέλου δίνονται συνολικά στον Πιν. 3.2-2. Αν 

( )thIEIE EEkk −⋅= 0, , τότε kIE,0=1.88. 
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Πιν. 3.2-3 Παράμετροι του μοντέλου IE+CH για την πρόρρηση του 
ER. 

 
Από τα δεδομένα της προσαρμογής του μοντέλου προκύπτει 
και η σχετική σημασία του υποβοηθούμενου από ιόντα 
μηχανισμού σε σχέση με τη χημική εγχάραξη. Η σημασία 

του υποβοηθούμενου από ιόντα μηχανισμού αυξάνει όσο αυξάνει η ισχύς του πλάσματος και 
όσο μειώνεται η πίεση. Ακόμη και σε χαμηλή ισχύ (600 W) και την υψηλότερη τιμή πίεσης που 
μελετήθηκε (1.33 Pa) ο ERIE είναι ~10 φορές μεγαλύτερος από τον ERCH. Στις χαμηλές πιέσεις ο 
ERIE είναι ~50 φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ERCH, γεγονός που εξηγείται και από τη 
μεγάλη ροή των ιόντων στη χαμηλή πίεση και την ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού κάλυψης θ. 
Σε ό,τι αφορά στο carbon yield ισχύουν οι παρατηρήσεις που έγιναν και στο προηγούμενο 
μοντέλο. Συναρτήσει της πίεσης το carbon yield παραμένει περίπου σταθερό, ενώ συναρτήσει 
της πίεσης το yield μειώνεται ως αποτέλεσμα του μειωμένου ποσοστού κάλυψης θ. 
 
Ανάλυση ευαισθησίας του μοντέλου 
Ολοκληρώνοντας τη μελέτη της εγχάραξης παχιών υμενίων PMMA σε πλάσμα Οξυγόνου, 
οφείλουμε να εξετάσουμε την ευαισθησία του μοντέλου, που χρησιμοποιήσαμε, στις 
παραμέτρους του. Στον Πιν. 3.2-4 δίνονται τα αποτελέσματα της % μεταβολής του ER ως 
|ΔER/ER| όταν κάθε παράμετρος του μοντέλου διπλασιαστεί ή υποδιπλασιαστεί, ενώ όλες οι 
υπόλοιπες διατηρηθούν σταθερές (ceteris paribus analysis)*. Οι τιμές αντιστοιχούν στο μέσο όρο 
όλων των συνθηκών που χρησιμοποιήθηκαν για την προσαρμογή του μοντέλου. 
 

Πιν. 3.2-4 Ευαισθησία της Εξ. 3.2-11 στις παραμέτρους της. 

Παράμετρος Αρχική τιμή x2 x0.5 

s 0.145 12.7% 25% 

kIE,0 1.88 (1/eV1/2) 35.3% 65.5% 

kCH 0.0018 5.5% 3% 

Eth 4 (eV) 7.9% 4.7% 

 
Όπως προκύπτει και από τον Πιν. 3.2-4 ο ER είναι ευαίσθητος κυρίως στο συντελεστή της 
υποβοηθούμενης από ιόντα διεργασίας. Ο ER μεταβάλλεται κατά ~65% όταν υποδιπλασιαστεί 
το kIE,0 και ~35% όταν διπλασιαστεί. Η μεγάλη εξάρτηση του μοντέλου από το kIE,0 είναι 
αναμενόμενη δεδομένου του ισχυρά υποβοηθούμενου από ιόντα χαρακτήρα της διεργασίας. 

                                                 
* Το ceteris paribus είναι λατινική έκφραση. Είναι σε πτώση αφαιρετική πληθυντικού από τα επίθετα “ceterus” που 
σημαίνει «άλλος, έτερος, λοιπός» και “par” που σημαίνει «ίσος». Χρησιμοποιείται ευρύτατα από τους 
οικονομολόγους για να υποδηλώσει την ανάλυση της επίδρασης μιας παραμέτρου ενός οικονομικού υποδείγματος, 
όταν όλες οι άλλες παραμένουν σταθερές. 

Παράμετρος Τιμή 

ρ 35.5 (άτομα C/nm3) 

s 0.145 

kIE,0 1.88 (1/eV1/2) 

kCH 0.0018 
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Σημαντική είναι και η εξάρτηση από το ποσοστό κάλυψης s, το οποίο υποδιπλασιαζόμενο 
επιφέρει μεταβολή κατά ~25% στον ER. 
 
Επίδραση του Μ.Β. του πολυμερούς 
Τέλος με το εν λόγω μοντέλο επιχειρείται και η πρόρρηση της εξάρτησης του ER από το Μ.Β. 
του πολυμερούς. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που προέκυψαν από το τελευταίο μοντέλο (Εξ. 
3.2-11) χρησιμοποιούμε τις παραμέτρους του και γνωρίζοντας το ER (Σχ. 3.2-10) υπολογίζουμε 
την πυκνότητα του υμενίου (ρ) (Σχ. 3.2-14). Οι τιμές του ρ μετατράπηκαν σε gr/cm3 και 
κανονικοποιήθηκαν έτσι, ώστε η τιμή για μεγάλα Μ.Β. να είναι 1.18 gr/cm3. 
 

Σχ. 3.2-14 Μεταβολή της ρ συναρτήσει του Μ.Β. όπως 
προέκυψε από μετρήσεις του ER. Η γραμμή 
αντιστοιχεί στην καμπύλη βέλτιστης προσαρμογής της 
Εξ. 3.2-12 στα πειραματικά δεδομένα. 

 
Η πυκνότητα του πολυμερούς φαίνεται να 
μειώνεται με το Μ.Β. για τιμές Μn μικρότερες 
από ~100k από την τιμή 1.18 gr/cm3 σε ~0.95 
gr/cm3 στο πολυμερές με Μn=9k, μεταβολή 
πυκνότητας η οποία αντιστοιχεί σε ~24%. 
Η πυκνότητα ενός τήγματος πολυμερούς 

εξαρτάται γενικά από το Μ.Β. μέσω της σχέσης (θεωρία των Fox-Flory, εφαρμογή της π.χ. σε 
[Harmandaris02] και αναφορές σε αυτό): 

M
TV

T

MT
e )(2

),(
1

1),(
⋅

+
∞

=

ρ

ρ  
Εξ. 3.2-12 

όπου Τ η θερμοκρασία σε K (288 K στην περίπτωσή μας), Μ το Μ.Β., Ve ο ελεύθερος όγκος (όχι 
ολόκληρος ο κενός χώρος, αλλά ο χώρος που επιτρέπεται να καταληφθεί από το πολυμερές, βλ. 
π.χ. [Zallen83], [Harmandaris02] κ.ά.) σε cm3/(mol of chain ends). Πράγματι και από την εν 
λόγω εξίσωση αναμένεται ότι η πυκνότητα μειώνεται όσο μειώνεται το Μ.Β. Στο Σχ. 3.2-14 η 
γραμμή αντιστοιχεί στην προσαρμογή της Εξ. 3.2-12. Οι τιμές των παραμέτρων μετά την 
προσαρμογή κατέληξαν σε ),( ∞Tρ =1.18±0.02 (gr/cm3) και Ve(T)=565.62±112 (cm3/mol). 

Αποτελέσματα εξάρτησης της πυκνότητας από το Μ.Β. του πολυμερούς, όπως προκύπτει από 
υπολογιστικές τεχνικές, έχει καταγραφεί και για την περίπτωση άλλων πολυμερών π.χ. για 
αλκάνια ([Harmandaris02] και αναφορές σε αυτό). Η τιμή του Ve στους 320 K για την 
περίπτωση του n-αλκανίου είναι ~18 cm3/mol και για την περίπτωση του 1,4 πολυισοπρένιου 
είναι ~24 cm3/mol στους 340 K [Harmandaris02], ενώ στην εργασία των Barbieri et al (J. 
Phys.:Condens. Matter, 16, 2004, p. 6609) υπολογίστηκε τιμή 0.00905, τιμές οι οποίες είναι 
κατά πολύ μικρότερες από αυτές που προέκυψαν από την προηγούμενη ανάλυση. Με αυτές η 
Εξ. 3.2-12 παραμένει περίπου σταθερή στο εύρος των Μ.Β. του Σχ. 3.2-14. Επιπροσθέτως, οι 
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μεταβολές της πυκνότητας σύμφωνα με αυτές τις υπολογιστικές τεχνικές λαμβάνουν χώρα στην 
περιοχή M.B. που είναι μικρότερα από ~1000 και όχι στην περιοχή των Μ.Β. των πολυμερών 
που εξετάζουμε στην παρούσα μελέτη. Συνεπώς, οι καταγραφόμενες μεταβολές δεν μπορούν να 
αποδοθούν στη μεταβολή της πυκνότητας μόνο. 
Ως εκ τούτου επιχειρούμε την εξήγηση των πειραματικών δεδομένων του Σχ. 3.2-10 (ER vs. Mn) 
με διαφορετικό τρόπο. Η νέα προσέγγιση έχει ως εξής: θεωρώντας ότι στη συγκεκριμένη 
περιοχή Μ.Β. δεν υπάρχει μεταβολή στην πυκνότητα και στο συντελεστή της χημικής εγχάραξης 
(kCH), υπολογίζουμε την εξάρτηση του συντελεστή της υποβοηθούμενης από ιόντα εγχάραξης 
(kIE), βάσει της Εξ. 3.2-9. Για τον υπολογισμό αυτό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα της αέριας 
φάσης από τον κώδικα πρόρρησης, τα οποία παρουσιάστηκαν προηγουμένως. Τα εν λόγω 
αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχ. 3.2-15 μετά τη διαίρεση με τον παράγοντα ( )thEE − . 

 

Σχ. 3.2-15 Μεταβολή του συντελεστή της 
υποβοηθούμενης από ιόντα εγχάραξης συναρτήσει 
του Μ.Β. του πολυμερούς. 

 
Όπως προκύπτει από το Σχ. 3.2-15 ο 
συντελεστής kIE,0 αυξάνεται με τη μείωση του 
Μ.Β., από 1.88 για Μ.Β.>120k σε ~2.17 για 
τα μικρού Μ.Β. πολυμερή, προτείνοντας με 
αυτόν τον τρόπο ένα εναλλακτικό σκεπτικό 
για την εξήγηση της επίδρασης του ER από το 
Μ.Β.: Ο συντελεστής της εγχάραξης 

εξαρτάται από το Μ.Β. Αυτή η εξάρτηση του kIE,0 από το Μ.Β. (kIE,0= kIE,0(Mn)) μπορεί να 
εξηγηθεί με βάση το μηχανισμό εγχάραξης βασισμένο στην κοπή-σχίσιμο των αλυσίδων με 
υποβοήθηση από ιόντα. 
Τα αποτελέσματα αυτά, πάντως, υποδεικνύουν σε κάθε περίπτωση ότι η καταγραφή του ER 
μπορεί να αποκαλύψει εν μέρει χρήσιμες πληροφορίες (δομής ή άλλες) του πολυμερούς, γεγονός 
το οποίο οδήγησε στη χρήση αυτής της τεχνικής στη μελέτη της εγχάραξης λεπτών πολυμερικών 
υμενίων, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της επόμενης παραγράφου. 

3.2.9 Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό μετρήθηκαν οι ER υμενίων και πλακιδίων ΡΜΜΑ σε πλάσμα Οξυγόνου και 
μελετήθηκαν οι μηχανισμοί εγχάραξης. Η τιμή του ER είναι κρίσιμη παράμετρος στη διαδικασία 
κατασκευής μικρορευστομηχανικών διατάξεων, μιας και αύξηση του ER οδηγεί σε μείωση του 
συνολικού χρόνου κατασκευής και συνεπώς καθιστά την εν λόγω τεχνική περισσότερο 
αποδοτική και ελκυστική. Ο μέγιστος ER που επιτεύχθηκε ήταν ~1.5 μm/min, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι για την κατασκευή ενός καναλιού με βάθος 30 μm απαιτείται συνολικός χρόνος 
κατεργασίας ~20 min. Ο χρόνος αυτός κρίνεται ως ιδιαίτερα ενθαρρυντικός, αν κανείς 
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υπολογίσει ότι για την κατασκευή μιας αντίστοιχης διάταξης με hot-embossing και έχοντας 
έτοιμο το καλούπι, απαιτείται χρόνος ~20 min, για τη σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας, την 
εφαρμογή πίεσης και τη σταδιακή -προσεκτική- ψύξη του μορφοποιημένου πολυμερούς. Βέβαια 
σε αυτοματοποιημένα συστήματα ο χρόνος αυτός πέφτει κάτω από τα 10 min, ανεξάρτητα από 
το βάθος της δομής, ενώ στην περίπτωση της έγχυσης με ρητίνη οι χρόνοι είναι της τάξης του 1 
min. Ο ER μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω έως και μερικά μm/min αν χρησιμοποιηθεί υψηλότερη 
τιμή τάσης πόλωσης και ισχυρότερη πηγή. Ο χρόνος κατεργασίας φαίνεται να είναι το 
μειονέκτημα της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Από την άλλη όμως η δυνατότητα για 
ταυτόχρονη επεξεργασία πολλών διατάξεων μαζί, η απουσία χρήσης καλουπιού και η 
δυνατότητα ρύθμισης των επιφανειακών χαρακτηριστικών των τοιχωμάτων του μίκρο-καναλιού 
αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματά της και τα οποία φαίνεται ότι τελικά καθιστούν την εν 
λόγω μεθοδολογία ελκυστική για βιομηχανική χρήση, μαζικής παραγωγής (π.χ. 
SwissDiagnostics Co.).  
Σε ό,τι αφορά στους μηχανισμούς εγχάραξης πολυμερών σε πλάσμα Οξυγόνου, από μετρήσεις 
ER και συσχέτιση με τα χαρακτηριστικά της αέριας φάσης (πειραματικά και θεωρητικά) 
προέκυψε ότι η διαδικασία εγχάραξης είναι κυρίως «υποβοηθούμενη από ιόντα», μηχανισμός 
που είναι συνυφασμένος με υψηλούς ER και υψηλή ανισοτροπία. 
Από τη μοντελοποίηση της διεργασίες εξήχθησαν οι συντελεστές της «υποβοηθούμενης από 
ιόντα» εγχάραξης και προτάθηκε μέθοδος για την πρόρρηση του ER, στο οποίο απαιτείται η 
γνώση των ροών των ιόντων και των ουδετέρων. Το μοντέλο αυτό σε συνδυασμό με το μοντέλο 
εγχάραξης των πυριτιούχων πολυμερών μπορούν να συνδυαστούν σε μια πλατφόρμα για την 
εξέλιξη μίκρο- και νάνο- δομών σε πλάσμα για την πρόρρηση της τελικής δομής. Η διαδικασία 
αυτή πραγματοποιείται στο εργαστήριο πλάσματος στα πλαίσια του προγράμματος 
NanoPLASMA. 
Τέλος από μετρήσεις ER συναρτήσει του Μ.Β. πολυμερών PMMA προέκυψε ότι ο συντελεστής 
εγχάραξης «υποβοηθούμενος από ιόντα» (kIE) μειώνεται κατά ~13% όταν το Mn μειωθεί από 9k 
σε 120k και κατόπιν παραμένει σταθερό. 
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Η μελέτη για τη μέτρηση και τη μοντελοποίηση της εγχάραξης (βλ. §3.2, σελ. 69) βασίζεται 
στην υπόθεση ότι (α) ο ρυθμός εγχάραξης (ER) παραμένει σταθερός σε όλη τη διάρκεια της 
κατεργασίας καθώς και (β) ότι το υλικό παραμένει ομαλό και επίπεδο (η διεπιφάνεια 
πολυμερούς-sheath μετακινείται παράλληλα ως προς το ηλεκτρόδιο και ομοιόμορφα σε όλο το 
εμβαδόν της), δηλαδή δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η ανάπτυξη τραχύτητας. Εν τούτοις, αν 
και στη συντριπτική πλειοψηφία των εργασιών αυτές οι υποθέσεις λαμβάνονται ως δεδομένες 
και ασφαλείς δεν ισχύουν στην πραγματικότητα. Ο στιγμιαίος ER μεταβάλλεται με το πάχος ή 
τον χρόνο κατεργασίας (π.χ. [Ling04],[Hua06],[Vourdas05] κ.ά) προκαλώντας μεταβολές του 
μέσου ER, που γίνονται μεγαλύτερες όσο το πάχος γίνεται μικρότερο, ενώ επίσης ανάπτυξη 
επιφανειακής τραχύτητας λαμβάνει χώρα στις περισσότερες των περιπτώσεων. 
Οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν είναι σημαντικές για υλικά με πάχη π.χ. μεγαλύτερα από 1000 
nm, αλλά γίνονται όλο και σημαντικότερες όσο το πάχος μειώνεται κάτω από τα ~100 nm. Για 
το σκοπό αυτό σε αυτό το κεφάλαιο επικεντρωνόμαστε στη μελέτη της εγχάραξης λεπτών (πάχη 
μεταξύ 100 nm και 1000 nm) και υπέρ-λεπτών (<100 nm) πολυμερικών υμενίων, η οποία δεν 
συναρτάται άμεσα με την κατασκευή μικρορευστομηχανικών διατάξεων, για την οποία 
χρησιμοποιούνται πολυμερικά υλικά με πάχη της τάξης των μερικών mm, αλλά είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τη μικροηλεκτρονική και τις διαδικασίες κατασκευής νάνο-δομών με 
λιθογραφικές διεργασίες, αλλά επίσης αποκαλύπτει και πτυχές των μηχανισμών που 
καλύπτονται στην περίπτωση εγχάραξης παχιών πολυμερικών υμενίων. 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε μετρήσεις ER λεπτών και υπέρ-λεπτών υμενίων σε σκληρά 
υποστρώματα με στόχο τον έλεγχο των παραπάνω υποθέσεων, την καταγραφή των μεταβολών 
του ER συναρτήσει του πάχους και του χρόνου κατεργασίας και τη μελέτη των μηχανισμών που 
οδηγούν σε αυτές και τέλος την επίδραση της τραχύτητας στα τελικά στάδια της εγχάραξης. 

3.3.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση (State of the art) 

Α. Εξάρτηση ER από το πάχος και τις φυσικοχημικές ιδιότητες του πολυμερούς 
Μικρή η βιβλιογραφία που αναφέρεται στο εν λόγω θέμα, μιας και ο ER γενικά θεωρείται ως 
σταθερός ανεξάρτητος από το πάχος του υμενίου. Εν τούτοις υπάρχουν περιπτώσεις εργασιών 
στις οποίες παρατηρήθηκε εξάρτηση του ER συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας, του πάχους ή 
ακόμη και του ρυθμού διάλυσης (ή εμφάνισης) συναρτήσει του αρχικού πάχους (διαδικασία 
αφαίρεσης υλικού με διαφορετικό μηχανισμό βέβαια). Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις 
εργασίες που καταγράφηκε αντίστοιχο φαινόμενο με αυτό που μετρήσαμε εμείς και σχολιάζουμε 
τα αντίστοιχα συμπεράσματα και την αιτιολογία που προτάθηκε. Τονίζουμε ότι οι περιπτώσεις 

3.3 ΕΓΧΑΡΑΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡ-ΛΕΠΤΩΝ 
ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 
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που θα αναφερθούν αμέσως δεν είναι όλες για εγχάραξη με πλάσμα χαμηλής πίεσης, αλλά και 
για αντίστοιχες διεργασίες. 
Μείωση του μέσου ER συναρτήσει του αρχικού πάχους έχει παρατηρηθεί από τους Ueno και 
Sugita [Ueno86] σε πειράματα φώτο-εγχάραξης (photo-etching) υμενίων υποκατεστημένου 
PMMA. Οι ER μετρήθηκαν με μικροσκόπιο interference και παρατηρήθηκε ότι το λεπτό 
πολυμερικό υμένιο (0.21 μm) εμφανίζει αυξημένη ανθεκτικότητα σε σχέση με το αρχικά 
παχύτερο (0.46 μm και 0.91 μm). Το φαινόμενο αποδόθηκε στην ανάκλαση του φωτός από τη 
διεπιφάνεια πολυμερούς-υποστρώματος και εξήχθη το συμπέρασμα ότι ο μηχανισμός δεν 
κυριαρχείται μόνο από φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια, αλλά και από 
φαινόμενα στην κύρια μάζα του υλικού. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν πολύ αργότερα και 
από τους Bityuirin et al [Bityurin97] σε PMMA με χρήση ελλειψομετρίας, οι οποίοι 
επικαλέστηκαν τον εξής μηχανισμό. 
Διαφορετικός ER σε υμένια πολυ(αιθυλενίου) ΡΕ διαφορετικού πάχους έχει μετρηθεί και από 
την ομάδα της F. Arefi-Khonsari [Tatoulian04]. Στην εργασία αυτή μετρήθηκε ο ER σε πλάσμα 
NH3 (αλλά επιβεβαιώθηκε και σε άλλα αέρια) ενός υμενίου μεγάλου πάχους και ενός 
αντίστοιχης χημείας, πολύ λεπτού αυτό-οργανωμένου υμενίου (Self assembled monolayer SAM) 
και διαπιστώθηκε πολύ αυξημένη ανθεκτικότητα του δευτέρου (ER ~ 1.7 nm/sec από μετρήσεις 
ελλειψομετρίας) σε σχέση με το παχύ (ER ~ 6 nm/sec από μετρήσεις βάρους). Η μεγάλη αυτή 
διαφορά στο ER (~300%) δεν αναμένεται με βάση τα κλασικά μοντέλα εγχάραξης πολυμερών 
και η διαφορά στο ER αποδόθηκε στην κρυσταλλικότητα του SAM υμενίου και στην ευκολία 
δημιουργίας των πτητικών προϊόντων της εγχάραξης στην πάνω επιφάνεια του άμορφου ΡΕ σε 
σχέση με το κρυσταλλικό. Φαίνεται ότι η κατευθυντικότητα και η οργάνωση που εμφανίζουν τα 
SAM επηρεάζουν την κινητική της εγχάραξης. Άραγε ενδιάμεσα πάχη ή ενδιάμεσης 
κρυσταλλικότητας υμένια θα είχαν ενδιάμεσους ρυθμούς εγχάραξης; 
Μεταβολή στο ER πολυμερών έχει παρατηρηθεί και σε πειράματα εγχάραξης με χαμηλής 
ενέργειας δέσμης ιόντων Αργού 1 keV [Zaporojtchenko03] και Αζώτου 20 keV [Gan06]. Από τα 
πειράματα αυτά προκύπτει ότι ο ER μεταβάλλεται ως αποτέλεσμα της τροποποίησης του 
πολυμερούς από τα ιόντα, τα οποία εισέρχονται στο υλικό και οδηγούν είτε σε ανάπτυξη 
διασταυρώσεων πλέγματος (crosslinking), είτε σε σχάση των αλυσίδων με διεργασίες 
αποπολυμερισμού (chain scission). Στην περίπτωση με τη δέσμη Ar [Zaporojtchenko03] 
παρατηρείται μείωση του ER σε όλες τις περιπτώσεις αν και η επίδραση της δέσμης στο Tg της 
επιφάνειας εξαρτάται από το υλικό (αύξηση του Tg του PS, μικρή μείωση του PaMS και μικρή 
αύξηση του PMMA). Η αναντιστοιχία αυτή αποδόθηκε σε παράλληλη χημική μετατροπή του 
PMMA και στη δημιουργία carbon-rich στρώματος. Στην περίπτωση με τη δέσμη Αζώτου 
[Gan06] μετρώνται δυο διαφορετικοί ER πολυστυρενίου PS ως αποτέλεσμα της δημιουργίας 
carbon-rich υμενίου. Η δημιουργία carbon-rich στρώματος υπό δέσμη Ar 2.5 keV σε ΡΜΜΑ 
έχει παρατηρηθεί και από τον Koval [Koval04]. Στη θεώρησή του υποστηρίζει ότι το ΡΜΜΑ 
αρχικά διασπάται (chain scission), στη συνέχεια αναπτύσσει διασταυρώσεις πλέγματος και τέλος 
ανθρακοποιείται. Και οι τρεις προηγούμενες καταστάσεις ενυπάρχουν στο υμένιο και 
δημιουργούν αντίστοιχο προφίλ συναρτήσει του πάχους. 
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Μεταβολές στο ER πολυμερών έχουν αποδοθεί και στην ανάπτυξη και εξέλιξη επιφανειακής 
τραχύτητας. Σε πρόσφατες εργασίες η ομάδα του καθ. G.S. Oehrlein από το Πανεπιστήμιο του 
Maryland [Ling04],[Hua06] τονίζει το γεγονός ότι ο ER είναι χρονικά εξαρτημένη παράμετρος 
και όχι σταθερή όπως συνήθως θεωρείται. Έχοντας εξασφαλίσει ότι οι μεταβολές στα αρχικά 
στάδια δεν είναι αποτέλεσμα του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την επίτευξη μόνιμης 
κατάστασης στην αέρια φάση, με τη χρήση κατάλληλου μετακινούμενου διαφράγματος (slit) 
που επιτρέπει την έκθεση της επιφάνειας στο πλάσμα κατά βούληση, μετρήθηκε ο ER δυο ειδών 
φωτοπολυμερών (α) για τα 248 nm, πολυμερών με βενζολικούς δακτυλίους και (β) για τα 193 
nm, ακρυλικά πολυμερή με κυκλικούς αλειφατικούς υποκαταστάτες. Αμφότερα τα πολυμερή 
εμφανίζουν ραγδαία μείωση του ER σε μίγμα C4F8/90% Ar, κατά τη διάρκεια των πρώτων ~20 
sec (για τη ρητίνη των 193 nm από ~250 nm/min σε ~70 nm/min και για τη ρητίνη των 248 nm 
από ~150 nm/min σε ~50 nm/min). Σε αυτό το διάστημα το πάχος υλικού που έχει 
απομακρυνθεί είναι ~20 nm. Αυτή η μεταβολή του ER, σύμφωνα με τους συγγραφείς, μπορεί να 
αποδοθεί είτε σε διαφορετικές ιδιότητες του πολυμερούς κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια είτε σε 
κάποια ισχυρή τροποποίηση του πολυμερούς κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με το 
πλάσμα (π.χ. γραφιτοποίηση κτλ), είτε ακόμη και στο γεγονός ότι η εγχάραξη διευκολύνεται όσο 
μικρότερο είναι το ποσοστό κάλυψης της επιφάνειας από φθορανθρακικό υλικό. 
Τέλος, αντίστοιχες μεταβολές συναρτήσει του αρχικού πάχους έχουν μετρηθεί και στην 
περίπτωση της διάλυσης πολυμερών διεργασία απομάκρυνσης υλικού, αν και με διαφορετικό 
μηχανισμό. Εξ όσων γνωρίσουμε η πρώτη εργασία στην οποία καταγράφηκε μεταβολή του 
ρυθμού διάλυσης (dissolution rate, DR) συναρτήσει του πάχους είναι από μια ιαπωνική ομάδα 
[Kanzaki01]. Ο DR φωτοπολυμερούς (με εμπορική ονομασία: ΖΕΡ520) σε δισκίο Si ήταν 
μεγαλύτερος στα λεπτά υμένια (10 nm, 30 nm) σε σχέση με τα παχιά (100 nm). Η αλλαγή του 
DR από τα 10 nm στα 30 nm είναι ποσοστιαίως μεγαλύτερη από αυτή μεταξύ των 30 nm και 
100 nm. Η μεταβολή αυτή αποδόθηκε ρητά στη μεταβολή των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών 
των πολυμερών από την αλληλεπίδρασή τους με το υπόστρωμα (πυκνότητα, διάταξη αλυσίδων 
κτλ). Εργασία από την ομάδα του καθ. G. Willson στο Texas (S. Burns et al, SPIE Proceedings 
2003, 5039 p. 1063) αποτύπωσε αντίστοιχη συμπεριφορά. Παρατηρείται ότι ο DR (από 
μετρήσεις ελλειψομετρίας) ρητίνης νεολάκας μειώνεται ραγδαία για πάχη μικρότερα από ~150 
nm και αναφέρεται ρητά ότι η εξήγηση του φαινομένου δεν είναι γνωστή, αλλά ίσως οφείλεται 
σε αλλαγές στις ιδιότητες του υλικού, όπως αυτές αποτυπώνονται στις μετρήσεις της Tg

film 
συναρτήσει του πάχους. Ακολούθησε εργασία από την ομάδα του C.L. Henderson στο 
GeorgiaTech (L. Singh, P.J. Ludovice, C.L. Henderson, SPIE Proceedings 2004, 5376 p. 1007) 
για τη μελέτη ακριβώς αυτού του φαινομένου με χρήση Quartz Crystal Microbalance (QCM). Σε 
όλες τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν καταγράφηκε μεταβολή του DR συναρτήσει του αρχικού 
πάχους, άλλοτε αύξηση και άλλοτε μείωση. Το αποτέλεσμα για τη νεολάκα είναι αντίστοιχο με 
το αποτέλεσμα από την ομάδα Willson με τη διαφορά ότι η μείωση του DR αρχίζει από τα πάχη 
των ~500 nm και η μεταβολή είναι πιο μικρή. Αντίθετα το poly(hydroxy styrene)-PHOST και το 
υποκατεστημένο με bis-trifluoromethyl carbinol poly(norbornene) εμφάνισαν πολύ σημαντική 
αύξηση του DR με τη μείωση του αρχικού πάχους από τα ~500 nm. 
Συγκεντρωτικά, για τη διεργασία της διάλυσης παρατηρείται μια μεταβολή του DR συναρτήσει 
του πάχους (ανάλογα με την εργασία από τα 500 nm ή τα 150 nm ή 100 nm), η οποία, μέχρι 



 95

στιγμής, εξ όσων γνωρίζουμε, αποδίδεται αποκλειστικά σε φαινόμενα λεπτών υμενίων (thin film 
effects). Εξαιτίας αυτών των αλληλεπιδράσεων κάποια ή κάποιες από τις φυσικοχημικές 
ιδιότητες του πολυμερούς, που βέβαια υπεισέρχεται στην κινητική της διάλυσης, μεταβάλλεται 
προκαλώντας έτσι μεταβολή και στη μετρούμενη DR. Βέβαια, στην παρούσα Διατριβή δεν 
μετρώνται DR, αλλά ER. Ήδη, όμως, από το 2000 έχει επισημανθεί [Okoroanyanwu00] ότι η 
αλληλεπίδραση των υμενίου-υποστρώματος ευθύνεται για τη μεταβολή του DR, αλλά και του 
ER, χωρίς να αναφέρεται σε συγκεκριμένα πειραματικά δεδομένα για τη δεύτερη περίπτωση. 
Οι φυσικοχημικές παράμετροι του πολυμερούς υπεισέρχονται στην κινητική της εγχάραξης 
πολυμερών σε πλάσμα ήδη από την εργασία του Valiev [Valiev85]. Εξάλλου πολλές εργασίες 
της ομάδας Joubert-Pelletier έχουν αποδείξει και πειραματικά τη μεγάλη εξάρτηση του ER από 
τις φυσικοχημικές παραμέτρους ή την ιστορία του ίδιου πολυμερούς [Paniez90]. Μάλιστα στην 
ίδια εργασία προτείνεται η καταγραφή του ER ως γρήγορης και εύκολης μεθοδολογίας για την 
εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τον ελεύθερο όγκο και την αποτελεσματικότητα ή όχι της 
θέρμανσης μετά την απόθεση από διάλυμα με περιστροφή (post-apply bake). Συγκεκριμένα, 
υλικά που έχουν υποστεί επαρκή έψηση και χαλάρωση δεν εμφανίζουν σημαντικές μεταβολές 
στο ER, ενώ υμένια που δεν έχουν υποστεί έψηση εμφανίζουν αυξημένο ER. Όταν δεν ελέγχεται 
η θερμοκρασία του ηλεκτροδίου τα υμένια που δεν έχουν υποστεί έψηση εμφανίζουν σταδιακή 
αύξηση του ER αρχικά και επανέρχονται στην αρχική τιμή ER, π.χ. από 300 σε 500 και πάλι 300 
nm/min για την περίπτωση νεολάκας ή και από 400 σε 700 και πάλι 400 για την περίπτωση PVP 
μέσα στα πρώτα 100 sec. Από τα αποτελέσματα της εν λόγω εργασίας προκύπτει σαφώς ότι η 
καταγραφή του ER δίνει πληροφορίες δομής-ιστορίας του πολυμερούς. 
Ποια όμως είναι η κρίσιμη παράμετρος που επηρεάζεται από τις διεπιφανειακές δυνάμεις και 
υπεισέρχεται στην κινητική του ER (ή και DR) και κυρίως ποια είναι η έκταση επίδρασης των 
δυνάμεων αυτών μέσα στο υλικό; 
Εν γένει στις διεπιφάνειες παρατηρούνται αποκλίσεις σε σχέση με την κύρια μάζα του υλικού σε 
ό,τι αφορά στην πυκνότητα (ή ελεύθερο όγκο), στους συντελεστές διαχύσεως, σε θερμοφυσικές 
ιδιότητες (π.χ. Tg, συντελεστής θερμικής διαστολής κ.ά.), στην κατεύθυνση-προσανατολισμό 
των αλυσίδων και στη συγκέντρωση συγκεκριμένων συστατικών (υποκαταστατών, ολόκληρων 
μπλοκ συμπολυμερών κτλ, όπως στην περίπτωση των κλωβών POSS στην περίπτωση 
ορισμένων συμπολυμερών -self segregation). Εξαιρουμένης της τρίτης περίπτωσης δεδομένου 
ότι μελετάμε ομοπολυμερή και χωρίς ιδιαίτερους υποκαταστάτες θα αναφερθούμε στις 
μεταβολές αυτές μέσω μιας πολύ σύντομης βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 
Β. Εξάρτηση των ιδιοτήτων λεπτών υμενίων πολυμερών από το πάχος τους 
Η έρευνα στο πεδίο αυτό είναι, πραγματικά, ιδιαίτερα εκτεταμένη και δεν αποτελεί σπάνιο 
φαινόμενο η δημοσίευση αντιδιαμετρικά αντίθετων αποτελεσμάτων και αντικρουόμενων 
συμπερασμάτων. Δεν θα αναφερθούμε στο σύνολο της βιβλιογραφίας που έχουμε στα χέρια μας, 
μιας και υπάρχουν συγκεκριμένες εργασίες αποκλειστικά αφιερωμένες στην ανασκόπηση του εν 
λόγω ζητήματος (π.χ. βλ. εργασίες ανασκόπησης [Bucknall04],[Alcoutlabi05],[Forrest01], 
[Roth05], ή και τις εκπαιδευτικού χαρακτήρα σημειώσεις για τη μοντελοποίηση πολυμερών σε 
διεπιφάνειες από τον καθ. κ. Δ. Θεοδώρου [Theodorou03] κ.ά.), ούτε θα παρέμβουμε στη 
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συζήτηση για τα αίτια των μεταβολών συναρτήσει του πάχους. Απλώς θα αναφερθούμε σε 
εργασίες, που θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια στη συζήτηση των αποτελεσμάτων*. 
Πυκνότητα/Ελεύθερος όγκος 
Η πυκνότητα (ή αντίστοιχα ο ελεύθερος όγκος) αποτελεί μια από τις παραμέτρους που 
επηρεάζονται από την ύπαρξη διεπιφάνειας. Από αποτελέσματα προσομοιώσεων, όμως, (π.χ.  
[Theodorou03]) οι διαταραχές στην πυκνότητα δεν αναμένεται να εκτείνονται σε απόσταση 
μεγαλύτερη από 1 nm και αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη. Εν τούτοις, ορισμένες πειραματικές 
μετρήσεις δείχνουν μεταβολή στην πυκνότητα σε πάχη πολύ μεγαλύτερα από αυτά που 
προβλέπουν οι υπολογισμοί, όπως π.χ. από την ομάδα του Grohens που με χρήση XRR 
παρατηρείται μεταβολή της πυκνότητας PMMA μέχρι και 5-10 nm μακριά από τη διεπιφάνεια 
[Lee01], ή ακόμη και μεταβολές της πυκνότητας (των πρώτων nm) του υμενίου που εφάπτεται 
στο υπόστρωμα συναρτήσει του συνολικού πάχους (μέχρι ~50 nm) [Okoroanyanwu00] για 
εμπορικό φωτοπολυμερές με την ίδια τεχνική. 
Συντελεστές Διάχυσης 
Σε εργασία από την ομάδα του Stanford και της ΙΒΜ το 1996, οι B. Frank et al [Frank96], 
διαπίστωσαν μια μεταβολή από ~11 σε ~5 (αμφότερες οι τιμές σε 10-13 cm2/sec) του 
παράλληλου (lateral) συντελεστή διάχυσης συναρτήσει του πάχους για πάχη μικρότερα από 
~150 nm, σε υμένια PS, που δημιουργήθηκαν με spin coating σε spin-on-glass. Το αξιοσημείωτο 
σε αυτήν την εργασία, όπως σχολιάζουν και οι ίδιοι οι συγγραφείς είναι το σημείο από το οποίο 
αρχίζει να μειώνεται ο συντελεστής διάχυσης, το οποίο αντιστοιχεί σε ~150 nm ή ~25 φορές τη 
γυροσκοπική ακτίνα (Rg) και συνεπώς το φαινόμενο δεν μπορεί να αποδοθεί σε φαινόμενα size 
effect ή και περιορισμένης (constrained) γεωμετρίας. Για το λόγο αυτό επιχειρήθηκε, με κάθε 
επιφύλαξη από τους συγγραφείς βέβαια, η σύγκριση του φαινομένου της μείωσης του 
συντελεστή διάχυσης με το πλήρες μήκος της αλυσίδας, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
~120 nm, υποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την ύπαρξη μιας ακόμη κλίμακας χώρου ακόμη 
μεγαλύτερης από το Rg. Το ερώτημα βέβαια που γεννάται είναι το εξής: Αναμένεται στη 
διεπιφάνεια η κατά-Flory εικόνα πολυμερούς να μην είναι απόλυτα ακριβής, αλλά μέχρι ποιο 
ύψος θα περίμενε κανείς οι αλυσίδες να είναι σε πλήρη ανάπτυξη (ως εάν πάσσαλοι); 
Σε αντίστοιχη εργασία το 1998 η ομάδα του καθ. Torkelson στο Illinois [Hall98], με άλλη 
τεχνική από αυτήν της ομάδας του Stanford, κατέγραψε επίσης μείωση του συντελεστή διάχυσης 
PS από τα ~200 nm, σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των B. Frank et al. Σε αμφότερες τις 
εργασίες, αν και συζητήθηκε, δεν εξηγήθηκε η μεταβολή του συντελεστή διάχυσης από τόσο 
μακριά από το υπόστρωμα. Αν και ακολούθησαν και άλλες ερευνητικές προσπάθειες, δυστυχώς 
εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έχει δοθεί σαφή απάντηση για τις εν λόγω μετρήσεις (βλ. [Roth05] και 
αναφορές σε αυτήν ή και από την εισαγωγή του [Hall98]) και κυρίως για την απόσταση από την 
οποία και μετά παρατηρείται μεταβολή στον συντελεστή διάχυσης. Αντίστοιχες μεταβολές 
καταγράφηκαν πρόσφατα και από Mukherjee et al, Macromolecules, 2007, 40, p. 1073. 

                                                 
* Υπενθυμίζουμε επίσης ότι τα υμένια που κατεργάστηκαν στη δική μας περίπτωση δημιουργήθηκαν με spin 
coating και επακόλουθη έψηση πάνω από το Tg της κύριας μάζας του υλικού (ίδια θερμοκρασία για κάθε είδος 
πολυμερούς). Για συγκεκριμένες συνθήκες βλ. πιο κάτω. 
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Προσανατολισμός/Κρυσταλλικότητα 
Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70 διαπιστώθηκε μέσω οπτικών μεθόδων ότι οι κροσσοί 
συμβολής (birefringes) αυξάνονταν όσο το πάχος μειωνόταν (από 5 μm σε 1 μm), γεγονός που 
αποδόθηκε σε υψηλότερο in-plane προσανατολισμό (orientation) στα λεπτότερα υμένια 
[Prest79] σε σχέση με τα παχύτερα και συνεπώς σε αλλαγή του δείκτη διάθλασης. Πολύ 
αργότερα, η ομάδα Curtis από το Stanford 1996 [Frank96] απέδειξε μεταβολή της 
κρυσταλλικότητας υμενίων πολυ(δι n-έξυλ-σιλάνιων)-PD6S συναρτήσει του πάχους από τα ~30 
nm και κάτω ανεξάρτητα από τη φύση του υποστρώματος. Αν και, όμως, η κρυσταλλικότητα 
μεταβάλλεται από τα ~30 nm, παρατηρήθηκε διαταραχή των άκρων των αλυσίδων (από 
μετρήσεις FTIR), ήδη από τα ~200 nm (βλ. και εισαγωγή στην [Hall98]). 

3.3.2 Υλικά και πειραματικές λεπτομέρειες 

Οι ER που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο αφορούν υμένια πάνω σε δισκία Si. Τα δισκία 
Si, όπου δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, ήταν καθαρά και χρησιμοποιήθηκαν μία μόνο φορά 
για κάθε πείραμα, χωρίς να αφαιρεθεί το φυσικά ανεπτυγμένο οξείδιο (native oxide). Σε όλες τις 
περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε επιφάνεια ¼ 3’’ wafers. Τα υμένια αποτέθηκαν με περιστροφή 
(spin coating) και το τελικό πάχος καθορίστηκε από την περιεκτικότητα του διαλύματος και την 
ταχύτητας περιστροφής του wafer. Μετά την απόθεση ακολούθησε ανόπτηση (post-apply bake, 
PAB) σε θερμαινόμενη πλάκα (hot plate) σε περιβάλλον εργαστηρίου (παρουσία Οξυγόνου) σε 
συνθήκες που περιγράφονται στον Πιν. 3.3-1. Μετά τη θερμική κατεργασία τα δείγματα 
απομακρύνθηκαν από τη θερμαινόμενη πλάκα και αφέθησαν να ψυχθούν για ~5 min. Με τον 
τρόπο αυτό κατασκευάστηκαν υμένια διαφόρων παχών καθένα από τα οποία χρησιμοποιήθηκε 
για μια συνθήκη εγχάραξης (ένα πειραματικό δεδομένο). 
Όλα τα πειράματα διεξήχθησαν στον αντιδραστήρα υψηλής πυκνότητας πλάσματος που 
περιγράφηκε στο πειραματικό μέρος υπό συνθήκες: 600 W, 100 sccm O2, -100 V, 15 oC, 1.33 
Pa. Τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε φορέα από ανοδιωμένο Al. Σε αυτό το σημείο, 
υπογραμμίζουμε ότι η χρήση φορέα από ανοδιωμένο Al, αποδείχτηκε εκ των υστέρων σε 
πειράματα βαθιάς εγχάραξης με πλάσμα ότι σε μεγάλους χρόνους κατεργασίας ή και σε υψηλές 
τάσης πόλωσης δεν επιτρέπει την επαρκή ρύθμιση της θερμοκρασίας των κατεργαζόμενων 
δοκιμίων (πλακίδια PMMA) με το σύστημα He-backside cooling. 
 

Πιν. 3.3-1 Συνθήκες προετοιμασίας δειγμάτων. 

Πολυμερές Μn Χρόνος Έψησης Θερμοκρασία έψησης 

PMMA 120k και 15k 30 min 160 oC 

PS 400k και 44k 30 min 160 oC 

s-PMMA 10.8k 30 min 160 oC 

PHEMA 300k 30 min 130 oC 

PHS 2.9k 5 min 150 oC 
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Για τη μέτρηση των ρυθμών εγχάραξης χρησιμοποιήθηκε επί τόπου (in situ) φασματοσκοπική 
ελλειψομετρία (SE). Αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, για την ανάλυση των SE δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο Cauchy. Οι οπτικές ιδιότητες του μοντέλου προσαρμόστηκαν 
αρχικά, πριν την αφή του πλάσματος και διατηρήθηκαν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της 
κατεργασίας. Ο μέσος ER προέκυψε από προσαρμογή του γραμμικού μοντέλου στα δεδομένα 
πάχους-χρόνου, στην περιοχή που διατηρείται η γραμμικότητα. Ο στιγμιαίος ER έχει 
υπολογιστεί από τον μέσο όρο των κλίσεων δυο διαδοχικών σημείων των δεδομένων πάχος-
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σε κάθε χρονική στιγμή (ti) έχει υπολογιστεί από προσαρμογή του πάχους ενός στρώματος 
Cauchy στα πειραματικά δεδομένα, στα πλαίσια ενός μοντέλου Si/Cauchy. Στις τιμές που 
δίνονται στα επόμενα διαγράμματα το πρώτο σημείο (y1) μετά την αφή του πλάσματος (μετά το 
αρχικό πάχος) δεν συμπεριλαμβάνεται σε καμία περίπτωση υλικού ή πάχους. 

3.3.3 Εγχάραξη λεπτών και υπέρ-λεπτών υμενίων 

Μέχρι στιγμής σε αυτήν τη Δ.Δ. αλλά και γενικότερα στη βιβλιογραφία θεωρείται ότι ο ER είναι 
σταθερός και ανεξάρτητος του χρόνου κατεργασίας ή του πάχους του υμενίου. Πράγματι στις 
περισσότερες των περιπτώσεων π.χ. βλ. Σχ. 3.3-1 η μεταβολή του πάχους με τον χρόνο 
προσαρμόζεται ικανοποιητικά στο γραμμικό μοντέλο. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο μέσος 
ER είναι ~227 nm/min με R2=0.996, υποδεικνύοντας σε πρώτη προσέγγιση γραμμική εξάρτηση 
και σταθερό ER για όλο τον χρόνο κατεργασίας και για όλα τα πάχη. 
 

Σχ. 3.3-1 Μεταβολή πάχους και του ER ενός υμενίου 
PMMA (Mn=120k) συναρτήσει του χρόνου 
κατεργασίας. 

 
Εντούτοις, ο υπολογισμός του στιγμιαίου ER 
αποκαλύπτει ότι ο ER εξαρτάται από το χρόνο 
κατεργασίας και η εξάρτηση αυτή δεν είναι 
τυχαία, αλλά όπως θα φανεί και στη συνέχεια 
εμφανίζεται συστηματικά. Μπορεί κανείς να 
παρατηρήσει τρεις περιοχές στο εν λόγω 

διάγραμμα (a, b και c). Στην πρώτη (region a), ο ER αυξάνει στα πρώτα sec, κατά τη διάρκεια 
των οποίων έχουν εγχαραχθεί ~20 nm υλικού. Εν συνεχεία (region b) και μέχρι την τελική 
πτώση του ER καταγράφονται διακυμάνσεις (αύξηση και μείωση), οι οποίες είναι συστηματικές, 
όπως θα φανεί στη συνέχεια. Τέλος (region c) ο ER μειώνεται δραματικά μέχρι ER=0, πρόκειται 
δηλαδή για τα τελικά στάδια της εγχάραξης. 
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Αντίστοιχες μεταβολές του ER καταγράφονται ακόμη και όταν οι οπτικές ιδιότητες του 
μοντέλου Cauchy προσαρμόζονται μαζί με το πάχος. Στο Σχ. 3.3-2 παρουσιάζεται ο στιγμιαίος 
ER όπως και πριν καθώς επίσης και ο δείκτης διάθλασης του πολυμερούς στα 625 nm. Ο 
συντελεστής απορρόφησης του PMMA στα μήκη κύματος που χρησιμοποιήσαμε είναι μηδέν. 

Σχ. 3.3-2 Μεταβολή πάχους και του ER ενός υμενίου 
PMMA (Mn=120k) και του δείκτη διάθλασης (@625 
nm) συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας. 

 
Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, ο ER 
δεν είναι σταθερός με το χρόνο κατεργασίας αν 
και σε αυτήν την περίπτωση οι διακυμάνσεις 
που καταγράφονται διαφέρουν λίγο σε σχέση με 
αυτές του Σχ. 3.3-1. Ο δείκτης διάθλασης 
(@625 nm) διατηρείται σταθερός στα πρώτα 

sec της κατεργασίας και κατόπιν αυξάνεται λίγο, ενώ πριν την τελική πτώση του ER μειώνεται 
προς την τιμή 1, ως εάν δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου πολυμερές αλλά μόνο κενό. Σε αυτό το 
διάστημα το ο ER μειώνεται επίσης, ενώ το πάχος του Cauchy layer δεν αποκτά τιμή μηδέν. 
Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι ο ER δεν είναι σταθερός κατά τη διάρκεια της εγχάραξης. 
Λεπτομερέστερη περιγραφή θα ακολουθήσει στη συνέχεια για όλη τη σειρά πολυμερών που 
μελετήθηκαν, ήδη όμως μπορούν να τεθούν μερικά βασικά ερωτήματα: (i) Ποιος είναι ο ER 
ενός υπέρ-λεπτού π.χ. 20 nm υμενίου; (ii) Που ολοκληρώνεται τελικά η εγχάραξη; (iii) Η αρχή 
της περιοχής c συναρτάται με την αναπτυχθείσα επιφανειακή τραχύτητα; 
Κατά καιρούς έχουν καταγραφεί και έχουν επισημανθεί αντίστοιχες μεταβολές του ER, όπως 
παρουσιάσαμε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αλλά ποτέ, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έχουν 
παρουσιαστεί συνολικά: 

 Μεταβολή (μείωση) του ER κατά τα πρώτα στάδια (sec) της εγχάραξης (region a) σε 
C4F8/Ar πλάσμα έχει καταγραφεί από την ομάδα του G.S. Oehrlein [Ling04],[Hua06]. 

 Σταδιακή αύξηση του ER με το χρόνο (αντίστοιχη με αυτήν της region b) καταγράφηκε το 
1990 από την ομάδα Joubert. Τα αποτελέσματα που αφορούν σε δοκίμια που έχουν υποστεί 
έψηση [Paniez90] δείχνουν μια μικρή αύξηση του ER από ~60 σε ~70 nm/min στα πρώτα 
600 sec, ενώ αυτά που δεν έχουν υποστεί έψηση εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερη αύξηση ER. 

 Τέλος, μεταβολή του μέσου ER μεταξύ υπέρ-λεπτών (SAM) και παχιών υμενίων 
καταγράφηκε από την ομάδα της Arefi-Khonsari [Tatoulian04]. 

Στο Σχ. 3.3-3 δίνεται ο ER των υμενίων: PMMA Mn=120k και Mn=15k, PS Mn=400k και 
Mn=44k, PHEMA Mn=300k, sPMMA Mn=10.8k, συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας. 
Ο ER τα πρώτα λεπτά της κατεργασίας είναι περίπου ίδιος για όλα τα δείγματα του ίδιου 
πολυμερούς ανεξάρτητα από το πάχος του υμενίου. Όπως φαίνεται και από το Σχ. 3.3-3 ο 
αρχικός ER είναι ~200 nm/min για το PMMA-120k, ~210 nm/min για το PMMA-15k, ~100 
nm/min για το PS-400k, ~117 nm/min για το PS-44k, ~200 nm/min για το PHEMA-300k και 
~200 nm/min για το sPMMA-10.8k. 
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Μετά τα πρώτα ~0.1 min κατά τη διάρκεια των οποίων όλοι οι ER (για κάθε υλικό ξεχωριστά) 
είναι ίδιοι και σταθεροί ακολουθεί ένα διάστημα κατά το οποίο ο ER μεταβάλλεται σταδιακά. 
Στην περίπτωση του PMMA-120k από τα 0.1-0.6 min ο ER ρυθμός από ~210 nm/min έχει λάβει 
τιμές ~225 nm/min για όλα τα υμένια, εκτός βέβαια αυτών που έχουν πλήρως απομακρυνθεί στα 
πρώτα 0.6 min και τα οποία, σημειωτέον, δεν εμφανίζουν την αύξηση του ER που εμφανίζουν 
τα περισσότερο παχιά υμένια. Θα αναφερθούμε σε αυτό στη συνέχεια. Αντίστοιχα για το 
PMMA-15k ο ER στα 0.6 min έχει λάβει τιμές ~230 nm/min. Παρόμοια συμπεριφορά 
εμφανίζουν τόσο τα υμένια της PHEMA-300k όσο και τα υμένια του sPMMA-10.8k. 
Συγκεκριμένα στην περίπτωση της PHEMA-300k ο ER έχει λάβει τιμή ~225 nm/min μετά από 
0.2 min και το sPMMA-10.8k επίσης ~225 nm/min μετά από 0.2 min κατεργασίας. Αντίθετα ο 
ER του PS-44k δεν μεταβάλλεται ακόμη και μετά από 1 min κατεργασίας. 
Πράγματι, παρατηρώντας τα δεδομένα του Σχ. 3.3-3 αλλά και αυτά του Σχ. 3.3-4, μπορούμε να 
διακρίνουμε τις τρεις περιοχές (Region a, b και c, βλ. Σχ. 3.3-4) κατά τη διάρκεια των οποίων η 
μεταβολή του ER είναι αντίστοιχη για όλες τις περιπτώσεις των πολυμερών. 
Αρχικά καταγράφεται αύξηση του ER, κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των πρώτων ~20 nm, 
ανεξάρτητα από το αρχικό πάχος και για σχεδόν όλα τα υμένια (λεπτά και υπέρ-λεπτά) εκτός 
από αυτά με αρχικό πάχος μικρότερο από ~50 nm. Στην περίπτωση των υπέρ-λεπτών υμενίων η 
αύξηση του ER είναι λιγότερο έντονη. Μετά το πρώτο στάδιο η αύξηση του ER συνεχίζεται 
μέχρι περίπου τα 100-130 nm (εναπομείναν πάχος). Η τιμή αυτή του ER είναι η μέγιστη για 
κάθε υμένιο και εμφανίζεται ανεξάρτητα από το χρόνο της κατεργασίας στο ίδιο περίπου 
σημείο. Το φαινόμενο αυτό όμως δεν παρατηρείται στα υμένια με μικρό αρχικό πάχος ~100 nm 
ή και μικρότερο. Η αύξηση του ER σε αυτό το δεύτερο στάδιο είναι αντίστοιχη με αυτήν που 
έχει καταγραφεί και στην εργασία [Paniez90], στην οποία η μεταβολή του ER στα υμένια που 
δεν ελεγχόταν η θερμοκρασία αποδόθηκε σε διαφοροποιήσεις στον ελεύθερο όγκο τους. 
Το στάδιο της αύξησης του ER στα ~120 nm εναπομείναν πάχος δεν καταγράφεται στις 
περιπτώσεις που το αρχικό πάχος είναι μικρότερο ή περίπου ίσο με 100 nm γεγονός που 
υποδεικνύει ότι αφενός δεν οφείλεται σε φαινόμενα αποκάλυψης του υποστρώματος (ως 
αποτέλεσμα της αναπτυχθείσας τραχύτητας), γιατί θα έπρεπε να εμφανίζεται και σε αυτά. 
Ακολουθεί περιοχή στην οποία ο ER μειώνεται πάλι και αποκτά τιμές αντίστοιχες ή και λίγο 
μικρότερες από αυτές των αρχικών χρόνων κατεργασίας ανεξάρτητα από το πάχος του υμενίου. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων nm της εγχάραξης (εκτός αυτών που 
αντιστοιχούν στην τελευταία δραματική μείωση-region c) ο ER είναι παρόμοιος για όλα τα 
υλικά και ανεξάρτητα από το αρχικό πάχος. Τα PS εμφανίζουν εν γένει μικρότερη μείωση σε 
αυτήν την περιοχή, όπως παρατηρήθηκε και στην εργασία του Paniez. 
H region c αναλύεται διεξοδικότερα αργότερα σε ειδικό υποκεφάλαιο (βλ. §3.3.3.1, σελ. 109). 
Απλώς αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αρχικό πάχος. 
Εξ αυτών των αποτελεσμάτων συμπεραίνεται ότι ο ER δεν είναι μόνο εξάρτηση του χρόνου, 
αλλά και του πάχους (στα μικρά πάχη). Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις 
περιπτώσεις εγχάραξης λεπτών ή υπέρ-λεπτών πολυμερικών υμενίων, π.χ. στη νάνο-λιθογραφία, 
όπου το πάχος του υμενίου πρέπει να είναι μικρότερο των 100 nm. 
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Σχ. 3.3-3 ER συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας των PMMA (a) Mn=120k και (b) Mn=15k, PS (c) Mn=400k 
και (d) Mn=44k, (e) PHEMA (Mn=300k) και (f) sPMMA (Mn=10.8k) συναρτήσει του εναπομείναντος πάχους. 
[600 W, -100 V, 100 sccm O2, 1.33 Pa, 15 oC] 
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Σχ. 3.3-4 ER συναρτήσει του απόστασης από το υπόστρωμα των PMMA (a) Mn=120k και (b) Mn=15k, PS (c) 
Mn=400k και (d) Mn=44k (e) PHEMA (Mn=300k) και (f) s-PMMA (Mn=10.8k) συναρτήσει του 
εναπομείναντος πάχους.. Η αρχή της περιοχής c εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από το αρχικό πάχος ή 
αντίστοιχα τον χρόνο κατεργασίας. [600 W, -100 V, 100 sccm O2, 1.33 Pa, 15 oC] 
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Ήδη από τα εν λόγω δεδομένα προκύπτει άμεσα ότι ο μέσος ER εξαρτάται από το αρχικό πάχος 
μιας και στα αρχικά υπέρ-λεπτά υμένια δεν καταγράφεται αύξηση του ER και σε καμία χρονική 
στιγμή δεν αποκτούν τις υψηλές τιμές ER, που καταγράφονται σε μεγαλύτερου αρχικού πάχους 
υμένια. Στο Σχ. 3.3-5 παρουσιάζονται οι μέσοι ER (μέση τιμή των τιμών των σημείων του Σχ. 
3.3-4 μέχρι την απαρχή της περιοχής c) πολυμερικών υμενίων συναρτήσει του αρχικού πάχους 
του πολυμερούς, για πέντε περιπτώσεις πολυμερών: (α) PHEMA (Μn=300k), (β) GKRS, (γ) 
PMMA (Mn=120k και Μn=15k), (δ) PS (Mn=400k και Mn=44k), (στ) PHS και (ε) s-PMMA. 
 

Σχ. 3.3-5 Μέσοι ER των πολυμερών που PHEMA, 
GKRS, PMMA, sPMMA, PHS και PS συναρτήσει 
του αρχικού πάχους. Για την εύρεση της μέσης 
τιμής χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα της 
περιοχής a και b μόνο. 

 
Από το εν λόγω διάγραμμα προκύπτει μια 
εξάρτηση του μέσου ER από το αρχικό 
πάχος του υμενίου. Στις περισσότερες των 
περιπτώσεων ο μέσος ER εξαρτάται από το 
αρχικό πάχος του υμενίου για πάχη 
μικρότερα από ~150 nm. 
Η εξάρτηση του μέσου ER από το αρχικό 

πάχος είναι διαφορετική για κάθε κατηγορία υλικού. Από τη μια, όλα τα ακρυλικά υλικά 
(PMMA, PHEMA, sPMMA) εμφανίζουν μείωση του μέσου ER από το αρχικό πάχος για πάχη 
μικρότερα από ~150 nm. Αντίστοιχη συμπεριφορά εμφανίζει και το εμπορικό GKRS. Ο ER του 
PMMA (Mn=120k) από ~225 nm/min για αρχικό πάχος ~300 nm, μειώνεται σε ~ 190 nm/min 
(μείωση ~15%) όταν το πάχος είναι ~25 nm ενώ η PHEMA αντίστοιχα από 220 nm/min 
μειώνεται σε ~170 nm/min, όταν το αρχικό πάχος είναι ~15 nm. Στην περίπτωση των υπέρ-
λεπτών υμενίων με πάχη μικρότερα από ~25 nm η τιμή του ER προέκυψε από δυο το πολύ τρία 
σημεία μέχρι την απαρχή της περιοχής c. Υπενθυμίζουμε ότι τα πρώτο σημείο μετά από την αφή 
του πλάσματος έχει απαλειφθεί σε κάθε περίπτωση. Μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στην 
περίπτωση της GKRS. Η μείωση του ER αρχίζει από τα ~150 nm και γίνεται εντονότερη στα 
υμένια με πάχη μικρότερα από ~100 nm. 
Αντίθετα στα υμένια με βενζολικό δακτύλιο (PS και PHS) στο μόριό τους δεν καταγράφεται 
μείωση του ER. Τόσο τα υμένια του PHS όσο και το PS (Mn=44k) δεν μεταβάλλονται πρακτικά, 
ενώ στην περίπτωση του PS (Mn=400k) καταγράφεται μικρή αύξηση, για την οποία όμως δεν 
μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα εξαιτίας των λίγων πειραματικών σημείων. Η 
μικρότερη διακύμανση του ER των PS καταγράφηκε και στην εργασία του Paniez. 
Εκ των προτέρων επισημαίνουμε ότι δεν έχουμε καταλήξει σε πλήρη και κατηγορηματική 
εξήγηση των φαινομένων που παρουσιάστηκαν σχετικά με τις μεταβολές του ER (μέσου ή και 
στιγμιαίου). Ακολουθεί συζήτηση των εν λόγω πειραματικών δεδομένων και συσχέτιση αυτών 
με αντίστοιχα δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Αναζητούμε την αιτία του φαινομένου σε 
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τέσσερα σημεία, με την ίδια σειρά που μας απασχόλησαν κατά τη διάρκεια της μελέτης του 
φαινομένου: (α) Στη θέρμανση του υμενίου ως αποτέλεσμα του βομβαρδισμού των ιόντων, (β) 
στην παρουσία διαλύτη στο υμένιο ή στον αυξημένο ελεύθερο όγκο εντός του υμενίου, όπως 
στην περίπτωση του [Paniez90], (γ) στην αλληλεπίδραση των αλυσίδων με το υπόστρωμα και 
στον περιορισμό τους λόγω μικρού πάχους και συνεπώς στη μεταβολή των φυσικοχημικών τους 
ιδιοτήτων ή των δομικών τους χαρακτηριστικών και (δ) στην αναπτυσσόμενη τραχύτητα ως 
αποτέλεσμα της ίδιας της κατεργασίας της εγχάραξης, γεγονός που ενδεχομένως θα μπορούσε 
να επηρεάσει τις μετρήσεις του ρυθμού εγχάραξης με χρήση in-situ SE. 
(α) Οι μεταβολές του ER θα μπορούσαν να αποδοθούν κατ’ αρχάς στη θέρμανση του υμενίου ως 
αποτέλεσμα του βομβαρδισμού των ιόντων γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τον ER από 
μια π.χ. Arrhenius-like εξάρτηση. Η αρχική αύξηση του ER κατά τη διάρκεια των πρώτων ~20 
nm, ενδεχομένως να οφείλεται σε θέρμανση του υμενίου ως αποτέλεσμα της αφής του 
πλάσματος. Αν και η θέρμανση του δείγματος δεν μπορεί να αποκλειστεί επισημαίνουμε ότι: (i) 
η θερμοκρασία του ηλεκτροδίου ρυθμιζόταν και διατηρείται σταθερή στους 15 οC και τα 
δείγματα ήταν κολλημένα με θερμοαγώγιμη κόλλα στο ηλεκτρόδιο, (ii) οι συνθήκες της 
κατεργασίας είναι σχετικά ήπιες (ισχύς του πλάσματος: 600 W και τάση πόλωσης του 
ηλεκτροδίου : -100 V) και ο χρόνος κατεργασίας βραχύς, (iii) από έναν back-of-the envelope 
υπολογισμό η θερμοκρασία δεν αναμένεται να αυξάνεται στα λίγα λεπτά της εγχάραξης 
περισσότερο από 1.5 oC, αν βέβαια η κάτω επιφάνεια του πολυμερούς είναι συνεχώς στους 15 
οC και (iv) σε αντίστοιχη περίπτωση εγχάραξης με πλάσμα Αργού έχει καταγραφεί στο ίδιο 
περίπου διάστημα μείωση και όχι αύξηση του ER [Hua06]. Εξάλλου, μετά την αφή του 
πλάσματος η αύξηση του ER δεν συνεχίζεται συστηματικά για όλες τις περιπτώσεις, π.χ. σε 
πολύ λεπτά υμένια ο ER σταθεροποιείται παρά τη συνεχιζόμενη ροή ενέργειας από τα ιόντα. 
(β) Οι μεταβολές του ER που έχουν καταγραφεί από την ομάδα Joubert [Paniez90] έχουν 
αποδοθεί σε μη αποτελεσματική έψηση των υμενίων μετά την απόθεση με περιστροφή (PAB) 
και μάλιστα η συγκεκριμένη μέτρηση είχε προταθεί ως μέθοδος για τον έλεγχο της 
αποδοτικότητας της PAB. Στη συγκεκριμένη εργασία καταγράφηκαν πολύ μεγάλες μεταβολές 
του ER στα υμένια μετά από PAB χαμηλής θερμοκρασίας, αλλά και μικρότερες μεταβολές 
ακόμη και στα υμένια με επαρκή θερμική κατεργασία με την οποία ο όγκος του διαλύτη 
αναμένεται να είναι μικρός και το πολυμερές να είναι σε κατάσταση χαλάρωσης (relaxation). 
Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε και από εμάς και ένα παράδειγμα καταγράφεται στην 
περίπτωση της εγχάραξης του PHS βλ. Σχ. 3.3-6(α). Η κλασική-βελτιστοποιημένη* θερμική 
κατεργασία περιλαμβάνει έψηση για 5 min στους 150 οC. Τα δείγματα αυτά επιστρώθηκαν 
ταυτόχρονα και εγχαράχθηκαν την ίδια μέρα με μόνη διαφορά τη θερμοκρασία έψησης. Ο 
χρόνος της θερμικής κατεργασίας ήταν 5 min σε όλες τις περιπτώσεις. 
Ο μέσος ER του δείγματος με 150 οC είναι περίπου 117 nm/min και δεν μεταβάλλεται για 
θερμοκρασία έψησης μέχρι και 130 οC. Για μικρότερες θερμοκρασίες ο μέσος ER αυξάνεται και 
λαμβάνει τιμή ~125 nm/min όταν το δείγμα έχει υποστεί έψηση 85 οC. Από αυτό το αποτέλεσμα 

                                                 
* Βελτιστοποιημένη λιθογραφικά. Η βελτιστοποίηση δεν έγινε από εμάς, αλλά από προηγούμενες μελέτες της 
ομάδας Π. Αργείτη (ΙΜΗΛ, ΕΚΕΦΕ «Δ»). 
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και με βάση τα συμπεράσματα της εργασίας [Paniez90] προκύπτει ότι η εν λόγω θερμική 
κατεργασία είναι επαρκής για τα εν λόγω δείγματα. 
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Σχ. 3.3-6 ER υμενίων PHS συναρτήσει της θερμοκρασίας έψησης (έψηση για 5 min σε όλες τις περιπτώσεις) 
μετά την απόθεση με περιστροφή. (β) Μεταβολή πάχους και ER συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας για δυο 
περιπτώσεις PAB (100 και 160 οC). [600 W, -100 V, 100 sccm O2, 1.33 Pa, 15 oC] 

 
Στο Σχ. 3.3-6(β) δίνονται δυο μόνο χαρακτηριστικές περιπτώσεις του στιγμιαίου ER συναρτήσει 
του χρόνου κατεργασίας για το υμένιο (αρχικό πάχος ~200 nm) με PAB 100 και 160 οC. Αν και 
ο αρχικός ER είναι ίδιος για τις δυο περιπτώσεις το υμένιο μετά από PAB 100 οC παρουσιάζει 
σταδιακά μεγαλύτερο ER. Οι μεταβολές και οι διακυμάνσεις του στιγμιαίου ER είναι 
μεγαλύτερες όσο μικρότερη είναι η θερμοκρασία έψησης. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε 
πλήρη συμφωνία με αυτά της ομάδας Joubert. 
Στην προσπάθεια να αναλύσουμε τα αίτια αυτής της διαφοροποίησης του ER μετρήσαμε τη 
θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης των υμενίων (Tg

film) πάνω στο υπόστρωμα του Si, για να 
διαπιστώσουμε εάν και κατά πόσο η θερμοκρασία των 130 οC είναι πάνω από την Tg

film ούτως, 
ώστε να υποβοηθάται η απομάκρυνση του διαλύτη και η μετέπειτα χαλάρωση του υμενίου από 
τις τάσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της απόθεσης με περιστροφή. 
Χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της SE για τη μέτρηση του Tg

film (για λεπτομέρειες σχετικά με τη 
μεθοδολογία μέτρησης βλ. §2.2.1.6, σελ. 24) με την οποία προέκυψε ότι Tg

film~150 οC. Όσο η 
θερμοκρασία που έγινε η PAB απομακρύνεται από την Tg

film τόσο η συμπεριφορά του υμενίου 
στην εγχάραξη είναι διαφορετική. Πράγματι, αυξημένος ελεύθερος όγκος μειώνει την 
πυκνότητα του υμενίου και συνεπώς αυξάνει το ER υποθέτοντας σταθερή απόδοση (yield) (βλ. 
Εξ. 3.2-8, σελ. 84 ή Εξ. 3.2-9, σελ. 86) και συνθήκες πλάσματος (κρατήθηκαν σταθερές). 
Πράγματι, λοιπόν, ο ER μεταβάλλεται, αν ποσότητα διαλύτη έχει εναπομείνει στο υμένιο, 
περίπτωση η οποία συμβαίνει όταν η θερμοκρασία PAB είναι μικρότερη του Tg. 
Όμως τα αποτελέσματα των υμενίων του Σχ. 3.3-5 αναφέρονται σε υμένια που έχουν υποστεί 
την ίδια θερμική κατεργασία (κάθε είδος πολυμερούς ίδια θερμική κατεργασία). Βέβαια, οι 
ιδιότητες ενός υπέρ-λεπτού υμενίου είναι διαφορετικές από αυτές ενός παχύτερου με πιο βασική 
-ίσως- ιδιότητα τη Tg

film. Αυτό το φαινόμενο μελετάμε αμέσως μετά. 
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(γ) Όπως αναφέρθηκε και στη σχετική βιβλιογραφική ανασκόπηση οι ιδιότητες των λεπτών και 
υπέρ-λεπτών πολυμερικών υμενίων είναι συχνά διαφορετικές από αυτές της κύριας μάζας του 
πολυμερούς. Μερικές, όμως, από αυτές τις ιδιότητες εμπλέκονται στην κινητική της εγχάραξης 
και συνεπώς αναμένεται να μεταβάλλον το ER συναρτήσει του πάχους. Αν συμβαίνει αυτό, τότε 
θα πρέπει ο στιγμιαίος ER να είναι συγκεκριμένος για κάθε πάχος ανεξάρτητος από το αρχικό 
πάχος του υμενίου, πράγμα που συμβαίνει στη συντριπτική πλειοψηφία των δεδομένων που 
δίνονται στο Σχ. 3.3-3 και στο Σχ. 3.3-4. 
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Σχ. 3.3-7 Tg
film συναρτήσει του πάχους του πολυμερούς. Για λόγους συσχέτισης στο ίδιο διάγραμμα δίνονται 

και αποτελέσματα για ίδια υλικά με άλλες τεχνικές και από άλλες ομάδες. (αριστερά για PMMA και δεξιά για 
PS) [Vourdas06], [Marceau06]. 

 
Επίσης σύμφωνα με τα δεδομένα που συζητήθηκαν προηγουμένως η σχέση της θερμοκρασίας 
στην οποία έγινε η έψηση σε σχέση με την Tg

film του υλικού (συνάρτηση του πάχους) επηρεάζει 
το ER. Για το σκοπό αυτό διεξήχθη μια μεγάλη σειρά μετρήσεων Tg

film, οι οποίες 
παρουσιάζονται στο Σχ. 3.3-7 και με τις οποίες αποκαλύπτεται η μεταβολή των φυσικοχημικών 
χαρακτηριστικών των λεπτών και υπέρ-λεπτών υμενίων πάνω σε Si σε σχέση με τα πιο παχιά 
υμένια. Στο ίδιο διάγραμμα παρουσιάζονται και αντίστοιχες μετρήσεις από άλλες ερευνητικές 
ομάδες και με άλλες τεχνικές για λόγους σύγκρισης. 
Δεν θα προχωρήσουμε σε ενδελεχή παρουσίαση των δεδομένων και συστηματική σύγκρισή τους 
με αυτά άλλων πειραματικών μεθοδολογιών ή με αποτελέσματα από άλλες ομάδες μιας και δεν 
είναι αυτός ο στόχος του κεφαλαίου. Θα περιοριστούμε μόνο στα κύρια χαρακτηριστικά των 
μεταβολών που καταγράφονται προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε τις μεταβολές του ER που 
παρουσιάσαμε προηγουμένως. 
Στο σύνολο των περιπτώσεων που παρουσιάζονται στο Σχ. 3.3-7(α) το Tg

film αυξάνεται όσο 
μειώνεται το πάχος του υμενίου. Το σημείο (πάχος) από το οποίο αρχίζει η μεταβολή του Tg

film 
εξαρτάται από την τετραγωνική ρίζα του Μ.Β. του πολυμερούς. Η τιμή πάχους ~150 nm από το 
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οποίο αρχίζει γενικά να μεταβάλλεται η Τg
film είναι σχετικά από τις μεγαλύτερες που έχουν 

καταγραφεί, αλλά σε συμφωνία με π.χ. [Hartmann02] αλλά κ.α. 
Επίσης, καταγράφεται μείωση του Tg

film συναρτήσει του Μ.Β. του πολυμερούς για Μ.Β.<15k, η 
οποία είναι συμβατή με την εξάρτηση που προβλέπεται από τη Fox-Flory εξίσωση. 
Αντίθετα με τα ακρυλικά, τα πολυμερή που περιέχουν βενζολικό δακτύλιο εμφανίζουν αντίθετη 
συμπεριφορά, με το Tg

film να μειώνεται με το πάχος (βλ. Σχ. 3.3-7(β)), συμπεριφορά η οποία 
είναι συμβατή επίσης με αντίστοιχες τιμές από τη βιβλιογραφία βλ π.χ. [Keddie94] αλλά κ.α. 
Συγκρίνοντας τις τιμές του Σχ. 3.3-7 με αυτές του Σχ. 3.3-5 παρατηρούμε μια συσχέτιση της 
μεταβολής του μέσου ER με τη μεταβολή του Tg

film. Στις περιπτώσεις που το Tg
film αυξάνει 

(ακρυλικά) με τη μείωση του πάχους, ο μέσος ER μειώνεται, ενώ αντίθετα στις περιπτώσεις που 
το Tg

film μειώνεται ο μέσος ER δεν μειώνεται συναρτήσει του αρχικού πάχους [Vourdas05b]. 
(δ) Τέλος επιχειρήσαμε να εξετάσουμε την περίπτωση οι παρατηρούμενες μεταβολές (πλην 
αυτών της περιοχής c) να οφείλονται στην ανάπτυξη επιφανειακής τραχύτητας, η οποία δεν 
λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση των ελλειψομετρικών δεδομένων. 
Στο Σχ. 3.3-8(α) δίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων in situ SE με χρήση 
δυο μοντέλων. Το πρώτο είναι το μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε και στα προηγούμενα σχήματα, 
δηλαδή Si/Cauchy layer, και το δεύτερο είναι το Si/Cauchy layer/srough. Στη δεύτερη 
περίπτωση ο ER υπολογίστηκε-προσαρμόστηκε σε κάθε χρονική στιγμή το πάχος και του 
Cauchy layer (e1) και του srough (e2) και ο ER προέκυψε από τη μεταβολή του αθροίσματος: 
e1+1/2e2. To ½ του πάχους του srough χρησιμοποιήθηκε δεδομένου ότι θεωρήθηκε ότι η τραχεία 
επιφάνεια (στα πλαίσια της ανάλυσης της SE) αποτελείται από 50% υλικό και 50% κενό. 
Από τα αποτελέσματα του Σχ. 3.3-8(α) παρατηρούμε ότι η προσθήκη του υμενίου για 
προσομοίωση της τραχύτητας δεν επηρεάζει σημαντικά την αύξηση που παρατηρείται στα 
πρώτα δευτερόλεπτα της κατεργασίας, εκτός ίσως του πολύ λεπτού υμενίου. Όπως και στην 
περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε μόνο το Cauchy layer έτσι και στην περίπτωση του μοντέλου 
με την τραχύτητα ο ER αυξάνει ακολουθώντας την ίδια περίπου πορεία με ελάχιστες. 
Διαφοροποίηση υπάρχει στην απόλυτη τιμή του μεγίστου στα ~140 nm, στην περίπτωση του 
υμενίου των 305 nm, η οποία είναι μικρότερη στην περίπτωση της μοντελοποίησης με το srough 
(~244 nm/min) σε σχέση με τη μοντελοποίηση χωρίς το srough (~254 nm/min). 
Στο ίδιο υμένιο (305 nm) λίγο διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει κατά το διάστημα από 
~60 έως 40 nm στο οποίο ο ER φαίνεται να μειώνεται λιγότερο στην περίπτωση του μοντέλου 
με το srough. Τελικά, όμως, ο μέσος ER και για τις δυο περιπτώσεις είναι ~220 nm/min, μιας και 
η συνεισφορά των 5 σημείων είναι μικρή σε σχέση με τη συντριπτική πλειοψηφία των 
υπόλοιπων σημείων που δεν διαφέρουν. Φαίνεται επίσης από το εν λόγω διάγραμμα ότι ο μέσος 
ER του λεπτού υμενίου είναι και σε αυτήν την περίπτωση μικρότερος σε σχέση με το παχύτερο, 
μιας και οι τιμές που αποκτά ο ER του παχέος υμενίου είναι μεγαλύτερες σε κάθε περίπτωση. 
Εν τέλει προκύπτει ότι η χρήση μοντέλου για το συνυπολογισμό της επιφανειακής τραχύτητας 
δεν μεταβάλλει σημαντικά τις διακυμάνσεις της περιοχής a, ενώ επηρεάζει τα τελευταία στάδια 
της περιοχής b. Η διακύμανση του μέσου ER συναρτήσει του αρχικού πάχους συνεχίζει να 
ισχύει. Εν γένει όμως, η χρήση μοντέλου με srough μειώνει τις διακυμάνσεις και ως εκ τούτου 
συνίσταται η χρήση του για τη μέτρηση του ER στο μέλλον, όταν βέβαια είναι εφικτό. 
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Σχ. 3.3-8 Πάχος και ER συναρτήσει χρόνου εγχάραξης υμενίου PMMA (Mn=120k) από δεδομένα in situ SE. 
Δυο μοντέλα έχουν χρησιμοποιηθεί (i) Si/Cauchy layer και (ii) Si/Cauchy layer/srough. Ενδεικτικά 
αναφέρεται η περίπτωση τριών διαφορετικών αρχικών παχών. Εξέλιξη πάχους Cauchy (μόνο) και srough 
(μόνο) υμενίων PMMA (Mn=120k) συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας. 

 
Επισημαίνουμε, όμως ότι η χρήση υμενίου για τον προσδιορισμό της επιφανειακής τραχύτητας 
στα συγκεκριμένα πειράματα δεν κρίνεται ως αξιόπιστος και μάλιστα είναι δυσχερέστερος, όσο 
μεγαλύτερο είναι το πάχος του υμενίου srough (βλ. Σχ. 3.3-8). Στο διάγραμμα δίνεται αφενός η 
εξέλιξη του πάχους του Cauchy μόνη της (αριστερός άξονας) και αφετέρου η εξέλιξη του 
πάχους του srough layer (μόνη της). Ο μέσος ρυθμός μείωσης του πάχους του Cauchy layer δεν 
εμφανίζει καμία συστηματική μεταβολή (286, 269 και 244 nm/min για τα υμένια με αρχικό 
πάχος 31, 70 και 315 nm). Η προσαρμογή του γραμμικού μοντέλου είναι καλύτερη σε σχέση με 
τα δεδομένα των προηγούμενων αναλύσεων, μιας και οι όποιες μεταβολές του μέσου ER 
«απορροφούνται» από το srough layer. Πράγματι παρατηρούμε ότι οι μεταβολές που 
καταγράφηκαν προηγουμένως στο μέσο ER στο εναπομένον πάχος ~120 nm, εδώ 
καταγράφονται ως μεταβολές στον ρυθμό αύξησης του srough και όχι του πάχους του Cauchy. 
Όμως, τα εν λόγω αποτελέσματα της εξέλιξης του srough δεν κρίνονται ως βάσιμα, μιας και 
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όπως φαίνεται από το Σχ. 3.3-8, το πάχος του srough μετά από συγκεκριμένο χρόνο κατεργασίας 
δεν είναι το ίδιο για όλα τα υμένια και αυτό ισχύει και για τις άλλες περιπτώσεις που αναλύσαμε, 
αλλά δεν παρουσιάζουμε. Η εν λόγω μελέτη διεξήχθη για όλες τις μετρήσεις που ελήφθησαν, 
αλλά διαπιστώθηκε, εκτός της προηγούμενης αναντιστοιχίας ότι η εξέλιξη του srough βαίνει 
φυσιολογικά μέχρι να αποκτήσει τιμή ~30-35 nm. Από εκεί και πέρα το πάχος του Cauchy και 
το πάχος του srough καθίστανται έντονα εξαρτημένες μεταβλητές στη διαδικασία προσαρμογής. 
Φαίνεται ότι από κάποια στιγμή και μετά η προσέγγιση προσομοίωσης με EMA(50%PMMA-
50%voids) δεν είναι επαρκής. 
Αυτά τα προβλήματα για τον προσδιορισμό απευθείας της τραχύτητας με χρήση κατάλληλου 
μοντέλου, μας οδήγησαν στη χρήση των αποτελεσμάτων του Σχ. 3.3-4 για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά με την επιφανειακή τραχύτητα που αναπτύσσεται, με μια μεθοδολογία 
η οποία εξ όσων γνωρίζουμε δεν έχει προταθεί μέχρι στιγμής. Η εν λόγω μεθοδολογία με τη 
μελέτη της περιοχής c αναπτύσσεται ευθύς αμέσως στην §3.3.3.1. 

3.3.3.1.Τελικά στάδια εγχάραξης 

Σε συνέχεια των προηγούμενων μετρήσεων και αναλύσεων επιχειρήθηκε και η μελέτη των 
τελικών σταδίων της εγχάραξης (region c) πολυμερικών υμενίου με πλάσμα Οξυγόνου. Όταν 
εγχαράσσεται ένα πολυμερικό υμένιο μέχρι τέλους, η συμπεριφορά του ER (με την έννοια του 
ρυθμού μεταβολής του πάχους που μετράται π.χ. από το SE) στα τελευταία στάδια είναι εντελώς 
διαφορετική από αυτήν του κυρίως υλικού. Η μελέτη αυτή σχετίζεται άμεσα με την κατασκευή 
μικρορευστομηχανικών διατάξεων, γιατί όπως θα προκύψει και από τη συζήτηση που θα 
ακολουθήσει τα πειραματικά δεδομένα, ο ER στα τελευταία στάδια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την τραχύτητα που έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της πρότερης κατεργασίας, θέμα που 
θα αναλυθεί στις επόμενες παραγράφους. 
Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει η έννοια ενός συνεχούς πολυμερικού μέσου, αλλά νησίδες 
πολυμερούς από την τραχύτητα που έχει δημιουργηθεί λόγω της εγχάραξης που προηγήθηκε 
συνυπάρχουν με το σκληρό υπόστρωμα (Si εν προκειμένω). 
 

  

Σχ. 3.3-9 Τυπική εικόνα από την επιφάνεια ενός δείγματος στην region c. Νησίδες πολυμερούς οι οποίες 
συνεχίζουν να εγχαράσσονται συνυπάρχουν με το σκληρό υπόστρωμα. Η εικόνα είναι από PMMA Mn=15k. 
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Βέβαια στην περιοχή αυτή οι νησίδες αυτές συνεχίζουν να εγχαράσσονται ενώ το υπόστρωμα 
παραμένει πρακτικά ανέπαφο. Η στιγμή κατά την οποία το ER αρχίζει να μειώνεται δραματικά 
(αρχή της region c) είναι η στιγμή κατά την οποία αρχίζει να αποκαλύπτεται το σκληρό 
υπόστρωμα και συνεπώς το πάχος, στο οποίο αυτό συμβαίνει, είναι συνάρτηση του αρχικού 
πάχους ή αντίστοιχα του χρόνου κατεργασίας όπως φαίνεται και από τα βέλη στο Σχ. 3.3-4. 
Η σημασία αυτής της περιοχής είναι πολύ σημαντική στις περιπτώσεις που επιχειρείται η 
διαμπερής διάνοιξη μίκρο-καναλιών, ή στις περιπτώσεις που το καλούπι κατασκευάζεται με 
διεργασίες πλάσματος και ο στόχος είναι η ολοκληρωτική απομάκρυνση και του τελευταίου 
εναπομείναντος υλικού. Επίσης στην περίπτωση διάνοιξης νάνο-δομών από diblocks με πλάσμα, 
η εγχάραξη του ακρυλικού μέρους πρέπει να είναι ακριβής και ολοκληρωτική ούτως, ώστε να 
απομακρυνθεί όλη η ποσότητά του χωρίς να αφεθούν νησίδες και χωρίς over-etching που θα 
μείωνε το πάχος του στυρενικού μέρους. 
Η σημασία της εν λόγω περιοχής μας ώθησε να τη μελετήσουμε διεξοδικότερα και να 
μελετήσουμε εάν και κατά πόσο υπάρχει και ποσοτική σύνδεση των προηγούμενων φαινομένων 
με την τραχύτητα που είχε αναπτυχθεί από την προηγούμενη κατεργασία. Με βάση αυτά τα 
δεδομένα πραγματοποιήθηκε η εξής μελέτη*: 
1. Υποθέσαμε ότι η επιφανειακή τραχύτητα ακολουθεί μια κατανομή Inverse Gaussian η οποία 
κατευθύνεται με ρυθμό ER προς το σκληρό υπόστρωμα. Το εναπομείναν πάχος είναι σε κάθε 
περίπτωση ίσο με τη μέση τιμή της κατανομής -r(t), η οποία εξαρτάται βέβαια από τα 
χαρακτηριστικά της κατανομής. 
2. Καταγραφή της χρονικής στιγμής tA, η οποία αντιστοιχεί στο σημείο που καταγράφεται η 
πτώση του ER (αρχή περιοχής c). Το πάχος εκεί είναι r(tA). 
3. Από εκεί και πέρα η κατανομή είναι «κομμένη» (chopped) στα μικρά πάχη και το r(t) σε 
αυτήν την περιοχή εξαρτάται επίσης από το κομμένο μέρος της κατανομής. 
3. Προσαρμογή του r(t) για t>tA στα πειραματικά δεδομένα από την in situ SE για την εύρεση 
των χαρακτηριστικών της κατανομής ακριβώς στο σημείο tA. 
 

Σχ. 3.3-10 Σχεδιάγραμμα της 
μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για 
την ανάλυση των τελευταίων σταδίων 
της εγχάραξης πολυμερών. 

 
Με τον τρόπο αυτό καθίσταται 
δυνατή η εύρεση του RMS της 
κατανομής της τραχύτητας 
ακριβώς στο tA χωρίς τη χρήση 

υμενίου srough, το οποίο όπως φάνηκε και στην προηγούμενη παράγραφο παρουσιάζει πολλά 
προβλήματα και χωρίς τη χρήση μικροσκοπίας (AFM, SEM κτλ). 
                                                 
* Με βάση αυτήν την ιδέα, πραγματοποιήθηκε σχετική μαθηματική ανάλυση –αποτύπωση του προβλήματος από 
τον συνάδελφο Δρ. Γ. Κόκκορη. Θα αναφερθούμε συνεπώς λακωνικά σε αυτήν. 
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Η προηγούμενη ανάλυση βασίστηκε στις εξής παραδοχές: (α) Η κατανομή πριν το tA είναι 
Inverse Gaussian. Η παραδοχή αυτή ισχύει στις περισσότερες των περιπτώσεων που έχουμε 
εξετάσει. (β) Μετά το tA δεν «δημιουργείται» επιφανειακή τραχύτητα, αλλά μόνο εξαφανίζεται 
αυτή που έχει ήδη δημιουργηθεί.  
Με βάση την προηγούμενη μεθοδολογία μπορούν να κατασκευαστούν διαγράμματα RMS vs. 
Χρόνου κατεργασίας ή RMS vs. Πάχους που έχει εγχαραχθεί για όλα τα υλικά και όλα τα πάχη 
που έχουν μετρηθεί. Για κάθε ένα πάχος κάθε υλικού θα προκύψει ένα ζεύγος τιμών RMS-
χρόνου (δηλαδή του εκάστοτε tA) ή πάχους που έχει εγχαραχθεί (δηλαδή του αρχικού πάχους 
μείον το πάχος στο tA). Ένα τέτοιο είδους διάγραμμα του RMS συναρτήσει του χρόνου 
κατεργασίας δίνεται στο Σχ. 3.3-11. 
 

Σχ. 3.3-11 RMS vs. Χρόνου κατεργασίας με βάση της 
μεθοδολογία που παρουσιάστηκε σε αυτήν την 
παράγραφο. Τα υλικά για τα οποία έγινε η ανάλυση 
είναι αυτά του Σχ. 3.3-4 [600W, 1.33 Pa, 100 sccm O2, -
100 V, 15 oC]. 

 
Από αυτό το διάγραμμα φαίνεται ότι τα 
ακρυλικά πολυμερή αναπτύσσουν μεγαλύτερη 
τραχύτητα σε σχέση με τα PS, γεγονός το οποίο 
είναι συμβατό και με βιβλιογραφικά δεδομένα 
(π.χ. [Hua06] κ.α.). Επίσης η επιφανειακή 
τραχύτητα αυξάνει με το Μ.Β. του πολυμερούς, 

γεγονός το οποίο είναι σύμφωνα με ανάλυση AFM που παρουσιάζεται στη συνέχεια στην 
αντίστοιχη παράγραφο (βλ. §3.4.5, σελ. 121). 
Η προηγούμενη μεθοδολογία δίνει συνεπώς αποτελέσματα τα οποία είναι ποιοτικά σύμφωνα με 
αντίστοιχα της βιβλιογραφίας, αλλά και δικών μας πειραματικών μετρήσεων. Η τιμή του RMS 
όμως είναι η ίδια με αυτήν που προκύπτει από π.χ. ανάλυση AFM; 
Στο Σχ. 3.3-12(α) δίνεται η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Παρουσιάζονται οι τιμές του RMS 
υμενίων PMMA (Mn=15k) συναρτήσει του πάχους που έχει εγχαραχθεί με βάση τη μεθοδολογία 
που παρουσιάστηκε προηγουμένως και με βάση την ανάλυση AFM εικόνων από υμένια που 
έχουν υποστεί ακριβώς την ίδια κατεργασία. Τα αποτελέσματα των δυο μεθοδολογιών είναι 
πολύ κοντά και οι διαφορές που καταγράφονται είναι σε κάθε περίπτωση κοντά σε αυτές που θα 
μπορούσαν να αποδοθούν και σε σφάλμα του AFM. 
Η ευκολία και η ταχύτητα της μέτρησης με SE σε σχέση με την ανάλυση AFM προτείνουν τη 
μεθοδολογία αυτή ως μια ελκυστική εναλλακτική τεχνική. Μάλιστα, αν συνυπολογίσει κανείς 
ότι τα υπό ανάπτυξη φωτοπολυμερή πρέπει να αξιολογηθούν πρώτα σε ό,τι αφορά το ER και 
συνεπώς απαιτούνται σχετικές μετρήσεις με SE, QCM κτλ, τότε με την εν λόγω τεχνική 
μπορούν ταυτόχρονα να αξιολογηθούν και σε ό,τι αφορά την επιφανειακή τραχύτητα που 
αναπτύσσεται σε αυτά, χωρίς άλλη μέτρηση. Προφανώς τα φωτοπολυμερή που θα προκριθούν 
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από αυτό το στάδιο θα πρέπει να αναλυθούν και με AFM, SEM κτλ, αλλά ήδη θα έχουν 
αποκλειστεί εκείνα τα οποία π.χ. υπερβαίνουν τα όρια μιας προδιαγραφής. 
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Σχ. 3.3-12 (α) RMS PMMA (Mn=15k) vs. Πάχους που έχει εγχαραχθεί αφενός από μετρήσεις AFM και 
αφετέρου με βάση τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε σε αυτήν την παράγραφο. (β) Λόγος RMS/εναπομείναν 
πάχος τη στιγμή tA για όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Ο λόγος αυτός είναι ~0.45 για όλα τα υλικά. 

 
Σε ό,τι αφορά στα υλικά και τις συνθήκες που μελετήσαμε εμείς προκύπτει επιπλέον και το εξής 
συμπέρασμα. Ο λόγος RMS / εναπομείναν πάχος τη στιγμή tA είναι σε όλες τις περιπτώσεις 
~0.45 όπως φαίνεται και στο Σχ. 3.3-12(β). Συνεπώς η μεθοδολογία για την εύρεση του RMS 
απλουστεύεται ως εξής: (1) Βρες το πάχος στο οποίο ο ER μειώνεται δραματικά (τελευταίο 
στάδιο), δηλαδή τη στιγμή tA και (2) πολλαπλασίασε αυτό το πάχος με 0.45. Το γινόμενο αυτό 
είναι η τιμή του RMS τη χρονική στιγμή tA! 

3.3.4 Συμπεράσματα 

Από in situ SE μετρήσεις προέκυψε σαφώς ότι ο ER πολυμερών σε πλάσμα Οξυγόνου δεν είναι 
σταθερός για όλη τη διάρκεια κατεργασίας. Τα πρώτα nm του υλικού εγχαράσσονται πιο αργά 
και μετά ο ER εν γένει αυξάνεται σταδιακά. Οι διακυμάνσεις αυτές αντανακλώνται ως μεταβολή 
του μέσου ER συναρτήσει του αρχικού πάχους για τιμές αρχικών παχών μικρότερες των ~150 
nm.  
Το τελευταίο στάδιο της εγχάραξης συνδέεται με την επιφανειακή τραχύτητα που έχει 
αναπτυχθεί μέχρι τότε, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση της τιμής του RMS. 
Τέλος με την παρούσα μελέτη, εισάγεται και στα πλαίσια αυτής της Δ.Δ. το θέμα της ανάπτυξης 
τραχύτητας και νάνο-ύφανσης των πολυμερών κατά τη διάρκεια της κατεργασίας τους σε 
πλάσμα και συγκεκριμένα κατά την εγχάραξή τους θέμα που αναπτύσσεται στο επόμενο κιόλας 
κεφάλαιο. 
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Κατά τη διάρκεια της διενέργειας των πειραμάτων για τη διάνοιξη των καναλιών με εγχάραξη 
σε πλάσμα ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα θέμα το οποίo μας απασχόλησε ιδιαίτερα για όλη την 
επόμενη περίοδο. Κατά την εγχάραξη του PMMA παρατηρήθηκε ότι αναπτύσσεται επιφανειακή 
τραχύτητα, το μέγεθος της οποίας στις συνθήκες μέγιστου ER πλησίαζε τα ~8 μm σε όρους 
μέσου μέγιστου εύρους (Σχ. 3.4-1) μετά από 2 h κατεργασίας. Στην προσπάθεια κατασκευής 
δομών με ελεγχόμενη επιφανειακή τραχύτητα διεξήχθη μια σειρά από πειραματικές μετρήσεις 
για την εύρεση συνθηκών τέτοιων που αφενός να μην ευνοούν την ανάπτυξη επιφανειακής 
τραχύτητας και αφετέρου να διασφαλίζουν επαρκώς υψηλό ER. 
 

Σχ. 3.4-1 Εξέλιξη της επιφανειακής τραχύτητας 
συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας για 
μεγάλους χρόνους κατεργασίας με μετρήσεις 
προφιλομετρίας ακίδας [0.75 Pa, 100 sccm, 15 
oC, -100V, 2000 W]. 

 
Εξ όσων γνωρίζουμε δεν υπάρχει μέχρι 
στιγμής κάποιος γενικά αποδεκτός 
μηχανισμός που να εξηγεί τη γένεση και 
την εξέλιξη της τραχύτητας σε πολυμερή 
(ή και σε άλλα υλικά) κατά την 
κατεργασία τους σε πλάσμα. Υπάρχει 
έντονη ερευνητική δραστηριότητα στον 
τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια, στην 

οποία εμπλέκεται και το εργαστήριο πλάσματος του ΙΜΗΛ, για τη μελέτη του εν λόγω 
φαινομένου, τη μοντελοποίησή του και τελικά τη ρύθμισή του. 
Εν γένει η ανάπτυξη επιφανειακής τραχύτητας είναι ανάλογα με την περίπτωση πλεονέκτημα ή 
μειονέκτημα. Σε μια ρευστομηχανική διάταξη, η τραχύτητα μπορεί να δυσχεραίνει τη χημική 
ανάλυση διαταράσσοντας τη στρωτή ροή, ή να τη διευκολύνει και μάλιστα να την ενισχύει στην 
περίπτωση π.χ. της affinity χρωματογραφίας κατά την οποία η επιφάνεια επαφής διαλύματος-
τοιχωμάτων πρέπει να είναι το δυνατόν μεγαλύτερη. Σε επόμενο κεφάλαιο (βλ. §3.5, σελ. 132) 
χρησιμοποιούμε την αναπτυσσόμενη τραχύτητα για τροποποίηση των κατεργαζόμενων 
επιφανειών και τη δημιουργία υπέρ-υδρόφοβων (super-hydrophobic, SH) επιφανειών. 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων με χρήση κυρίως AFM 
αλλά και προφιλομετρίας για τη μελέτη της ανάπτυξης της τραχύτητας και της επίδρασης των 
παραμέτρων της διεργασίας σε αυτή. 

3.4 ΝΑΝΟ-ΥΦΑΝΣΗ PMMA, ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
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Στόχος της παρούσας μελέτης είναι ο έλεγχος του εύρους της τραχύτητας και της μορφολογίας 
της ούτως, ώστε να είναι δυνατή η ρύθμισή της ανάλογα με την εφαρμογή στην εκάστοτε 
επιθυμητή τιμή ή μορφή. 

3.4.1 Η επίδραση της τάσης πόλωσης του ηλεκτροδίου και της πίεσης 

Στο Σχ. 3.4-2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μέτρησης της επιφανειακής τραχύτητας με 
προφιλόμετρο ακίδας μετά από 5 min κατεργασίας σε πλάσμα Οξυγόνου, συναρτήσει της τάσης 
πόλωσης του ηλεκτροδίου (Σχ. 3.4-2(α)) και συναρτήσει της πίεσης του θαλάμου πριν την αφή 
του πλάσματος (Σχ. 3.4-2(β)). 
Από το Σχ. 3.4-2(α) προκύπτει ο ισχυρά υποβοηθούμενος από ιόντα (ion-enhanced) χαρακτήρας 
του μηχανισμού δημιουργίας και εξέλιξης της επιφανειακής τραχύτητας. Με μηδενική ισχύ στη 
γεννήτρια πόλωσης του ηλεκτροδίου (ενέργεια ιόντων ίση με την πτώση τάσης κατά μήκος του 
sheath ~ -20 V) η επιφανειακή τραχύτητα αποκτά RMS ~ 60 nm. Αυξανομένης της τάσης 
πόλωσης του ηλεκτροδίου σε -50 V και -100 V το RMS αυξάνει αντίστοιχα σε ~120 nm και 
~260 nm. Υπενθυμίζουμε ότι η ενέργεια των ιόντων ρυθμίζεται ανεξάρτητα από την ενέργεια 
του πλάσματος στον αντιδραστήρα του εργαστηρίου. 
Στο σημείο της μέγιστης τραχύτητας συναρτήσει της τάσης πόλωσης, μελετήθηκε η επίδραση 
της πίεσης του θαλάμου. Το RMS μειώνεται από ~260 nm στα 0.75 Pa στα ~50 nm όταν η πίεση 
είναι 5 Pa. Στην περίπτωση αυτή η ροή των ιόντων αυξάνεται όπως φαίνεται στο Σχ. 3.4-2(β). 
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Σχ. 3.4-2 (α) Μετρήσεις RMS συναρτήσει της τάσης πόλωσης. Η ροή ιόντων παραμένει πρακτικά σταθερή 
(~0.37 mA/cm2). Οι άλλες παράμετροι είναι: 2000 W, 0.75 Pa, 100 sccm Ο2, 10 oC, 5 min κατεργασίας. (β) 
RMS και ροή ιόντων συναρτήσει της πίεσης του αντιδραστήρα. Οι άλλες παράμετροι είναι: 2000 W, 100 
sccm Ο2, -100 V, 10 oC, 5 min κατεργασίας. Οι επιφάνειες είναι από εμπορικό πλεξιγκλάς, υλικό που 
χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή της μικρορευστομηχανικής διάταξης. Όλες οι μετρήσεις που 
παρουσιάζονται πραγματοποιήθηκαν με προφιλόμετρο ακίδας. 

 
Στην προσπάθεια εξήγησης της επίδρασης της τάσης πόλωσης και της πίεσης του θαλάμου 
χρησιμοποιούμε ένα απλό μοντέλο για το sheath στη διεπιφάνεια πολυμερούς-αέριας φάσης 
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[Lieberman94]. Υποθέτοντας ότι κατά μήκος του sheath λαμβάνουν χώρα μόνο charge exchange 
και ελαστικές συγκρούσεις, τότε τα ιόντα από την κύρια μάζα του πλάσματος προσκρούουν στο 
ηλεκτρόδιο με μία μέση ενέργεια ε , η οποία δίνεται από τη σχέση: 

pdN
Vq
⋅⋅

⋅
⋅=

σ
ε 62.0  Εξ. 3.4-1 

όπου N είναι η πυκνότητα του αερίου (ανάλογη της πίεσης), σ είναι η ενεργός διατομή (cross 
section) των ανταλλαγής φορτίου (charge-exchange) και ελαστικών συγκρούσεων, V είναι η 
τάση πόλωσης, q είναι το φορτίο του ηλεκτρονίου και dp το πάχος του sheath το οποίο είναι 
ασθενής συνάρτηση του Ν: 

αN
d p

1
∝  Εξ. 3.4-2 

Όπου α<0.5. 
Από τις τελευταίες εξισώσεις προκύπτει ότι:  

αε −∝ 1N
V  Εξ. 3.4-3 

Το μοντέλο αυτό φαίνεται να μπορεί να προβλέψει τα αποτελέσματα των μετρήσεων της RMS 
τραχύτητας συναρτήσει της τάσης πόλωσης και συναρτήσει της πίεσης του θαλάμου, μέσω της 
μέσης ενέργειας ε . Αυξανομένης της τάσης πόλωσης του ηλεκτροδίου και ενώ η ροή των 
ιόντων (J+ = 0.37 mA/cm2) και η συγκέντρωση των ουδετέρων παραμένει σταθερή, αυξάνει 
γραμμικά η ενέργεια των προσπιπτόντων ιόντων και συνεπώς η μέση ενέργεια ε . Από την 
άλλη, αυξανομένης της πίεσης του θαλάμου αυξάνονται οι συγκρούσεις στο sheath και συνεπώς 
μειώνεται η μέση ενέργεια ε . Αν και με την αύξηση της πίεσης αυξάνει και η ροή των ιόντων 
(βλ. Σχ. 3.4-2(β)) η συνολική ροή ενέργειας, δηλαδή το γινόμενο +⋅ Jε  μειώνεται. 

Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι η τραχύτητα ενισχύεται από την ενέργεια των ιόντων στο 
ηλεκτρόδιο, υποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τον υποβοηθούμενο από ιόντα χαρακτήρα του 
μηχανισμού δημιουργίας και εξέλιξης της τραχύτητας κατά τη διάρκεια της κατεργασίας σε 
πλάσμα Οξυγόνου. Αντίστοιχα αποτελέσματα και σε άλλες εργασίες (π.χ. [Kogoma86])*. 
Τονίζουμε, δε, ότι από παρεμφερή αποτελέσματα μέτρησης της τραχύτητας κατά την εγχάραξη 
PDMS σε πλάσμα SF6 (Δ.Δ. Μ.-Ε. Βλαχοπούλου), προκύπτει επίσης η ίδια σχέση. 

3.4.2 Η επίδραση του χρόνου κατεργασίας 

Η εξέλιξη της τραχύτητας με το χρόνο κατεργασίας σε πλάσμα Οξυγόνου υπό -100 V και 2000 
W ισχύς πλάσματος παρουσιάζεται στο Σχ. 3.4-3. Τα δείγματα είναι πλακίδια PMMA, το υλικό 
δηλαδή που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της μικρορευστομηχανικής διάταξης. 
 
                                                 
* Τον Οκτώβριο του 2007 (Συνέδριο AVS2007, κατά την τελική διόρθωση της Δ.Δ.) γίναμε γνώστες μιας 
πειραματική μελέτης από την ομάδα Neally, στην οποία καταγράφηκε μεν αύξηση του RMS vs. Bias voltage στην 
περίπτωση του PMMA, όπως και εδώ, αλλά μείωση του RMS στην περίπτωση του PS. 
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Σχ. 3.4-3 Εξέλιξη της τραχύτητας (εικόνες 
AFM) πλακιδίου ΡΜΜΑ κατά την 
κατεργασία σε πλάσμα Οξυγόνου [0.75 Pa, 
100 sccm, 15 oC, -100V, 2000 W]. Οι εικόνες 
AFM ελήφθησαν σε tapping mode με 
ανάλυση (512x512). 

 
Από το πρώτο, ήδη, λεπτό εγχάραξης, 
έχει αναπτυχθεί τραχύτητα με RMS 34.5 
nm και βελονοειδή μορφή. Ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό στην επιφάνεια μετά 
από 1 min κατεργασίας είναι η διπλής 
κλίμακας τοπογραφία, δηλαδή ο 
συνδυασμός μεγάλου μήκους κύματος 
χαρακτηριστικών με υψίσυχνη 
μορφολογία. Το χαρακτηριστικό αυτό 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την 
κατασκευή SH επιφανειών, κάτι που θα 
συζητηθεί στη συνέχεια στο αντίστοιχο 
κεφάλαιο, στο οποίο θα αναλυθούν και 
τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της εν 
λόγω επιφάνειας. 

Στο Σχ. 3.4-4(α) παρουσιάζεται η εξέλιξη του RMS και της πραγματικής επιφάνειας (προβολή 
επιφάνειας σε 100 μm2) συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας. Τα αποτελέσματα έχουν προκύψει 
από ανάλυση των εικόνων του Σχ. 3.4-3. Στο Σχ. 3.4-4(β) δίνεται η συνάρτηση συσχέτισης υψών 
των ίδιων εικόνων. Το RMS φαίνεται να αυξάνει συνεχώς με το χρόνο κατεργασίας, μέχρι τα 5 
min κατεργασίας. Πέρα από αυτόν το χρόνο το εύρος της τραχύτητας γίνεται μεγαλύτερο από τα 
όρια μέτρησης του AFM. Αντίστοιχη αύξηση εμφανίζει και το πραγματικό εμβαδόν της 
επιφάνειας (δεξιός άξονας στο Σχ. 3.4-4(α)), το οποίο έχει διπλασιαστεί ήδη από τα ~4 min. Στο 
ίδιο διάγραμμα επισημαίνεται μέχρι ποιου σημείου διατηρείται ανέπαφη και η οπτική διαφάνεια 
του πλεξιγκλάς. Η οπτική διαφάνεια των πλαστικών μετά από επεξεργασία θα αποτελέσει 
αντικείμενο συζήτησης στη συνέχεια (βλ. §3.5.3.1, σελ. 137) 
Σε αυτές τις συνθήκες, ο ρυθμός εγχάραξης (ER) έχει μετρηθεί πάνω από ~1500 nm/min 
(μέτρηση σε δείγματα PMMA από spin coating στα 1800 W), συνεπώς στα 5 min κατεργασίας 
έχουν απομακρυνθεί ~7500 nm. Ως εκ τούτου ο λόγος του πάχους που έχει απομακρυνθεί προς 
το RMS είναι ~25 ή αντίστοιχα ο λόγος του πάχους που έχει απομακρυνθεί προς το εύρος της 
τραχύτητας είναι ~5. Για κάθε nm που απομακρύνεται δημιουργείται ~0.2 nm τραχύτητας (μέσο 
εύρος). 
Από τις συναρτήσεις συσχέτισης των υψών, προκύπτει ένα φαινόμενο, η ανάλυση, η εξήγηση 
και η μοντελοποίηση του οποίου αποτελεί τρέχουσα μελέτη της ομάδας μας και στο σημείο αυτό 
απλώς το αναφέρουμε. Πρόκειται για το φαινόμενο της ανώμαλης κλιμάκωσης (anomalous 
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scaling), το οποίο εκδηλώνεται ως αύξηση των τιμών της G(r) (συνάρτηση συσχέτισης υψών) 
στα μικρά r (βλ. π.χ. [Lopez05]). 
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Σχ. 3.4-4 (α) Εξέλιξη του RMS και της πραγματικής επιφάνειας συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας, από 
ανάλυση των εικόνων AFM του Σχ. 3.4-3. (β) Συνάρτηση συσχέτισης υψών, G(r), των εικόνων του Σχ. 3.4-3. 

 
Μετά τα 5 min κατεργασίας η επιφανειακή τραχύτητα συνεχίζει να αυξάνεται για όσο χρόνο 
διαρκεί η κατεργασία. Στο Σχ. 3.4-1 δίνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων προφιλομετρίας 
ακίδας συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας για μεγάλους χρόνους κατεργασίας, για τους 
οποίους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί AFM. Οι μετρήσεις αφορούν, πάλι, πλακίδια PMMA ίδια 
με αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της μικρορευστομηχανικής διάταξης. 
Από τα αποτελέσματα του Σχ. 3.4-1 προκύπτει ότι η επιφανειακή τραχύτητα συνεχίζει να 
διευρύνεται ακόμη και για χρόνους 2 h. Σε αυτόν το χρόνο κατεργασίας το εύρος της τραχύτητας 
έχει αποκτήσει τιμή ~ 8 μm και το εύρος των κορυφών έχει μεγαλώσει. 

3.4.3 Η επίδραση της θερμοκρασίας του ηλεκτροδίου 

Στο Σχ. 3.4-5 δίνονται οι εικόνες AFM μετά από 1 min κατεργασίας σε πλάσμα Οξυγόνου για 
διάφορες θερμοκρασίες ηλεκτροδίου (Τelectr). Οι μετρήσεις έγιναν σε πλακίδια πλεξιγλάς. 
Από τις εικόνες AFM προκύπτει ότι η Τelectr επηρεάζει ισχυρά και τη μορφολογία και το εύρος 
(βλ. Σχ. 3.4-6) της τραχύτητας. Κατ’ αρχάς η μορφολογία της τραχύτητας όταν η Τelectr είναι 
μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης (Tg) του πλακιδίου (~118 oC) είναι 
εντελώς διαφορετική σε σχέση με όλες τις άλλες περιπτώσεις που κατεργάστηκαν σε Τelectr κάτω 
από την Τg. Η μορφολογία αυτή ομοιάζει με αυτήν που αναπτύσσεται στην περίπτωση του 
PDMS. Σε θερμοκρασίες μικρότερες του Tg η μορφολογία διαφέρει σημαντικά. 
Ακολουθεί η ανάλυση των εικόνων του Σχ. 3.4-5 για την εξαγωγή ποσοτικών συμπερασμάτων 
σχετικά με την επίδραση της Τelectr. Το RMS των επιφανειών του Σχ. 3.4-5 δίνεται στο Σχ. 3.4-6. 
Στα δοκίμια αυτά δεν μετρήθηκε ταυτόχρονα και ο ER ούτως, ώστε να μπορούμε να εξάγουμε 
συμπεράσματα για τον λόγο RMS/ER (ή etched depth) και ως εκ τούτου να προτείνουμε 
διαφορετική των 15 oC θερμοκρασία για την κατασκευή της μικρορευστομηχανικής διάταξης. 
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Γνωρίζουμε όμως ότι αν και ο χαρακτήρας της διεργασίας είναι ισχυρά υποβοηθούμενος από 
ιόντα, ο ER εξαρτάται ως ένα βαθμό από τη Τelectr όπως έχει προκύψει από σχετικές μετρήσεις 
ER σε spin coated υμένια PMMA (βλ. Σχ. 3.2-1 και Σχ. 3.2-2). Σε κάθε περίπτωση όμως δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν θερμοκρασίες μεγαλύτερες από ~25 oC για την επίτευξη μικρού 
RMS, στη διαδικασία κατασκευής της διάταξης, διότι όπως παρατηρήθηκε πειραματικά ο 
παρατεταμένος χρόνος κατεργασίας σε συνδυασμό με την ιονοβολή αυξάνουν τη θερμοκρασία 
του δοκιμίου σε επίπεδα τέτοια, τα οποία οδηγούν σε παραμόρφωσή του και τη δημιουργία 
φλυκταινών. Από την άλλη η κατεργασία σε χαμηλότερες θερμοκρασίες φαίνεται να οδηγεί σε 
αυξημένο λόγο RMS/etched depth, φαινόμενο το οποίο διερευνάται από την ομάδα μας για την 
κατασκευή καναλιού για affinity χρωματογραφία (Δ.Δ. Κ. Τσουγένη). Πάντως, όπως θα φανεί 
και στη συνέχεια από μετρήσεις προφιλομετρίας ακίδας ο λόγος RMS/etched depth, δεν 
μεταβάλλεται στο εύρος Τelectr πάνω από 15 οC (βλ. Σχ. 3.4-10, σελ. 123). 
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Σχ. 3.4-5 Επίδραση της Τelectr (135 οC, 75 oC, 50 οC, 30 oC, 15 οC και -50 οC) στην αναπτυσσόμενη τραχύτητα 
(εικόνες AFM) μετά από 1 min κατεργασίας πλακιδίου ΡΜΜΑ [0.75 Pa, 100 sccm Ο2, 1 min, -100 V, 2000 W]. 
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Το RMS της επιφάνειας μετά από 1 min κατεργασίας μειώνεται από ~60 σε ~22 nm με πτώση 
της Τelectr από -50 σε 75 οC. Αυξάνοντας τη Τelectr σε τιμές πάνω από την Τg του πλακιδίου η 
μορφολογία του υμενίου αυξάνεται σημαντικά, αλλά η τιμή του RMS δεν μεταβάλλεται. 
Από τα εν λόγω δεδομένα προκύπτει ότι η Τelectr αποτελεί ένα μέσο για εύκολη ρύθμιση των 
επιφανειακών χαρακτηριστικών μιας πολυμερικής επιφάνειας με δυνατότητα μεταβολής τόσο 
του εύρους της όσο και της μορφολογίας της. 

 

Σχ. 3.4-6 (α) Μεταβολή του RMS συναρτήσει της 
θερμοκρασίας του ηλεκτροδίου. Οι τιμές 
αντιστοιχούν στην ανάλυση των εικόνων του Σχ. 
3.4-5 [0.75 Pa, 100 sccmΟ2, 1min, -100V, 2000 W]. 

 
Η ισχυρή εξάρτηση τόσο του εύρους όσο 
και της μορφολογίας της επιφανειακής 
τραχύτητας από τη Τelecr υποδεικνύει ότι ο 
μηχανισμός ανάπτυξης και εξέλιξης της 
τραχύτητας εξαρτάται σημαντικά από τις 
ιδιότητες του υλικού και των ιδιοτήτων του 
και όχι μόνο από τις συνθήκες του 

αντιδραστήρα (ροή ουδετέρων, ροή και ενέργεια ιόντων, πιθανή απόθεση δυσκόλως 
εγχαρασσόμενων συστατικών κατά τη διάρκεια της κατεργασίας κτλ.). 

3.4.4 Η επίδραση της παρουσίας SF6 στην αέρια φάση 

Στο Σχ. 3.4-7 παρουσιάζονται εικόνες AFM μετά από 1 min κατεργασίας σε πλάσμα Ο2/SF6 για 
διάφορες περιεκτικότητες σε SF6 (0, 11, 25 και 65%). Το δοκίμιο είναι πλακίδιο πλεξιγκλάς ίδιο 
με αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των μικρορευστομηχανικών διατάξεων. Σε 
όλες τις περιπτώσεις η ολική πίεση (πριν την αφή του πλάσματος) παραμένει σταθερή και ίση με 
0.75 Pa. Η σχετική πυκνότητα του μίγματος σε SF6 αντιστοιχεί στη σχετική ποσόστωση της 
ροής εισόδου του SF6 σε σχέση με τη ροή εισόδου του O2. 
Η ανάλυση των εικόνων αποδεικνύει την ύπαρξη τοπικού ελαχίστου στην περίπτωση του 
μίγματος 11% SF6 (βλ. Σχ. 3.4-7 και Σχ. 3.4-8(α)), με τιμή RMS ~28.4 nm. Στην περίπτωση του 
πλάσματος O2 χωρίς SF6 το RMS είναι ~55 nm, ενώ γίνεται ~41.8 nm όταν το ποσοστό SF6 γίνει 
25 %. Από εκεί και πέρα, για μίγματα πλουσιότερα σε SF6 το RMS να μειώνεται. 
Στο ίδιο σχήμα (Σχ. 3.4-8(α)) παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα από την εργασία [Booth91] 
για την εξέλιξη της συγκέντρωσης ατομικού Οξυγόνου ([Ο]) συναρτήσει του ποσοστού SF6. Τα 
πειραματικά αυτά δεδομένα έχουν μετρηθεί σε αντιδραστήρα DECR σε πίεση ~0.3 Pa, δηλαδή 
σε συνθήκες κοντά σε αυτές που διενεργήθηκαν και τα δικά μας πειράματα. Από τις εν λόγω 
μετρήσεις προκύπτει ότι η [Ο] εμφανίζει μέγιστη τιμή όταν το ποσοστό SF6 είναι ~11%. Η 
συμφωνία στην τιμή που καταγράφεται μέγιστο στη [Ο] και ελάχιστο στο RMS προτείνει μια 
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εξήγηση για την εμφάνιση ελαχίστου RMS. Πράγματι η αύξηση του [Ο] αυξάνει τη συνεισφορά 
της χημικής εγχάραξης σε σχέση με την υποβοηθούμενη από ιόντα, γεγονός που μειώνει την 
ανισοτροπία της διεργασίας και συνεπώς την ανάπτυξη της τραχύτητας. Η αιτία αύξησης του 
[Ο] παρουσία SF6 (ή και CxFy στο ίδιο ποσοστό) έχει αποδοθεί στη μείωση απωλειών [Ο] προς 
τα τοιχώματα του αντιδραστήρα [Collart95]. 
 

Σχ. 3.4-7 Εικόνες AFM για τη μελέτη της 
επίδρασης της παρουσίας SF6 σε πλάσμα 
Ο2, στην αναπτυσσόμενη τραχύτητα μετά 
από 1 min κατεργασίας πλακιδίου ΡΜΜΑ 
[0.75 Pa, -100 V, 2000 W, 1 min]. 

 
Τονίζεται, δε, ότι η μείωση της 
τραχύτητας στα ~11% SF6 δεν 
οφείλεται σε μειωμένο ER, όπως η 
μείωση του RMS στα ~65%. Αν και 
δεν μετρήθηκε ο ER συναρτήσει του 
ποσοστού SF6, πειραματικά δεδομένα 
άλλων ερευνητικών ομάδων π.χ. 
[Kogoma86] δείχνει ότι το ER 
πολυιμιδίου συναρτήσει του ποσοστού 
SF6 εμφανίζει μέγιστο στο ίδιο σημείο 
(βλ. Σχ. 3.4-8(β)) (αντίστοιχα 
αποτελέσματα και στο [Egitto90]). 
Από το ίδιο διάγραμμα προκύπτει ότι 
ο ER σε πλάσμα SF6 είναι 
χαμηλότερος σε σχέση με τον 
αντίστοιχο σε πλάσμα Ο2 στις ίδιες 
συνθήκες. Τονίζεται, επίσης, ότι όσο 
μεγαλύτερο γίνεται το ποσοστό του 
SF6 στην αέρια φάση, τόσο οι 
μηχανισμοί εγχάραξης και τα προϊόντα 
της εγχάραξης μεταβάλλονται και η 
χημεία της επεξεργασμένης επιφάνειας 
διαφέρει σε σχέση με αυτή μετά από 
100% πλάσμα Ο2 (από μετρήσεις 
γωνιών επαφής με σταγόνα νερό και 

XPS). 
Η χρήση SF6 στην αέρια φάση, αν και φαίνεται να οδηγεί σε μείωση της επιφανειακής 
τραχύτητας (σε ποσοστό 11% SF6), χωρίς μείωση του ER, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα 
πειράματα της κατασκευής της μικρορευστομηχανικής διάταξης όταν χρησιμοποιείται μάσκα 
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από πυριτιούχα πολυμερή, εξαιτίας της χαμηλής ανθεκτικότητας των πυριτιούχων πολυμερών σε 
πλάσμα SF6. Πάντως η χρήση τέτοιου μίγματος αέριας φάσης προτείνεται για τη μείωση της 
αναπτυσσόμενης τραχύτητας, όταν π.χ. αντί για πυριτιούχο πολυμερές χρησιμοποιείται κάποια 
ανθεκτική στο φθόριο μάσκα. 
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Σχ. 3.4-8 Εξέλιξη RMS συναρτήσει της παρουσίας SF6 στο πλάσμα Ο2. Οι τιμές έχουν προκύψει από ανάλυση 
των εικόνων του Σχ. 3.4-7. (β) ER πολυιμιδίου συναρτήσει του ποσοστού SF6 (αναπαραγωγή από 
[Kogoma86]. Αντίστοιχα αποτελέσματα και αλλού όπως π.χ. [Egitto90]). 

 

3.4.5 Η επίδραση του Μ.Β. του πολυμερούς 

Στο Σχ. 3.4-9 δίνεται η μεταβολή του RMS συναρτήσει του μέσου αριθμού μοριακού βάρους 
(Μn) του PMMA, από ανάλυση εικόνων AFM μετά από 1 min κατεργασίας σε πλάσμα Ο2 (2000 
W, -100 V, 0.75 Pa). Τα δείγματα, τα οποία είναι υμένια PMMA από spin coating σε υπόστρωμα 
Si κατεργάστηκαν ταυτόχρονα. Όπως προκύπτει από την ανάλυση των εικόνων AFM το RMS 
αυξάνεται από ~26 σε ~42 και ~55 (όλα σε nm) συναρτήσει του Mn (15k, 120k και 996k), 
προσθέτοντας μια ακόμη παράμετρο στην πολυπλοκότητα του μηχανισμού ανάπτυξης και 
εξέλιξης της επιφανειακής τραχύτητας στην εν λόγω διεργασία. Σε ό,τι αφορά στη μορφολογία 
της τραχύτητας δεν παρατηρείται κάποια συστηματική μεταβολή. Η αύξηση της επιφανειακής 
τραχύτητας αυξανομένου του Mn σε συνδυασμό με τη μείωση του ER που καταγράφηκε και 
σχολιάστηκε σε προηγούμενη παράγραφο (βλ. §3.2.7, σελ. 82) και συνεπώς μείωσης του λόγου 
RMS/etched depth, υποδεικνύει έναν ακόμη τρόπο για μείωση της επιφανειακής τραχύτητας 
χωρίς την ταυτόχρονη μείωση του ER. 
Για να καταστεί πρακτικά εκμεταλλεύσιμο αυτό το γεγονός, θα πρέπει είτε να αναζητηθεί εάν 
διατίθενται στην αγορά, πλακίδια από PMMA μικρότερου Μ.Β., είτε να πραγματοποιηθεί 
χύτευση από διάλυμα ΡΜΜΑ μικρότερου Μ.Β. και κατόπιν χρησιμοποίηση του χυτού 
πλαστικού για την κατασκευή της διάταξης. Δεδομένου ότι τα εμπορικά πλαστικά δεν 
αναμένεται να έχουν στενή κατανομή Μ.Β. (δηλαδή μικρό Ι) ως αποτέλεσμα της διεργασίας 
πολυμερισμού, θα πρέπει μάλλον να γίνει χρήση της δεύτερης επιλογής (χύτευση ΡΜΜΑ μικρού 
Μ.Β.), η οποία βέβαια αυξάνει το κόστος κατασκευής. 
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Σχ. 3.4-9 Μεταβολή του RMS μετά από 1 min κατεργασίας συναρτήσει του Μn (λογαριθμική κλίμακα) του 
PMMA [2000 W, 100 sccm O2, -100 V, 15 oC, 0.75 Pa]. Μαζί και οι αντίστοιχες εικόνες AFM. 

 
Υπενθυμίζουμε ότι αντίστοιχη συμπεριφορά αύξησης του RMS με το Μn καταγράφηκε και στην 
περίπτωση των λεπτών υμενίων, με τη μεθοδολογία μέτρησης του RMS που παρουσιάστηκε στο 
προηγούμενο κεφάλαιο. 

3.4.6 Εξάρτηση του ύψους της τραχύτητας από το βάθος εγχάραξης 

Πέρα από τη ρύθμιση της μορφολογίας και του εύρους της τραχύτητας, για την περίπτωση της 
κατασκευής της μικρορευστομηχανικής διάταξης μεγάλο ενδιαφέρον εμφανίζει το ύψος της 
τραχύτητας σε σχέση με το βάθος της εγχάραξης. Ανάλογα με την περίπτωση, η τραχύτητα είναι 
επιθυμητό να έχει ύψος αντίστοιχο του βάθους, όταν επιζητείται υψηλή ειδική επιφάνεια (π.χ. σε 
καταλυτικές διεργασίες, για affinity χρωματογραφία κτλ), ή να είναι το δυνατό μικρότερη όταν 
τα τοιχώματα πρέπει να δυσχεραίνουν το δυνατόν λιγότερο τη ροή. 
Στο Σχ. 3.4-10 δίνονται δεδομένα RMS συναρτήσει του βάθους εγχάραξης για μια σειρά από 
πειραματικές συνθήκες πίεσης αντιδραστήρα, τάσης πόλωσης και Τelectr. Όλα τα μεγέθη που 
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εμφανίζονται στο διάγραμμα ελήφθησαν με προφιλόμετρο ακίδας και αφορούν σε πλακίδια 
PMMA (ίδια για κάθε πείραμα) μετά από 10 min κατεργασίας. 
Τα δεδομένα του Σχ. 3.4-10 δημιουργούν μια ευθεία, υποδεικνύοντας ότι με δεδομένο βάθος 
καναλιού, η τραχύτητα που θα αναπτυχθεί θα είναι ανεξάρτητη από το σετ των παραμέτρων του 
αντιδραστήρα που θα επιλεγούν. Με άλλα λόγια από τα συγκεκριμένα πειραματικά 
αποτελέσματα προκύπτει ότι το ύψος της τραχύτητας δεν εξαρτάται σημαντικά από τις συνθήκες 
εγχάραξης, αλλά κυρίως από το βάθος εγχάραξης, σε αντίθεση με τη μορφολογία, η οποία όπως 
αποδείχτηκε προηγουμένως μπορεί να ρυθμιστεί με μεγάλη ευελιξία. Για το λόγο αυτό τα 
πειραματικά δεδομένα συναρτήσει του ποσοστού SF6 και συναρτήσει του Mn με τα οποία 
προέκυψε μείωση του RMS και ταυτόχρονη αύξηση του ER είναι ιδιαίτερα σημαντικά. 
 

Σχ. 3.4-10 RMS συναρτήσει του βάθους εγχάραξης. Το 
κάθε σημείο αντιστοιχεί σε διαφορετική συνθήκη 
εγχάραξης. Όλα τα σημεία βρίσκονται σε μια ευθεία. 

 
Σε ό,τι αφορά στην ποσοτική σχέση, ο λόγος 
βάθος/RMS είναι ~50, διπλάσιος από αυτόν που 
υπολογίστηκε προηγουμένως (βλ. § 3.4.2, σελ. 
115), βασιζόμενοι σε ανάλυση με AFM. Η 
διαφοροποίηση αποδίδεται στη διαφορετική 
περίοδο κατά την οποία διεξήχθησαν τα 
πειράματα και στη μειωμένη πληροφορία που 

εξάγεται από το προφιλόμετρο για τον υπολογισμό του RMS. Η τιμή εδώ είναι πολύ κοντά στην 
αντίστοιχη από την εγχάραξη πολυιμιδίου (Etch depth/RMS~45) σε πλάσμα Ο2 [Agarwal02]. 

3.4.7 Μελέτη εξέλιξης επιφανειακών φυσικοχημικών χαρακτηριστικών 

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μετρήσεων XPS επιφανειών 
πλεξιγκλάς πριν και μετά από διάφορους χρόνους κατεργασίας σε πλάσμα Οξυγόνου. Ο στόχος 
της εν λόγω μελέτης είναι διπλός: (α) Απόπειρα διερεύνησης των μηχανισμών υπό τους οποίους 
γεννάται και εξελίσσεται η τραχύτητα. Το XPS, με βάθος πληροφόρησης ~10 nm, θα δώσει 
πληροφορίες σχετικά με τις μεταβολές στη χημεία της επιφάνειας που θα μπορούσαν να 
συσχετιστούν με την ανάπτυξη της τραχύτητας (π.χ. παρουσία δυσκόλως εγχαρασσόμενων 
σωματιδίων, στοιχείων ή ομάδων κτλ). (β) Καταγραφή της επιφανειακής χημείας του PMMA 
μετά την εγχάραξη, στοιχείο σημαντικό για τη διενέργεια και εξήγηση πειραμάτων 
ηλεκτροοσμωτικής ροής, τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης κτλ, μεθοδολογίες οι οποίες εξαρτώνται 
σημαντικά από τις αλληλεπιδράσεις υγρού-στερεού και οι οποίες βεβαίως εξαρτώνται 
σημαντικά από τη χημική κατάσταση της επιφάνειας. 
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3.4.7.1.Υλικά και πειραματικές λεπτομέρειες 

Οι μετρήσεις XPS διενεργήθηκαν στη Γαλλία (ΙΜΝ, Νάντη) στο όργανο που έχει περιγραφεί 
και προηγουμένως (βλ. §3.1.2, σελ. 43). Η μελέτη αφορά επιφάνειες πλεξιγκλάς ίδια με αυτά τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της μικρορευστομηχανικής διάταξης. Πριν την 
κατεργασία όλα τα πλακίδια καθαρίστηκαν συστηματικά με διάλυμα ισοπροπανόλης και 
ξέπλυμα με απιονισμένο νερό. Μετρήθηκαν και αναλύθηκαν επιφάνειες (~1x1 cm, πάχος 
πλακιδίου 2 mm) πριν και μετά από 1, 2, 15 και 60 min κατεργασίας σε πλάσμα Οξυγόνου (2000 
W, -100 V, 100 sccm O2, 15 oC, 0.75 Pa). Για κάθε δείγμα και κάθε εξεταζόμενη κορυφή 
διενεργήθηκαν δυο φάσματα: (1) υπό 0ο και (2) υπό 30ο. 
Τα δείγματα εστάλησαν στη Γαλλία και διαπιστώθηκε ότι λόγω μεγάλου όγκου ελάμβανε χώρα 
εκτεταμένη ατμοποίηση (outgassing) με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η επίτευξη -του 
απαραίτητου- πολύ χαμηλού κενού (Ultra High Vacuum –UHV). Για το λόγο αυτό τα δείγματα 
λειάνθηκαν (από την πίσω πλευρά) και κόπηκαν ούτως, ώστε να μειωθεί ο όγκος τους. Αν και 
ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή «μόλυνσης» της κατεργασμένης 
επιφάνειας από την πολύ έμπειρη σε τέτοιου είδους μετρήσεις ομάδα στη Γαλλία, δεν 
αποκλείεται η εν λόγω διαδικασία να προκάλεσε μεταβολή των επιφανειακών χαρακτηριστικών 
της επιφάνειας σε ένα ή περισσότερα δείγματα. Ο χρόνος από τη διενέργεια της κατεργασίας 
μέχρι τη μέτρηση με XPS ήταν ~6 μήνες. 

3.4.7.2.Εξέλιξη χημείας της επιφάνειας 

Στο Σχ. 3.4-11 δίνονται τα φάσματα χαμηλής ανάλυσης (survey scans) της επιφάνειας PMMA 
πριν και μετά από 60 min κατεργασίας σε πλάσμα. 
 

  
PMMA, reference PMMA, 60 min 

Σχ. 3.4-11 Φάσματα XPS χαμηλής ανάλυσης (survey scans) πλακιδίου πλεξιγκλάς πριν και μετά από 60 min 
κατεργασίας σε πλάσμα Ο2 [2000 W, -100 V, 100 sccm O2, 15 oC, 0.75 Pa]. 

 
Τα φάσματα με τις εντονότερες κορυφές αντιστοιχούν στη μέτρηση υπό 0ο. Στο δείγμα πριν την 
κατεργασία κυριαρχούν οι κορυφές στα ~290 eV (C1s) και στα ~530 eV (Ο1s), που προφανώς 
προέρχονται από τον C και το Ο του PMMA. Εκτός αυτών, όμως, φαίνεται να υπάρχει και 

 Al2s - Al 2p 
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ποσότητα Si, με κορυφή στα 100 eV (Si2p) και 150 eV (Si2s) καθώς και ποσότητα Cl με 
κορυφή στα 200 eV (Cl2p). Το φάσμα μετά από 60 min κατεργασία συνεχίζει να κυριαρχείται 
από τις κορυφές του C και του Ο, με τις κορυφές του Si να έχουν αυξηθεί σε ένταση, ενώ η 
κορυφή του Cl δεν ανιχνεύεται πλέον. Πρόσθετο χαρακτηριστικό στο φάσμα μετά την 
κατεργασία είναι η παρουσία κορυφών από το Al στα ~75 eV (Al2p) και στα ~125 eV (Al2s). Η 
αυξημένη συνεισφορά του Si, η παρουσία του Al και η απουσία του Cl είναι συστηματικές σε 
όλα τα φάσματα μετά από κατεργασία. 
Για την ανάλυση των εν λόγω κορυφών, διενεργήθηκε μέτρηση υψηλής ανάλυσης όλων των 
προηγούμενων κορυφών για όλα τα δείγματα, η οποία παρουσιάζεται ευθύς αμέσως. 
Στο Σχ. 3.4-12 παρουσιάζονται τα φάσματα υψηλής ανάλυσης για όλα τα δείγματα που 
μελετήθηκαν καθώς και η χρονική εξέλιξη του ποσοστού του C του Ο και του Si. Η 
περιεκτικότητα σε C μειώνεται από ~75% σε ~55% μετά από 1 h κατεργασίας, ενώ η 
περιεκτικότητα σε Ο αυξάνει από ~25% σε ~30% στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η μη συστηματική 
ακολουθία των τιμών του ποσοστού του C και Si στο πρώτο λεπτό δεν είναι αναμενόμενη. 
Για τη διαλεύκανση επακριβώς των ομάδων που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της εγχάραξης 
στην επιφάνεια του PMMA προβαίνουμε σε ανάλυση (deconvolution) των κορυφών C1s και 
Ο1s. Στο Σχ. 3.4-13 δίνονται τα αποτελέσματα της προσαρμογής στην κορυφή O1s και C1s για 
τους διάφορους χρόνους κατεργασίας. 
Η ανάλυση των κορυφών αποκαλύπτει την παρουσία δεσμών CH2, C-C=O, C-O και Ο-C=O για 
τα φάσματα C1s και δεσμών C-O και C=O για τα φάσματα O1s. Η συνεισφορά πριν την 
κατεργασία συναρτάται με τη δομή του πολυμερούς, ενώ η ανάλυση των κορυφών μετά την 
κατεργασία γίνεται περισσότερο πολύπλοκη με συνεισφορές και από άλλες ομάδες, όπως C=O, 
HO-C=O και ΟΗ-C=O. Οι ομάδες αυτές μπορούν να αποδοθούν στην κατεργασία με πλάσμα, 
αλλά και σε μόλυνση (pollution) των επιφανειών εξαιτίας του μεγάλου χρονικού διαστήματος 
μεταξύ της κατεργασίας και της ανάλυσης. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε από που ακριβώς 
προέρχεται, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος από την κατεργασία μέχρι την ανάλυση. 
Από την ποσοτική ανάλυση των κορυφών προκύπτει ότι το ποσοστό της ομάδας O-C=O αυξάνει 
σταδιακά από 2.82%, σε 5.72% και 10.73% για τα δείγματα μετά από 1, 2 και 15 min 
κατεργασίας αντίστοιχα. Ακόμη και μετά από 6 μήνες, η αυξημένη περιεκτικότητα σε 
καρβοξυλομάδες είναι σαφής. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σημαντικό για την εξήγηση των 
αποτελεσμάτων μέτρησης ηλεκτροοσμωτικής ροής που θα ακολουθήσει σε επόμενο κεφάλαιο, 
μιας και αυξημένη περιεκτικότητα σε Ο αναμένεται να μεταβάλλει τα ηλεκτροκινητικά 
χαρακτηριστικά του μίκρο-καναλιού. 
Σε ό,τι αφορά στη σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών με αντίστοιχα από τη βιβλιογραφία 
επιλέγουμε την εργασία της ομάδας από το Πανεπιστήμιο της Alberta στο Καναδά [Chai04]. 
Στην εργασία αυτή επιφάνειες PMMA κατεργάζονται με DC πλάσμα Οξυγόνου και μελετώνται 
με XPS. Όπως και στη δική μας περίπτωση η επακριβής ανάλυση της εξέλιξης κάθε ομάδας 
ξεχωριστά είναι ιδιαίτερα δύσκολη και αμφίβολη. Εντούτοις καταγράφεται σαφώς αύξηση της 
περιεκτικότητας του Ο από ~26% σε ~30% μόλις μετά από 50 sec κατεργασίας, μεταβολή 
αντίστοιχη με αυτήν που καταγράφηκε στο Σχ. 3.4-12. 
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Σχ. 3.4-12 Φάσματα XPS υψηλής ανάλυσης των κορυφών O1s, Cl2p, Si2p, C1s και Al2p, για καθένα από τα 
δείγματα διαφορετικού χρόνου κατεργασίας 0 (πάνω αριστερά), 1 (πάνω δεξιά), 2 (μέση αριστερά), 15 (μέση 
δεξιά) και 60 min (κάτω αριστερά). Το Cl εξαφανίζεται ήδη από το 1 min κατεργασίας και εν συνεχεία 
παρουσιάζεται η εξέλιξη της κορυφής Al2p. Στο κάτω δεξιά κελί δίνεται η εξέλιξη της στοιχειακής 
περιεκτικότητας της επιφάνειας συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας, από την ανάλυση των φασμάτων XPS. 
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Σχ. 3.4-13 Ανάλυση (deconvolution) των κορυφών C1s και Ο1s πριν την κατεργασία (πάνω αριστερά), μετά 
από 1 min (πάνω δεξιά), μετά από 2 min (στη μέση αριστερά), μετά από 15 min (στη μέση δεξιά) και μετά από 
60 min (κάτω αριστερά). Το πλήθος των συστατικών μερών των κορυφών αυξάνουν στα δείγματα μετά την 
κατεργασία. 

3.4.7.3.Συζήτηση για τους μηχανισμούς δημιουργίας της τραχύτητας 

Η ανάπτυξη της τραχύτητας σχετίζεται με την ύπαρξη και αύξηση του ποσοστού Si και Al, όπως 
αυτά προκύπτουν από την ανάλυση XPS. Θα μπορούσε η παρουσία τέτοιου είδους στοιχείων να 
οδηγήσει σε επιφανειακή τραχύτητα ως αποτέλεσμα του διαφορικού ER σε σχέση με το 
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υποκείμενο οργανικό στρώμα (micro- nano- masking). Μάλιστα σύμφωνα με την εν λόγω 
θεώρηση, θα πρέπει τα στοιχεία αυτά να βρίσκονται στην κορυφή των λόφων της τοπογραφίας 
και όχι π.χ. ως συνεχές στρώμα σε όλη την έκταση της επιφάνειας. Αυτό καταγράφεται και ως 
διαφοροποίηση της έντασης της κορυφής του Al όταν το δείγμα μετράται υπό 0ο αντί υπό 30ο, 
όπως φαίνεται και από τα διαγράμματα του Σχ. 3.4-12 και κυρίως στο δείγμα μετά από 60 min 
κατεργασίας, στο οποίο η τραχύτητα είναι ιδιαίτερα υψηλή. 
Για την επαλήθευση των εν λόγω ευρημάτων διενεργήθηκε και φασματοσκοπία EDS (Energy 
Dispersive Spectroscopy) σε δείγμα πριν και μετά από 10 min κατεργασίας στις ίδιες συνθήκες 
με προηγουμένως. Τα φάσματα δίνονται στο Σχ. 3.4-14. Στο φάσμα πριν την κατεργασία εκτός 
του C και του O εμφανίζονται και κορυφές Cl και Al με μικρή συγκέντρωση. Cl έδειξε και η 
ανάλυση με XPS, ενώ διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με την παρουσία Al πριν την κατεργασία 
όχι μόνο εξαιτίας της χαμηλής έντασης της κορυφής, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι η 
κορυφή του Al είναι πολύ κοντά με την κορυφή του Si (το οποίο ανιχνεύθηκε από το XPS) και 
πιθανώς να αλληλεπικαλύπτονται (SiKa:~1.8 KeV και AlKa: ~1.6 KeV), δεδομένης βέβαια και 
της σχετικά χαμηλής φασματικής ανάλυσης του EDS. To φάσμα μετά την κατεργασία εμφανίζει 
παρόμοια συμπεριφορά με το προηγούμενο, δεδομένου ότι η μεθοδολογία δεν είναι ευαίσθητη 
στην επιφάνεια και λαμβάνεται πληροφορία μεγαλύτερο βάθος του πλακιδίου PMMA. Σε αυτό 
το φάσμα η ανάλυση του λογισμικού του οργάνου καταλήγει και σε παρουσία Fe, το οποίο όμως 
δεν ανιχνεύτηκε πριν την κατεργασία, ούτε στα φάσματα XPS και συνεπώς αναφέρουμε την 
παρουσία του με κάθε επιφύλαξη. 
 

  

Σχ. 3.4-14 Φάσματα EDS από δείγματα πλεξιγκλάς πριν και μετά από 10 min κατεργασίας. 

 
Εκ των προηγούμενων προκύπτει μια από τις παραμέτρους στις οποίες μπορεί να αποδοθεί η 
γένεση της τραχύτητας. Πράγματι, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η παρουσία 
μεταλλικών στοιχείων ή των αντίστοιχων οξειδίων στην επιφάνεια αποτελεί γενεσιουργό αιτία 
της τραχύτητας κατά τη διάρκεια της εγχάραξης. Παραμένει βέβαια το ερώτημα από που 
προέρχονται τα στοιχεία αυτά και αν είναι δυνατό ή να μειωθούν-εξαλειφθούν ή εν πάσει 
περιπτώσει να ρυθμιστούν, ώστε να οδηγούν στη γένεση τραχύτητας με επιθυμητά γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά. Η παρουσία Si στην επιφάνεια, όπως προέκυψε από την ανάλυση XPS, ακόμη 
και πριν την κατεργασία δεν μπορεί να αποδοθεί σε φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα κατά τη 
διάρκεια της εγχάραξης. Η παρουσία τους, όπως και αυτή του Al ή και του Fe πρέπει να 
αναζητηθεί στις διεργασίες πολυμερισμού και μορφοποίησης του εν λόγω πλαστικού π.χ. 



 129

προσθήκη κατά τον πολυμερισμό ως εκκινητές, κατά τη διεπαφή με τα μηχανολογικά μέρη της 
διέλασης, του εκμαγείου κτλ. Από την εταιρία η οποία παρασκευάζει τα δοκίμια που 
προμηθευτήκαμε δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τα εν λόγω θέματα, μιας και η αγορά στην 
οποία απευθύνεται δεν ζητάει και δεν την απασχολεί τέτοιου είδους δεδομένα. Σε ό,τι αφορά 
στην παρουσία του Al στα δείγματα μετά την κατεργασία, μπορεί να δοθεί η εξής εξήγηση με 
βάση το συγκεκριμένο τύπο αντιδραστήρα που χρησιμοποιούμε στο ΙΜΗΛ: Ο κύλινδρος (dome) 
στον οποίο λαμβάνει χώρα η αφή του πλάσματος είναι κατασκευασμένος από αλούμινα, η οποία 
βέβαια έχει πολύ υψηλή ανθεκτικότητα-αντίσταση στην εγχάραξη (χαμηλός ρυθμός ιονοβολής). 
Κατά τη διάρκεια της κατεργασίας και κυρίως για υψηλές πυκνότητες πλάσματος και 
παρατεταμένους χρόνους κατεργασίας ένα μέρος από τα εγχαρασσόμενα θραύσματα του 
κυλίνδρου αυτού μπορεί να αποτίθενται στην κατεργαζόμενη επιφάνεια. Η διαδικασία αυτή 
είναι γενική, και θα πρέπει να αφορά πρακτικά όλα τα είδη πλάσματος που χρησιμοποιούνται. 
Πράγματι ποσότητες Al έχουν ανευρεθεί στην επιφάνεια υμενίων PDMS εγχαρασσόμενο από 
πλάσμα SF6 ή και σε wafer Si. Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να αποτραπεί εύκολα εξαιτίας του 
τρόπου με τον οποίο είναι κατασκευασμένος ο αντιδραστήρας, αλλά ένας τρόπος για τον έλεγχό 
της είναι η κάλυψη του κυλίνδρου με κάποιο πολυμερές και η διενέργεια πειράματος, κατά το 
οποίο θα έχει αποτραπεί η δυνατότητα ιονοβολής της αλουμίνας. Αντίστοιχο φαινόμενο μπορεί 
να συμβαίνει και από το ανοδιωμένο δακτύλιο συγκράτησης του φορέα. Για το λόγο αυτό οι 
κατεργασίες που διενεργήθηκαν έκτοτε, έγιναν υπό -60 ή -70 V και όχι υπό -100 V, ακριβώς για 
τη μείωση της ιονοβολής του δακτυλίου. 
Τονίζουμε στο σημείο αυτό ότι σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε την εν λόγω αιτία ως τη 
μοναδική για τη γένεση και εξέλιξη της επιφανειακής τραχύτητας. Πράγματι, τα αποτελέσματα 
των πειραμάτων σύγκρισης PMMA-PS που διενεργήθηκαν και αναλύθηκαν στην §3.3.3.1 (σελ. 
109), τα πειράματα για την επίδραση της Τelectr (βλ. §117, σελ. 3.4.3), τα πειράματα για την 
επίδραση του Μ.Β. (βλ. §3.4.5, σελ 121) και της επίδρασης της χημείας της αέριας φάσης (βλ. 
§3.4.4, σελ. 119) δεν μπορούν να εξηγηθούν μόνο βάσει του μηχανισμού του micro-, nano- 
masking. Φαίνεται σαφώς ότι τόσο τα χαρακτηριστικά της αέριας φάσης (ροή και ενέργεια 
ιόντων, ροή ουδετέρων κτλ) όσο και τα δομικά χαρακτηριστικά του πολυμερούς* εμπλέκονται 
σε σημαντικό βαθμό στους μηχανισμούς γένεσης και εξέλιξης της τραχύτητας. 

3.4.7.4.Εξέλιξη διαβροχής της επιφάνειας 

Στον Πιν. 1.1-1 συνοψίζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων γωνιών επαφής (contact angle, 
CA) με το νερό πριν και μετά από κατεργασία με πλάσμα Οξυγόνου. Οι μετρήσεις των CA έγινε 
αμέσως μετά την κατεργασία με πλάσμα. 
Η κατεργασία του PMMA με πλάσμα Οξυγόνου οδηγεί σε μείωση της CA. Το πλακίδιο 
πλεξιγκλάς που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή της μικρορευστομηχανικής διάταξης 
εμφανίζει CA με το νερό ίση με 65ο. Η CA σταδιακά μειώνεται με το χρόνο κατεργασίας σε 
πλάσμα Οξυγόνου σε 47ο ήδη από τα πρώτα 2 min και δεν πέφτει κάτω από 44ο ακόμη και μετά 

                                                 
* Εκτός των πειραματικών δεδομένων που αναφέρθηκαν προηγουμένως, χαρακτηριστικό παράδειγμα της επίδρασης 
της δομής του πολυμερούς είναι η διαφορά στην τραχύτητα μεταξύ iPS-aPS μετά από πλάσμα [Larrieu05] 
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από 1.5 h κατεργασίας στον αντιδραστήρα. Οι CA αυτές όμως δεν είναι σταθερές, αλλά 
μεταβάλλονται με το χρόνο από τον οποίο αποτίθεται η γωνία και μετράται η αρχική διαβροχή. 
Μετά από 2 min κατεργασίας η CA από 47ο μειώνεται σε ~13ο μέσα σε 25 sec από την επαφή 
της σταγόνας με την επιφάνεια. Ο χρόνος αυτός μειώνεται σταδιακά με το χρόνο κατεργασίας. 
Σε όλες τις περιπτώσεις η τελική CA είναι <10ο, λαμβάνει χώρα δηλαδή πλήρης διαβροχή 
(ισχυρά υδρόφιλη επιφάνεια). 
Η αιτία αύξησης της υδροφιλικότητας στα δοκίμια PMMA είναι διπλός: Αφενός η κατεργασία 
με πλάσμα οδηγεί σε αύξηση της τραχύτητας και συνεπώς μέσω της σχέσης του Wenzel (βλ. Εξ. 
3.5-2) η αρχικά υδρόφιλη επιφάνεια καθίσταται περισσότερο υδρόφιλη, αφού αυξάνεται ο 
παράγοντας r (roughness factor). Αφετέρου η κατεργασία με πλάσμα Οξυγόνου οδηγεί σε 
αύξηση του ποσοστού Ο στην επιφάνεια και ίσως και των φορτίων σε αυτήν ως αποτέλεσμα του 
βομβαρδισμού των ιόντων. Αντίστοιχη μεταβολή στη CA καταγράφεται και στην εργασία 
[Chai04], στην οποία η CA του PMMA με το νερό μειώνεται από ~72ο σε ~50ο (advancing 
contact angles) μέσα σε μόλις 50 sec κατεργασίας με DC πλάσμα Οξυγόνου. Αυτή η μεταβολή 
της CA συνοδεύεται και από μεταβολή του δυναμικού ζ, που συνδέεται με την επιφανειακή 
πυκνότητα φορτίου, και είναι παράμετρος καθοριστικής σημασίας για την ηλεκτροοσμωτική 
ροή. Τα εν λόγω δεδομένα, πειραματικά και βιβλιογραφικά, παρουσιάζονται και αναλύονται σε 
επόμενη παράγραφο (βλ. §4.2, σελ. 157), στα πλαίσια των μετρήσεων της ηλεκτροοσμωτικής 
ροής στα κανάλια που κατασκευάστηκαν με διεργασίες πλάσματος. 
Τα αποτελέσματα αυτά, σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία για την κατασκευή υδρόφοβων και 
υπέρ-υδρόφοβων επιφανειών ΡΜΜΑ με διεργασίες πλάσματος (βλ. §3.5, σελ. 132), 
αποδεικνύουν τη μεγάλη ευελιξία των διεργασιών πλάσματος στην κατεύθυνση της ρύθμισης 
των φαινομένων διαβροχής των πολυμερών. Μεταβάλλοντας τη χημεία και τα ηλεκτρικά 
χαρακτηριστικά της εκκένωσης, ρυθμίζεται ανάλογα η διαβροχή των επιφανειών. 
Βασικό μειονέκτημα των επιφανειών οι οποίες έχουν καταστεί ισχυρά υδρόφιλες είναι το 
φαινόμενο της γήρανσης (hydrophobic recovery), με την οποία ο ισχυρά υδρόφιλος χαρακτήρας 
σταδιακά χάνεται και η επιφάνεια καθίσταται λιγότερο υδρόφιλη. Οι μηχανισμοί αυτού του 
φαινομένου δεν έχουν ακόμη πλήρως αποκαλυφθεί. Έχει όμως αποδειχθεί [Tsougeni07] ότι η 
αυξημένη επιφανειακή τραχύτητα μειώνει τους ρυθμούς της γήρανσης (hydrophobic recovery). 
Στην περίπτωση του PMMA επιφάνειες που έχουν κατεργαστεί για 1 h διατηρούν έντονο 
υδρόφιλο χαρακτήρα ακόμη και μετά από την πάροδο μιας βδομάδας, όταν διατηρηθούν στεγνές 
και σε καθαρό εργαστηριακό περιβάλλον. Η κατάσταση αλλάζει ανάλογα με τις συνθήκες 
αποθήκευσης των επιφανειών, π.χ. οι περιβαλλοντικοί ρύποι επιταχύνουν τη γήρανση. 

3.4.8 Συμπεράσματα 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκε η μελέτη της εξέλιξης της επιφανειακής τοπογραφίας, της 
χημείας και των φαινομένων διαβροχής κατά τη διάρκεια της κατεργασίας PMMA σε πλάσμα 
Οξυγόνου. 
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Διαπιστώθηκε κατ’ αρχάς ότι η εγχάραξη του PMMA οδηγεί στη γένεση και εξέλιξη 
επιφανειακής τραχύτητας, το εύρος της οποίας αυξάνει με το χρόνο και την ενέργεια των ιόντων 
που προσπίπτουν στην επιφάνεια και μειώνεται με τη σχετική αύξηση του ισότροπου χαρακτήρα 
της διεργασίας, π.χ. με την αύξηση του [Ο]. Εκτός των χαρακτηριστικών της αέριας φάσης, η 
τραχύτητα εξαρτάται σημαντικά από τη δομή και τις ιδιότητες του ίδιου του πολυμερούς. 
Αυξανομένης της Τelectr μειώνεται η τραχύτητα, ενώ σημαντική μετάπτωση στη μορφολογία της 
καταγράφεται σε Τelectr μεγαλύτερες από το Tg

ΡΜΜΑ. Από την ανάλυση εικόνων AFM προκύπτει 
επίσης ότι η τραχύτητα αυξάνει με την αύξηση του Μ.Β. του πολυμερούς. Ο στόχος της 
επίτευξης μικρής τραχύτητας στο εγχαρασσόμενο κανάλι, δηλαδή μείωση του λόγου 
RMS/etched depth φαίνεται να προκύπτει μόνο με τη χρήση μίγματος Ο2/11% SF6, χρήση 
πολυμερούς με μικρότερο Μ.Β. και κατεργασία σε σχετικά υψηλότερη Telectr. Για διαφορετικούς 
λόγους, δεν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε τα προηγούμενα αποτελέσματα στην κατασκευή της 
μικρορευστομηχανικής διάταξης: (1) SF6 δεν μπορεί να προστεθεί στην αέρια φάση εξαιτίας της 
χρήσης πυριτιούχου πολυμερούς ως μάσκας, (2) δεν διαθέτουμε πλακίδια PMMA μικρότερου 
M.B. και (3) υψηλή Τelectr σε συνδυασμό με παρατεταμένη κατεργασία οδηγεί σε παραμόρφωση 
του πλαστικού και δημιουργία φλύκταινων. Επίσης προέκυψε ότι η αλλαγή της τάσης πόλωσης 
και της πίεσης δεν μεταβάλλει σημαντικά το λόγο RMS/etched depth. 
Σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη της επιφανειακής χημείας η φασματοσκοπία XPS έδειξε τη 
δημιουργία οξειδωμένων μορφών PMMA (καρβοξύλια κτλ) και τη μείωση του ποσοστού της 
επιφάνειας σε C, όπως αναμενόταν. Από την εν λόγω φασματοσκοπική μεθοδολογία προέκυψε 
επίσης η αύξηση του ποσοστού δυσκόλως εγχαρασσόμενων μεταλλικών στοιχείων στην 
επιφάνεια, γεγονός στο οποίο μπορεί εν μέρει να αποδοθεί η γέννηση και εξέλιξη της 
επιφανειακής τραχύτητας. Εν τούτοις ο μηχανισμός γέννησης και εξέλιξης της τραχύτητας δεν 
μπορεί να αποδοθεί μόνο στην παρουσία αυτών των στοιχείων, αλλά θα πρέπει να 
συνυπολογιστεί και η επίδραση της δομής και της φυσικοχημικής κατάστασης του πολυμερούς. 
Τέλος αποδείχτηκε ότι η κατεργασία του PMMA με πλάσμα Οξυγόνου μεταβάλλει την 
επιφάνειά του σε ισχυρά υδρόφιλη. 
Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην προσπάθεια κατασκευής 
μικρορευστομηχανικών διατάξεων με διεργασίες πλάσματος, και η εξέλιξή τους μπορεί να 
αποτελεί άλλοτε καταδικαστικό μειονέκτημα (π.χ. η δημιουργία τραχύτητας να οδηγεί σε 
αυξημένη προσρόφηση ουσιών που πρέπει να διαπεράσουν το κανάλι) και άλλοτε συγκριτικό 
πλεονέκτημα, π.χ. η αυξημένη τραχύτητα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή 
χρωματογραφικής στήλης. Σε κάθε περίπτωση, ο απώτερος στόχος είναι η πρόταση τεχνικών και 
υλικών με τα οποία να καθίσταται δυνατή η επακριβής ρύθμιση των επιφανειακών 
χαρακτηριστικών. Ακριβώς αυτό θα επιχειρηθεί στα δυο επόμενα κεφάλαια, αφενός η ρύθμιση 
των φαινομένων διαβροχής και η μετατροπής της επιφάνειας από ισχυρά υδρόφιλη σε υπέρ-
υδρόφοβη και αφετέρου η δημιουργία τραχύτητας με ρυθμισμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. 
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Η κατεργασία με πλάσμα Οξυγόνου, με την οποία καθίσταται δυνατή η διάνοιξη του μικρο-
καναλιού, οδηγεί στην υδροφιλοποίηση της επιφάνειας. Η υδρόφιλη αυτή κατάσταση της 
επιφάνειας δεν είναι πάντα η επιθυμητή. Σε πολλές εφαρμογές είναι αναγκαίο η επιφάνεια να 
είναι υδρόφοβη ή ακόμη και υπέρ-υδρόφοβη, δηλαδή να εμφανίζει γωνία επαφής (CA) 
μεγαλύτερη από ~150ο και γωνία υστέρησης μικρότερη από 10ο. Η μεταβολή της CA μάλιστα 
συνεπάγεται, αλλά και αντανακλά, αλλαγή στη χημεία της επιφάνειας και συνεπώς μεταβολή και 
στα ηλεκτροχημικά χαρακτηριστικά της. 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε μια καινοτόμα τεχνολογία για την κατασκευή υπέρ-
υδρόφοβων (super-hydrophobic, SH) επιφανειών με χρήση διεργασιών πλάσματος. Η 
κατασκευή τέτοιου είδους επιφανειών έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον της 
επιστημονικής κοινότητας εξαιτίας των πολύ ενδιαφερουσών ιδιοτήτων τους και των πολλών 
εφαρμογών τους. Πολύ περισσότερο η κατασκευή SH πολυμερικών επιφανειών με μια εύκολη, 
γρήγορη, ξηρή και περιβαλλοντικά φιλική κατεργασία, μετά την οποία να μην καταστρέφεται η 
οπτική διαφάνεια της επιφάνειας, αποτελεί ένα σημαντικό αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από την 
εφαρμογή της στην τροποποίηση των επιφανειών της μικρορευστομηχανικής διάταξης με στόχο 
τη μεταβολή και ρύθμιση των ηλεκτροχημικών χαρακτηριστικών της. 

3.5.1 Εισαγωγή 

Η κατασκευή SH επιφανειών σχετίζεται με μια σειρά από τεχνολογικές εφαρμογές τόσο της 
μάκρο-κλίμακας, π.χ. τεχνολογία χρωμάτων και επικαλύψεων, προστασία από τη διάβρωση, 
μηχανική καταλυτικών διεργασιών, τεχνολογία διαχωρισμών κτλ όσο και της μίκρο-κλίμακας, 
όπως π.χ. άτριβη μετακίνηση υγρών σε μικρορευστομηχανικές διατάξεις, ρύθμιση 
βιοσυμβατότητας προσρόφηση κυττάρων και πρωτεϊνών κτλ. 
Είναι γνωστό ότι η υδρόφιλη ή η υδρόφοβη συμπεριφορά μιας επιφάνειας καθορίζεται τόσο από 
τη χημεία της όσο και από την επιφανειακή της τοπογραφία. Αρχίζοντας από μια απόλυτα 
επίπεδη επιφάνεια, η CA καθορίζεται από τις διεπιφανειακές τάσεις στερεού-υγρού (γSL), 
στερεού-αερίου (γSV) και υγρού-αερίου (γLV) και δίνεται από την εξίσωση του Young: 

LV

SLSV

γ
γγθ −

=cos  
Εξ. 3.5-1 

Για τραχείες επιφάνειες η CA εξαρτάται πάλι από τις διεπιφανειακές τάσεις αλλά και από την 
τοπογραφία της επιφάνειας. Ο Wenzel μετέτρεψε την εξίσωση του Young χρησιμοποιώντας μια 
ακόμη παράμετρο που την ονόμασε παράγοντα της τραχύτητας (roughness factor, r) για να 
προσμετρήσει την πραγματική επιφάνεια επαφής της τραχείας επιφάνειας με το υγρό: 

θθ coscos ⋅= rW  Εξ. 3.5-2 

3.5 ΧΡΗΣΗ ΝΑΝΟ-ΥΦΑΝΣΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡ-
ΥΔΡΟΦΟΒΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΡΜΜΑ 
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Το r είναι ο λόγος του εμβαδού της πραγματικής επιφάνειας προς το εμβαδόν της προβολής της. 
Ο λόγος αυτός είναι πάντα μεγαλύτερος της μονάδας και συνεπώς προκύπτει ότι η τραχύτητα 
της επιφάνειας σε κάθε περίπτωση αυξάνει την υδροφιλικότητα ή την υδροφοβικότητα της 
αντίστοιχης λείας επιφάνειας. Για παράδειγμα, μια λεία υδρόφοβη επιφάνεια γίνεται εντονότερα 
υδρόφοβη όσο η τραχύτητα και συνεπώς το r, αυξάνει. Από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
από τους Johnson και Dettre [Johnson63] παρατηρήθηκε ότι αυτή η αύξηση της CA συναρτήσει 
του r λαμβάνει χώρα μέχρι ενός σημείου. Από το κρίσιμο αυτό σημείο και για όσο αυξάνει 
περαιτέρω το r η CA παραμένει αμετάβλητη. Αντίθετα η γωνία υστέρησης (η διαφορά της CA 
μιας σταγόνας της οποίας αυξάνει ο όγκος με αυτής της οποίας μειώνεται ο όγκος) μειώνεται με 
το r. Από το κρίσιμο αυτό σημείο και μετά ο λόγος ασυμμετρίας της επιφανειακής τοπογραφίας 
είναι τόσο μεγάλος ούτως, ώστε η σταγόνα να μην έρχεται σε επαφή με όλη την επιφάνεια, αλλά 
μόνο με τα υψηλότερα σημεία της επιφάνειας (βλ. Σχ. 3.5-1). Συνεπώς, η πραγματική επιφάνεια 
επαφής είναι χαμηλή και ως εκ τούτου και οι δυνάμεις τριβής ασθενείς επιτρέποντας στη 
σταγόνα να κυλάει πάνω στην επιφάνεια (SH) σε αντίθεση με την κατάσταση Wenzel στην 
οποία η σταγόνα παραμένει προσκολλημένη στην επιφάνεια. Στην SH κατάσταση η CA δίνεται 
πλέον από την εξίσωση των Cassie-Baxter [Cassie44]: 

1coscos −+⋅⋅= ffrfCB θθ  Εξ. 3.5-3 

όπου rf είναι ο παράγοντας της τραχύτητας της επιφάνειας που διαβρέχεται από τη σταγόνα, και 
f είναι ο λόγος του εμβαδού της προβολής της επιφάνειας, που έρχεται σε επαφή με τη σταγόνα 
προς το εμβαδόν της συνολικής προβαλλόμενης επιφάνειας. Η εξίσωση αυτή για f=1 και rf=r 
μεταβάλλεται ουσιαστικά στην εξίσωση του Wenzel. 
 

Σχ. 3.5-1 (Αριστερά) Κατάσταση Wenzel. Η CA είναι 
μεγαλύτερη εκείνης της αντίστοιχης λείας επιφάνειας, αλλά η 
υστέρηση είναι μεγάλη και η σταγόνα παραμένει προσκολλημένη 
στην επιφάνεια. (Δεξιά) Κατάσταση Cassie-Baxter. Η τραχύτητα 
έχει αποκτήσει μεγάλο λόγο ασυμμετρίας, η πραγματική 
επιφάνεια επαφής με τη σταγόνα είναι μικρή και η σταγόνα 
κυλάει στην επιφάνεια (SH). Σε αυτήν την περίπτωση η CA είναι 
μικρή. (Τα σχετικά μεγέθη δεν υπακούουν στην ίδια κλίμακα).* 

 
Σύμφωνα με τα προηγούμενα για την επίτευξη SH κατάστασης θα πρέπει να συνδυαστεί η 
ύπαρξη επιφανειακής τοπογραφίας με μεγάλο λόγο ασυμμετρίας (High Aspect Ratio, HAR) μαζί 
με χημεία χαμηλής επιφανειακής ενέργειας. Στην πράξη αυτό επιτυγχάνεται με εκτράχυνση μιας 
ήδη υδρόφοβης επιφάνειας ή με απόθεση υδρόφοβου υμενίου σε μια ήδη τραχεία επιφάνεια ή με 
απόθεση υδρόφοβου υμενίου υπό τέτοιες συνθήκες που να δημιουργείται ταυτόχρονα και 
τραχύτητα. Πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν προταθεί μέχρι στιγμής για την κατασκευή 

                                                 
* Σε πολλές περιπτώσεις και από πολλούς ερευνητές η κατάσταση πλήρους διαβροχής καλείται ομογενής 
(homogeneous) κατάσταση διαβροχής και η μη πλήρης διαβροχή καλείται ετερογενής (heterogeneous) κατάσταση 
διαβροχής 
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SH επιφανειών, ακολουθώντας τις προηγούμενες γενικές γραμμές. Μια πρόσφατη ανασκόπηση 
των πιο σημαντικών τεχνικών που έχουν μέχρι στιγμής παρουσιαστεί γίνεται στο [Ma06]. 

3.5.2 Θεωρητικά Μοντέλα - Ενεργειακή Θεώρηση 

Το πρόβλημα της εύρεσης των συνθηκών ισορροπίας μιας σταγόνας σε μια επιφάνεια (λεία ή 
τραχεία) ανάγεται σε πρόβλημα ελαχιστοποίησης της ενέργειας Gibbs. Στην περίπτωση μιας 
ιδανικής επιφάνειας (λεία, ομογενή, μη-αντιδρώσα και αδιάλυτη) και για σταθερό όγκο 
σταγόνας, η μόνη ελεύθερη μεταβλητή είναι η CA. Αντίθετα, στην περίπτωση μιας επιφάνειας 
που είναι τραχεία οι ελεύθερες μεταβλητές είναι δυο: η φαινόμενη CA και ο παράγοντας f. 
Γενικά η εξίσωση Gibbs για ένα τέτοιο σύστημα δίνεται από την εξής σχέση:  

VSVSLVLVSLSL AAAG ⋅+⋅+⋅= γγγ  Εξ. 3.5-4 

Όπου γ είναι σε κάθε περίπτωση η αντίστοιχη διεπιφανειακή ενέργεια. Οι δείκτες S, L και V 
συμβολίζουν το στερεό (solid), υγρό (liquid) και ατμό-αέριο (vapor) αντίστοιχα. Η ανάλυση που 
ακολουθείται γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις βολεύει να υποθέτει ότι η σταγόνα είναι πολύ 
μεγαλύτερη από τα χαρακτηριστικά της επιφανειακής τραχύτητας για τους εξής κυρίως λόγους: 

 Η κατάσταση ισορροπίας της μορφής μιας σταγόνας (αγνοώντας την επίδραση της 
βαρύτητας) είναι σφαιρική και συνεπώς όλες οι παραμορφώσεις της εξαιτίας της τραχύτητας 
περιορίζονται στη διεπιφανειακή περιοχή με το στερεό. 

 Η ακτίνα καμπυλότητας της διεπιφάνειας υγρού-ατμών μέσα στα αυλάκια (grooves) της 
επιφανειακής τραχύτητας πρέπει να είναι ίση με την ακτίνα της σταγόνας (η οποία είναι 
σχετικά πολύ μεγαλύτερη) και συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί οριζόντια ευθεία. 

 Η ποσότητα του υγρού μέσα στα αυλάκια της επιφανειακής τραχύτητας είναι πολύ μικρή εν 
συγκρίσει με το συνολικό όγκο της σταγόνας. 

 Η επιφάνεια των χαρακτηριστικών της τραχύτητας είναι ασήμαντη σε σχέση με τη συνολική 
προβαλλόμενη επιφάνεια επαφής υγρού-στερεού (π.χ. η σταγόνα δεν έρχεται σε επαφή με 
ένα μόνο λόφο ή μια μόνο κοιλάδα της επιφάνειας). 

Η πρώτη απόπειρα, εξ όσων γνωρίζουμε, πρόβλεψης της κατάστασης διαβροχής μιας επιφάνειας 
έγινε από τον N.A. Patankar στο Illinois [Patankar03]. Αν και οι εξισώσεις του Wenzel και των 
Cassie-Baxter προβλέπουν τη CA μιας σταγόνας σε μια επιφάνεια, δεν μπορούν να προβλέψουν 
εκ των προτέρων, ποια θα είναι η κατάσταση διαβροχής (πλήρης διαβροχή-Wenzel ή μερική 
διαβροχή-Cassie-Baxter). Από ενεργειακή ανάλυση ο Patankar συμπέρανε ότι οι δυο αυτές 
καταστάσεις είναι τοπικά ελάχιστα της ενέργειας Gibbs και εξαρτάται από τη γεωμετρία για το 
ποια από τις δυο ευνοείται ενεργειακά. Εξ’ αυτού προέκυψε επίσης οι δυο καταστάσεις 
διαχωρίζονται από ενεργειακό χάσμα. Από τη σχετική ανάλυση προέκυψε ότι η ενέργεια μιας 
σταγόνας σε μια επιφάνεια είναι: 

( )
( ) ( ) 3/13/2

3/23/1 cos2cos1
9

θθ
γπ

+⋅−=
⋅⋅⋅ LVV

G  Εξ. 3.5-5 

όπου V είναι ο όγκος της σταγόνας. 
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Η σχέση αυτή είναι μονότονη συνάρτηση της CA και συνεπώς όσο μεγαλύτερη η CA τόσο 
μεγαλύτερη και η ενέργεια Gibbs. 
Στην προσπάθεια πρόβλεψης της κατάστασης διαβροχής μιας επιφάνειας ο Patankar 
[Patankar03] χρησιμοποίησε μια πρότυπη επιφάνεια η οποία δίνεται στο Σχ. 3.5-2(α). Πρόκειται 
περί ενός τετραγωνικού κελιού με μήκος (a+b), στο οποίο υπάρχουν τέσσερα κυβικά 
εξογκώματα με ακμή a/2 και ύψος H στα τέσσερα άκρα του κελιού. Εφαρμόζοντας τις εξισώσεις 
του Wenzel (Εξ. 3.5-2) και Cassie-Baxter (Εξ. 3.5-3) στην εν λόγω γεωμετρία, εξήγαγε 
explicitily τις εξισώσεις (βλ. Σχ. 3.5-2(α)) για την κάθε μια περίπτωση και βάσει του σκεπτικού 
της προηγούμενης σχέσης (G-cos(θ)) κατάφερε να προρρήσει την ενεργειακά προτιμητέα 
κατάσταση μιας υδρόφοβης επιφάνειας με συγκεκριμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. 
Κατάφερε δηλαδή να προβλέψει εάν η επιφάνεια θα είναι SH (Cassie-Baxter) ή απλώς Wenzel. 
Για συγκεκριμένες τιμές b/a και H/a ευνοείται ενεργειακά εκείνη η κατάσταση η οποία 
καταλήγει σε μικρότερη CA, όπως φαίνεται και στο Σχ. 3.5-2(β). 
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Σχ. 3.5-2 (α) Βασικό κελί της γεωμετρίας που χρησιμοποιήθηκε από τον Patankar. (β) Αναλυτικές εκφράσεις 
για την κατάσταση Cassie-Baxter (πάνω) και Wenzel (κάτω). (γ) Γραφήματα των αντίστοιχων εξισώσεων. 
Για συγκεκριμένη γεωμετρία (b/a, H/a) ευνοείται ενεργειακά η κατάσταση που καταλήγει σε μικρότερη CA. 

 
Η πορεία της ανάλυσης έχει ως εξής: (1) Υπολογισμός-μέτρηση των a, b, H. (2) Εισαγωγή 
αυτών στις εξισώσεις Wenzel και Cassie-Baxter και (3) Εύρεση της κατάστασης εκείνης, η 
οποία υπό τα συγκεκριμένα a, b, H δίνει τη μικρότερη CA. Αυτή θα είναι και η κατάσταση της 
επιφάνειας. Επίσης, με το ίδιο διάγραμμα μπορεί να επιλυθεί και το πρόβλημα σχεδιασμού: Για 
την επίτευξη συγκεκριμένης CA με πλήρη ή μερική διαβροχή πρέπει να κατασκευαστεί 
συγκεκριμένη γεωμετρία (b/a και H/a). 
Για την πρόρρηση της κατάστασης διαβροχής μιας επιφάνειας έχουν προταθεί και άλλες, εκτός 
του Patankar, προσεγγίσεις. Ο A. Marmur από το Technion-Ισραήλ [Marmur03], προτείνει ένα 
λογικό διάγραμμα βάσει του οποίου μπορεί κανείς να αποφανθεί για το αν η επιφάνεια θα 
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καλύπτεται πλήρως ή μερικώς από τη σταγόνα, αφού πρώτα υπολογιστούν οι παράγωγοι: 
( )

df
frd f )⋅  και ( )

2

2 )
df

frd f ⋅ , οι οποίες προκύπτουν από την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης Gibbs. 

Βάσει αυτού του διαγράμματος είναι δυνατόν να υπάρξει κατάσταση τέτοια στην οποία να 
λαμβάνει χώρα πλήρης διαβροχή και όμως η εξίσωση Cassie-Baxter να ισχύει. 
Τελευταία (2006-2007) τόσο η πρόρρηση της κατάστασης διαβροχής όσο και θεωρητική 
αντιμετώπιση της μετάβασης από μια κατάσταση πλήρους διαβροχής σε μια κατάσταση μη 
πλήρους διαβροχής έχει απασχολήσει εντονότατα με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται πολλές 
διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και πειραματικές συσχετίσεις. Σε πολλές περιπτώσεις 
αμφισβητείται η ευρεία χρήση των εξισώσεων Wenzel και Cassie-Baxter [Gao07], ενώ έχει 
αρχίσει να διαφαίνεται ότι υπό ορισμένες περιπτώσεις, σε πολύπλοκες γεωμετρίες, οι δυο 
καταστάσεις μπορούν να συνυπάρχουν [Jeong06]. 

3.5.3 Κατασκευή υπέρ-υδρόφοβης επιφάνειας 

Η κατασκευή της SH επιφάνειας πραγματοποιείται σε δυο βήματα. Το πρώτο, το οποίο 
βελτιστοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, αποσκοπεί στη δημιουργία κατασκευής επιφανειακής 
τοπογραφίας HAR και το δεύτερο (διεργασία η οποία έχει αναπτυχθεί από την ομάδα στο 
παρελθόν) στην απόθεση πολυμερικού φθορανθρακικού (fluorocarbon, FC, Teflon-like) υμενίου 
χαμηλής επιφανειακής ενέργειας, στον ίδιο αντιδραστήρα και υπό συνθήκες: 900 W, 5.3 Pa, 50 
sccm C4F8, -100 V, 10 oC [Bayiati04]. 
Για το στάδιο της κατασκευής της επιφανειακής μορφολογίας το ζητούμενο είναι η κατασκευή 
επιφανειακής τραχύτητας με μεγάλο RMS και υψηλό δείκτη HAR. Στο Σχ. 3.4-2 (σελ. 114) 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα προφιλομετρίας ακίδας για τη μελέτη της επίδρασης της 
τάσης πόλωσης του ηλεκτροδίου και της πίεσης στην αναπτυσσόμενη τραχύτητα. Με βάση αυτή 
τη μελέτη επιλέχθηκαν οι συνθήκες εκείνες για την κατεργασία με πλάσμα Οξυγόνου. Η εξέλιξη 
της τοπογραφίας συναρτήσει του χρόνου παρουσιάζεται στο Σχ. 3.4-3 (σελ. 116). Εδώ θα 
παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι μετρήσεις των CA μετά την κατεργασία με πλάσμα 
Οξυγόνου (δημιουργία τραχύτητας) και την κατεργασία με πλάσμα C4F8 (απόθεση FC). 
Στο Σχ. 3.5-3 δίνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων της CA και της γωνίας υστέρησης 
συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας σε πλάσμα Ο2 (σε κάθε περίπτωση έχει ακολουθήσει το 
στάδιο απόθεσης υμενίου χαμηλής επιφανειακής ενέργειας). Αρχικά, το δοκίμιο ΡΜΜΑ, πριν 
την απόθεση FC, εμφανίζει CA ίση με 112ο και γωνία υστέρησης ίση με περίπου 39ο. Μετά από 
0.5 min κατεργασίας η τραχύτητα αυξάνει (συνεπώς και ο παράγοντας τραχύτητας r) και ως εκ 
τούτου η CA αυξάνει αποκτώντας τιμή ίση με 135ο και μειωμένη, σε σχέση με την αρχική, 
γωνία υστέρησης ίση με περίπου 33ο. 
Μετά μόλις από 1 min κατεργασίας η επιφάνεια αποκτά SH χαρακτήρα με CA 148ο και γωνία 
υστέρησης περίπου 7ο. Από το 1 min και μετά η επιφάνεια παραμένει SH με CA η οποία 
σταδιακά μέχρι τα 2 min κατεργασίας αποκτά τιμή 152ο και πολύ μικρή γωνία υστέρησης (<5ο). 
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Σχ. 3.5-3 CA (□) και γωνία υστέρησης (ο) 
συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας με πλάσμα 
Ο2 (σε κάθε περίπτωση έχει ακολουθήσει στάδιο 
απόθεσης υμενίου FC). Επισημαίνονται και τα 
όρια εντός των οποίων η επιφάνεια εκτός από SH 
είναι και οπτικά διαφανής. 

 
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
προτεινόμενης μεθόδου έναντι των άλλων 
τεχνικών που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα 
είναι: 

 είναι στο σύνολό της ξηρή διεργασία μιας και σε κανένα στάδιο δεν χρησιμοποιούνται υγρά 
χημικά, νερό ή οργανικοί διαλύτες. 

 είναι ψυχρή διεργασία μιας και σε κανένα στάδιο δεν χρησιμοποιούνται υψηλές 
θερμοκρασίες. 

 είναι γενική μιας και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα πολυμερή, υπό κατάλληλες συνθήκες 
κατεργασίας για τη δημιουργία HAR τραχύτητας και απόθεσης FC υμενίου. 

 είναι γρήγορη. Ο ελάχιστος συνολικός χρόνος κατεργασίας δεν ξεπερνά τα 1.5 min. 
 δίνει δυνατότητα ρύθμισης της οπτικής διαφάνειας και της ανακλαστικότητας. 

Το τελευταίο σημείο αναπτύσσεται ευθύς αμέσως. 

3.5.3.1. Οπτική διαφάνεια και συσχέτιση με τραχύτητα 

Από παρατήρηση δια γυμνού οφθαλμού το δοκίμιο παραμένει οπτικά διαφανές για χρόνους 
κατεργασίας μικρότερους από 3 min. Μετά τα 3 min κατεργασίας το δοκίμιο σταδιακά αποκτά 
γαλακτώδη όψη (ματ). Στα 5 min κατεργασίας η διαφάνεια χάνεται ολοκληρωτικά. Η μεταβολή 
της οπτικής διαφάνειας συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας είναι σε πλήρη συμφωνία με τα 
χαρακτηριστικά της επιφανειακής τραχύτητας, όπως αυτά μετρήθηκαν από το AFM (βλ. Σχ. 
3.4-3, σελ. 116). Υποθέτοντας, κανονική κατανομή υψών το γινόμενο 6 RMS εκφράζει το μέσο 
εύρος των υψών της επιφανειακής τραχύτητας και παίρνει τιμή 240 nm, 600 nm και 1450 nm για 
τα δοκίμια με 1, 2 και 5 min κατεργασίας. Πράγματι, το μέγεθος 6 RMS για τα 1 και 2 min 
κατεργασίας είναι μικρότερο από το ανώτερο όριο του οπτικού φάσματος (200-900 nm) ενώ για 
το δοκίμιο μετά από 5 min κατεργασίας είναι σαφώς πάνω από 900 nm. 
Για την ποσοτικοποίηση της διαφάνειας διενεργήθηκαν φασματοσκοπικές μετρήσεις. Στο Σχ. 
3.5-4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μέτρησης της διαπερατότητας (transmission) 
δοκιμίων ΡΜΜΑ πριν την κατεργασία (0 min) και μετά από 1, 2 και 3 min κατεργασίας σε 
πλάσμα Ο2 υπό τις συνθήκες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Επίσης δίνεται και η διαφορά 
της διαπερατότητας των επεξεργασμένων δειγμάτων σε σχέση με τα μη επεξεργασμένα. Είναι 
ενδιαφέρον το γεγονός της αυξημένης διαπερατότητας (κατά ~1.2% στο ορατό φάσμα) του 
επεξεργασμένου δείγματος για 1 min σε σχέση με το μη επεξεργασμένο δείγμα, σε όλο σχεδόν 
το φάσμα που καταγράφηκε, αν και στο δείγμα μετά από 1 min κατεργασίας έχει αναπτυχθεί 
επιφανειακή τραχύτητα. Η διαφορά στη διαπερατότητα μεταξύ επεξεργασμένου και μη 
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επεξεργασμένου γίνεται αρνητική από τα 3 min κατεργασίας και μετά, διάστημα στο οποίο η 
επιφάνεια αποκτά σταδιακά γαλακτώδη μορφή (ματ) (βλ. Σχ. 3.5-5). 
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Σχ. 3.5-4 (Αριστερά) Διαπερατότητα δοκιμίων ΡΜΜΑ χωρίς επικάλυψη FC πριν και μετά από 1, 2 και 3 min 
κατεργασίας. (Δεξιά) Διαφορά στη διαπερατότητα των επεξεργασμένων δειγμάτων σε σχέση με το μη 
επεξεργασμένο δείγμα. 

 
Στο Σχ. 3.5-5 δίνονται φωτογραφίες από μια επιφάνεια μετά από 1 και 5 min κατεργασίας σε 
πλάσμα Οξυγόνου. Η κατεργασμένη επιφάνεια μετά από 1 min είναι οπτικά διαφανής, ενώ η 
επιφάνεια μετά από 5 min κατεργασίας είναι αδιαφανής (ματ). Αμφότερες οι επιφάνειες είναι 
SH. 
 

Σχ. 3.5-5 Φωτογραφία δοκιμίων ΡΜΜΑ μετά από 5 min κατεργασίας (γαλακτώδης μορφή και μη-
ανακλαστική επιφάνεια) και πριν την κατεργασία (διαφανής και ανακλαστική επιφάνεια). 

 
Στο Σχ. 3.5-6 δίνονται τα αντίστοιχα διαγράμματα ανακλαστικότητας (reflectance) των ίδιων 
δοκιμών PMMA (όπως και στο Σχ. 3.5-4). Η ανακλαστικότητα μετρήθηκε με χρήση 
κατάλληλου για το φασματοφωτόμετρό μας (Perkin-Elmer Lambda 40) εξαρτήματος (accessory) 
για τη μέτρηση της κατοπτρικής (specular) μόνο ανακλαστικότητας. Η ανακλαστικότητα 
μετρήθηκε σχέση με πρότυπους καθρέπτες, στους οποίους αποδόθηκε τιμή ανακλαστικότητας 
100%. Με το εξάρτημα αυτό μετράται η κατοπτρική ανάκλαση σε γωνία 6ο (προσπίπτουσα-
ανακλώμενη). Αν και η διαχεόμενη ανακλαστικότητα δεν μετράται με το εξάρτημα αυτό, το 
ύψος της προκύπτει έμμεσα από το άθροισμα: 
[Απορρόφηση]+{[Κατοπτρική Ανάκλαση]+[Διαχεόμενη ανάκλαση]}+ [Διαπερατότητα]=1 
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Α+Rs+Rd+T=1, ή θεωρώντας ότι η απορρόφηση παραμένει περίπου σταθερή (διαφορά παχών <5 
μm στα 2 mm): Rs+Rd+T=1 
Η ανακλαστικότητα του μη επεξεργασμένου δοκιμίου είναι ~9% στο ορατό και μειώνεται 
σταδιακά στο 7% για τα δείγματα μετά από 1 και 2 min κατεργασίας. Η ανακλαστικότητα του 
δοκιμίου μετά από 3 min είναι <3% στην περιοχή του ορατού, δηλαδή πρακτικά η 
ανακλαστικότητα είναι πολύ μικρή, γεγονός που παρατηρείται και από τη φωτογραφία του Σχ. 
3.5-5. Βέβαια το δοκίμιο μετά από 3 min κατεργασίας δεν είναι οπτικά διαφανές (βλ. Σχ. 3.5-4) 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στα 600 nm, όπου μπορούμε να θεωρήσουμε μηδενική απορρόφηση 
(αν μη τι άλλο ίδια σε κάθε περίπτωση) του PMMA, το άθροισμα διαπερατότητας και 
κατοπτρικής ανακλαστικότητας είναι αντίστοιχα για τα 4 δείγματα (0, 1, 2 και 3 min)*: 101, 
100.6, 99.8 και 87.1. Η σχετική μείωση του εν λόγω αθροίσματος αποδίδεται στην αύξηση της 
διαχεόμενης ανακλαστικότητας, η οποία δεν μετράται με το εξάρτημα που χρησιμοποιήσαμε. 
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Σχ. 3.5-6 (Αριστερά) Εξάρτημα για τη μέτρηση της κατοπτρικής ανακλαστικότητας. Το εξάρτημα αυτό 
προσαρμόζεται στο φασματοφωτόμετρο Perkin-Elmer (Lambda 40) που διαθέτουμε στο ΙΜΗΛ. (Δεξιά) 
Ανακλαστικότητα δοκιμίων ΡΜΜΑ χωρίς επικάλυψη FC πριν και μετά από 1, 2 και 3 min κατεργασίας. 

 
Η κατασκευή αντί-ανακλαστικών επιφανειών, ανάλογα με την εφαρμογή είναι ιδιαίτερα 
σημαντική όσο και η κατασκευή διαφανών -και ταυτόχρονα SH- επιφανειών. Τελευταία, 
μάλιστα, υπάρχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα σε αυτό το πεδίο, ως αποτέλεσμα των 
αναγκών της βιομηχανίας (π.χ. γυαλιών). Φαίνεται από τη μέχρι τώρα πορεία ότι οι διεργασίες 
πλάσματος προκρίνονται σε αυτήν την κατεύθυνση. Πράγματι αμφότερες οι καταστάσεις (SH, 
αντί-ανακλαστικότητα) μπορούν να επιτευχθούν με τη επακριβή ρύθμιση της επιφανειακής 
τραχύτητας, μέσω των συνθηκών της αέριας φάσης ή και του χρόνου κατεργασίας. Επακριβή 
ρύθμιση της τραχύτητας στη νάνο-κλίμακα, δεν μπορεί να επιτευχθεί εύκολα και μαζικά με 
κάποια άλλη τεχνική. 

                                                 
* Το άθροισμα θα έπρεπε, προφανώς, να μην υπερβαίνει το 100. Η υπέρβαση του 100 αποδίδεται σε λάθος στη 
βαθμονόμηση, ή στη μεταβολή των χαρακτηριστικών των πρότυπων καθρεπτών με το χρόνο ή και σε μικρή 
απορρόφηση των δοκιμίων (αρχικό πάχος 2 mm). 
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3.5.3.2. Επίδραση του σταδίου απόθεσης φθορανθρακικού υμενίου 

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην κατασκευή οπτικά διαφανών SH επιφανειών παίζει ο τρόπος της 
απόθεσης του FC. Αν και χρησιμοποιήθηκε ήδη βελτιστοποιημένη μέθοδος απόθεσης από 
πλάσμα επιχειρήθηκε και η χρήση spin coating για την απόθεση υμενίου Teflon πολυμερούς με 
πάχος αντίστοιχο εκείνου από την αέρια φάση σε επίπεδη επιφάνεια (<10 nm). 
 

Σχ. 3.5-7 CA (□) και γωνία υστέρησης (ο) 
συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας, Σε κάθε 
περίπτωση έχει ακολουθήσει στάδιο απόθεσης 
υμενίου Teflon με spin-coating. 

 
Κατ’ αρχάς η CA του υμενίου αυτού σε μια 
μη-κατεργασμένη επιφάνεια είναι ίση με 
αυτήν του υμενίου από την αέρια φάση. 
Διαφοροποίηση μεταξύ των δυο υμενίων 
υπάρχει, όμως, στη γωνία υστέρησης. Στην 

περίπτωση του υμενίου από spin coating η γωνία υστέρησης είναι ~30ο, ενώ η αντίστοιχη γωνία 
του υμενίου από την αέρια φάση είναι ~40ο. Η διαφοροποίηση αυτή έχει καταγραφεί και 
προηγουμένως από την ομάδα μας (Δ.Δ. Π. Μπαγιάτη) και έχει αποδοθεί σε διαφορά στην 
επιφανειακή τραχύτητα μεταξύ των δυο υμενίων, με το spin coated υμένιο να παρουσιάζει 
μεγαλύτερη τραχύτητα. 
Σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη της τραχύτητας με το χρόνο κατεργασίας η CA αποκτά τιμή ίση με 
148ο μόλις στα 15 min, η υστέρηση, όμως, είναι ακόμη μεγάλη και συνεπώς η σταγόνα δεν 
κυλάει αλλά παραμένει προσκολλημένη στην επιφάνεια (κατάσταση Wenzel). Η SH 
επιτυγχάνεται μετά από 25 min κατεργασίας σε πλάσμα Οξυγόνου (έναντι 1 min μόλις στην 
περίπτωση απόθεσης από αέρια φάση) με CA 146ο και γωνία υστέρησης μικρότερη από 10ο. 
Από τα 25 min και μετά η επιφάνεια παραμένει SH με CA που σταδιακά ανεβαίνει μέχρι 
περίπου τις 149ο με γωνία υστέρησης πάλι μικρότερη από 10ο. 
Εκτός του προφανούς μειονεκτήματος της αύξησης του συνολικού χρόνου κατεργασίας, με την 
εν λόγω διαδικασία δεν είναι κατορθωτή η κατασκευή SH επιφανειών που συνάμα να είναι και 
οπτικά διαφανείς, μιας και η οπτική διαφάνεια χάνεται για χρόνους κατεργασίας μεγαλύτερους 
από 5 min. Αν και δεν διεξήχθη περαιτέρω μελέτη για τα δοκίμια με αυτήν την τοπογραφία, 
είναι σαφές ότι η απόθεση με spin coating μειώνει την πραγματική τραχύτητα της επιφάνειας, 
όπως αυτή έχει δημιουργηθεί από το πλάσμα Οξυγόνου, και συνεπώς δυσχεραίνει τη μετάβαση 
στην Cassie-Baxter περιοχή. Αυτή η μείωση της πραγματικής τραχύτητας μπορεί να συμβαίνει 
είτε λόγω της καταστροφής των εύθραυστων νάνο-κορυφών, είτε στην κάλυψη των κοιλάδων 
της νάνο-τραχύτητας και συνεπώς στη μερική ή ολική επιπεδοποίηση (planarization) της 
επιφάνειας (κάλυψη της τοπογραφίας). Αντίθετα η απόθεση από αέρια φάση οδηγεί σε υμένια, 
τα οποία καλύπτουν ομοιόμορφα την τοπογραφία χωρίς να μεταβάλλουν ιδιαίτερα τα 
χαρακτηριστικά της. Δεδομένων αυτών των συγκριτικών μειονεκτημάτων της μεθόδου 
απόθεσης με spin-coating (και της αντίστοιχης ευκολίας της απόθεσης από αέρια φάση) δεν 
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έγινε περαιτέρω μελέτη. Σε περιπτώσεις όμως για τις οποίες η οπτική διαφάνεια δεν είναι 
σημαντική και δεν ενοχλεί η εξομάλυνση της τραχύτητας και ταυτόχρονα SH η χρήση της 
απόθεσης με spin-coating μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση. 

3.5.4 Συσχέτιση τραχύτητας με τις μετρήσεις γωνιών επαφής 

Για την επίτευξη SH κατάστασης θα πρέπει η τραχύτητα να έχει αποκτήσει αρκετά μεγάλη τιμή 
ούτως, ώστε ο λόγος ασυμμετρίας των επιφανειακών χαρακτηριστικών να είναι αρκετά μεγάλος 
και η επιφάνεια να εμπίπτει στην Cassie-Baxter περιοχή. Η σύνδεση μεταξύ των γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών της τραχύτητας και των μετρούμενων CA γίνεται με την εξίσωση του Wenzel 
για την περίπτωση σταγόνας που διαβρέχει όλη την επιφάνεια και προσκολλάται και των Cassie-
Baxter για την περίπτωση της σταγόνας που κυλάει στην επιφάνεια (SH). 
Σε αυτήν την παράγραφο, επιχειρούμε να εξηγήσουμε τις τιμές των μετρούμενων CA με τα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά μετρήθηκαν με το AFM. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το σημείο του Σχ. 3.5-3 το οποίο αντιστοιχεί σε 1 min κατεργασίας και στο οποίο 
πραγματοποιείται η μετάβαση από την Wenzel στην Cassie-Baxter περιοχή. Αν αυτό είναι το 
δοκίμιο που εμφανίζει την ελάχιστη τραχύτητα η οποία είναι απαραίτητη για την επίτευξη SH 
τότε οριακά σε αυτό το σημείο ισχύει ταυτόχρονα και η εξίσωση Wenzel (η Cassie-Baxter ισχύει 
μιας και η επιφάνεια αυτή είναι SH). Συνεπώς ο παράγοντας τραχύτητας r σε αυτήν την 

περίπτωση θα έπρεπε να είναι: 5.2
)110cos(
)148cos(

=> o

o

r . Όπως όμως προκύπτει από την ανάλυση της 

εικόνας AFM ο παράγοντας αυτός είναι ~1.2 κατά πολύ μικρότερος δηλαδή από αυτόν που 
προβλέπεται από την εξίσωση Wenzel και ως εκ τούτου η επιφάνεια αυτή δεν θα έπρεπε να 
εμφανίζει SH συμπεριφορά. Το φαινόμενο αυτό μας απασχόλησε ιδιαίτερα και για το λόγο αυτό 
διεξήχθησαν πολλές επαναλήψεις του πειράματος σε όλες από τις οποίες η επιφάνεια απέκτησε 
SH συμπεριφορά με αντίστοιχα πολύ χαμηλό r. 
Το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί πειραματικά και από άλλες ερευνητικές ομάδες από πολύ 
νωρίς και έχει αποδοθεί είτε στην παρουσία τραχύτητας δύο κλιμάκων (dual-roughness) 
[Shirtcliffe04], όπως στην περίπτωση των φυσικών SH επιφανειών, είτε λόγω της ύπαρξης 
χαρακτηριστικών τύπου βελόνας (spikes) στην επιφάνεια [Bico99]. 
Ακολουθεί ανάλυση της επιφάνειας του ΡΜΜΑ μετά από 1 min κατεργασίας, όπως μετρήθηκε 
με AFM ούτως, ώστε να συσχετιστούν τα χαρακτηριστικά της με τη CA. Αρχικά αποδεικνύεται 
η ύπαρξη διπλής κλίμακας τραχύτητας μέσω της συνάρτησης κατανομής υψών, κατόπιν 
εξάγονται στατιστικά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας και τέλος αυτά 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της πρότυπης γεωμετρίας του Patankar για τον υπολογισμό της 
CA και το είδος της διαβροχής (ομογενής ή ετερογενής). 
Η επιφάνεια του ΡΜΜΑ μετά από 1 min κατεργασίας εμφανίζει και χαρακτηριστικά τύπου 
βελόνας - δυο κλίμακες τραχύτητας, όπως προκύπτει και από την κατανομή των υψών στο Σχ. 
3.5-8. Αναλύοντας την εν λόγω κατανομή προκύπτει ότι δομείται από μια κανονική κατανομή 
από τη συνεισφορά των βραχύ-συχνων (~200 nm) χαρακτηριστικών (coarse scale) και μια 



 142

συνεισφορά υψί-συχνων και κοντών (~100 nm) χαρακτηριστικών (fine scale). Τα ύψη που μόλις 
αναφέρθηκαν, προκύπτουν και από την αντίστοιχη ανάλυση της κατανομής υψών στο Σχ. 3.5-8. 
 

Σχ. 3.5-8 Ιστόγραμμα της εικόνας AFM δοκιμίου 
ΡΜΜΑ μετά από 1 min κατεργασίας. 

 
Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε τη 
μεθοδολογία και την πρότυπη γεωμετρία (Σχ. 
3.5-9) που προτάθηκε και χρησιμοποιήθηκε από 
τον Patankar [Patankar04] για την εξήγηση του 
φαινομένου επίτευξης SH κατάστασης από 
επιφάνειες που εμφανίζουν τραχύτητα διπλής 

κλίμακας. Η εν λόγω μεθοδολογία είναι αντίστοιχη με αυτή για μια απλή επιφάνεια 
[Patankar03], η οποία και παρουσιάστηκε προηγουμένως (βλ. §3.5.2, σελ. 134). 
Η διαφοροποίηση εδώ έγκειται στην αποσύνδεση των δυο κλιμάκων της υψίσυχνης (fine) και 
της βραχύσυχνης (coarse) τραχύτητας. Η μεθοδολογία, εδώ, έχει ως εξής: (1) Μέτρηση των a, b, 
H και για τις δυο κλίμακες. (2) Εφαρμογή των εξισώσεων Wenzel και Cassie-Baxter και εύρεση 
της CA αυτής της θεωρητικής επιφάνειας ως εάν να μην υπάρχει η βραχύσυχνη συνιστώσα. (3) 
Αυτή η CA που υπολογίστηκε από το βήμα 2 χρησιμοποιείται ως αρχική CA (CA λείας 
επιφάνειας) και με την εφαρμογή των εξισώσεων Wenzel και Cassie-Baxter μόνο στη 
βραχύσυχνη συνιστώσα της επιφάνειας γίνεται ο υπολογισμός της τιμής της CA και η εύρεση 
της κατάστασης της επιφάνειας (ομογενής-ετερογενής). 
 

 
Σχ. 3.5-9 Πρότυπη γεωμετρία δυο κλιμάκων, για τον υπολογισμό της CA και την πρόρρηση της κατάστασης 
διαβροχής της επιφάνειας. 

 
Βέβαια, η υπό εξέταση επιφάνεια δεν είναι το ίδιο απλή με αυτήν του μοντέλου του Patankar του 
Σχ. 3.5-9, αλλά η ίδια θεώρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά προσέγγιση και σε τυχαίες 
επιφάνειες [Patankar04]. Για την εφαρμογή του μοντέλου του Patankar απαιτείται κατ’ αρχάς ο 
υπολογισμός του μέσου ύψους, της μέσης απόστασης και του μέσου εύρους των προεξεχόντων 
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χαρακτηριστικών και των δυο κλιμάκων της τραχύτητας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε 
ήδη ανεπτυγμένος κώδικας της ομάδας μας για την ανάλυση στοχαστικών επιφανειών. Ο 
κώδικας βασίζεται στην αποσύνδεση των δυο κλιμάκων τραχύτητας και στο μετέπειτα 
υπολογισμό του ύψους, της απόστασης και του εύρους (μέσα μεγέθη) στηριζόμενος στον 
υπολογισμό της συνάρτησης συσχέτισης υψών. Με βάση τον κώδικα αυτό η επιφάνεια που 
αντιστοιχεί σε 1 min κατεργασίας έχει τα εξής χαρακτηριστικά: (a1, b1, H1) ~ (80±5, 180±10, 
100±5) και (a2, b2, H2) ~ (400±50, 300±50, 200±20), όλα σε nm. Ο δείκτης 1 αντιστοιχεί στην 
υψίσυχνη συνεισφορά -fine scale-, ενώ ο 2 στη μεγάλου μήκους κύματος -coarse scale. 
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Σχ. 3.5-10 Αποτελέσματα υπολογισμών βασισμένων στη μεθοδολογία Patankar για την εξήγηση του 
φαινομένου lotus-effect και της επίδρασης του dual-roughness. Η υψίσυχνη συνιστώσα της επιφάνειας 
διαβρέχεται πλήρως από τη σταγόνα με CA 120ο, ενώ η τελική επιφάνεια με CA ~148ο δεν διαβρέχεται 
πλήρως (Cassie-Baxter περιοχή). Οι υπολογισμού αφορούν στην επιφάνεια μετά από 1 min. Από το (α) 
εξάγεται η CA της υψίσυχνης μόνο μορφολογίας, η οποία χρησιμοποιείται στο (β) για την πρόρρηση της 
τελικής CA βασιζόμενοι στη γεωμετρία της βραχύσυχνης μόνο μορφολογίας. Σε κάθε περίπτωση η 
κατάσταση που οδηγεί σε μικρότερο cos(θ) είναι η ενεργειακά προτιμητέα. 
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δηλαδή fine
apparentθ =120ο, στην περιοχή Wenzel (πλήρης διαβροχή) μιας και σε αυτήν η CA είναι 

μικρότερη υπό τα συγκεκριμένα a, b, H (βλ. Σχ. 3.5-10(α)). Σε αυτήν την κλίμακα ως αρχική CA 
χρησιμοποιήθηκε αυτή του FC υμενίου σε λεία επιφάνεια (110ο). 
Χρησιμοποιώντας αυτήν τιμή των 120ο ως αρχική CA για τους αντίστοιχους υπολογισμούς της 
μεγάλου μήκους κύματος επιφάνειας (βλ. Σχ. 3.5-10 (β)) προκύπτει ότι η υπό εξέταση επιφάνεια 
πράγματι αναμένεται να εμφανίζει SH (Cassie-Baxter περιοχή) με cos(θ) ~ -0.84. 

Στο Σχ. 3.5-10(β), οι καμπύλες Wenzel έχουν σχεδιαστεί και για τιμές 625.0
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ανάλυσης της εικόνας AFM. Για την περιοχή από 55.0
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b  η λύση του προβλήματος είναι πάντα εντός του διαστήματος (-0.86, -

0.78), που αντιστοιχεί σε CA από 149o έως 141o. Σε κάθε περίπτωση η μετρούμενη CA είναι 
πολύ κοντά σε αυτήν που υπολογίζεται με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας. 
Με τον τρόπο αυτό έγινε κατορθωτή η εξήγηση της επίτευξης SH της επιφάνειας με 1 min 
κατεργασίας παρόλο το μικρό r καθώς και η πρόρρηση της CA από μετρήσεις τραχύτητας. 
Βέβαια, η λύση δεν βρίσκεται πάντα πάνω στην καμπύλη Cassie-Baxter αν και πειραματικά έχει 
επιβεβαιωθεί μετά πολλών επαναλήψεων ότι η εν λόγω επιφάνεια, πράγματι, συμπεριφέρεται ως 
SH. Η αναντιστοιχία αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί στη διαφοροποίηση της γεωμετρίας της 
θεωρίας Patankar (τέλειοι κύβοι) από αυτήν της επιφάνειας μετά από 1 min κατεργασίας. 

3.5.5 Επέκταση της θεωρίας για την πρόβλεψη της κατάστασης διαβροχής. 
Επιφάνειες με εσοχές (grooves) και ύπαρξη ενδιάμεσων καταστάσεων διαβροχής. 

Επεκτείνοντας την θεωρία για την πρόβλεψη της κατάστασης διαβροχής μιας επιφάνειας 
επιχειρήσαμε να μελετήσουμε την επίδραση όχι μόνο προεξεχόντων χαρακτηριστικών όπως στη 
γεωμετρία του Patankar, αλλά και εσοχών. Σε πρώτη προσέγγιση μια τέτοια επιφάνεια είναι 
όπως αυτή του Σχ. 3.5-11. Πρόκειται για την μια επιφάνεια στην οποία εκτός ενός κύβου που 
προεξέχει (protruding) υπάρχει και ένας κύβος-εσοχή (groove). 
 

Σχ. 3.5-11 Επέκταση της πρότυπης 
επιφάνειας που χρησιμοποίησε ο 
Patankar. Στην επιφάνεια εκτός από 
έναν κύβο που προεξέχει (protruding) 
υπάρχει και ένας κύβος που λείπει 
(groove). 

 
Σε αυτήν την περίπτωση η 
εξίσωση Wenzel, που αντιστοιχεί 
σε πλήρη διαβροχή γίνεται:  
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Εξ. 3.5-6 

Αντίστοιχα η εξίσωση των Cassie-Baxter, όταν η σταγόνα δεν διαβρέχει την εσοχή γίνεται: 
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Εξ. 3.5-7 

Χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες εξισώσεις, μπορούμε να υπολογίσουμε τη CA συναρτήσει 
πάλι του λόγου b/a. Στο Σχ. 3.5-12 δίνεται η μορφή των προηγούμενων σχέσεων για H/a=1.25 
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και αρχική CA 112ο. Μαζί δίνονται και οι αντίστοιχες μορφές των καμπυλών για γεωμετρία με 
έναν μόνο προεξέχων κύβο. 
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Σχ. 3.5-12 Καμπύλες Wenzel and Cassie-Baxter για τη γεωμετρία με τον έναν και τους δυο κύβους 
συναρτήσει του λόγου b/a για H/a = 1.25. Δίνονται οι εξής περιπτώσεις (A) Wenzel για τη γεωμετρία με τον 
έναν κύβο. (B) Cassie-Baxter για τη γεωμετρία με τον έναν κύβο. (C) Wenzel για τη γεωμετρία με τους δυο 
κύβους. (D) Cassie-Baxter για τη γεωμετρία με τους δυο κύβους, όταν η εσοχή δεν διαβρέχεται. Διαβρεχόμενη 
περιοχή = (a+b)2-2 a2. (E) Cassie-Baxter για τη γεωμετρία με τους δυο κύβους όταν μόνο η πάνω επιφάνεια 
του προεξέχοντος κύβου διαβρέχεται. 

 
Με βάση το προηγούμενο διάγραμμα για την περίπτωση της γεωμετρίας με τους δυο κύβους 
προκύπτει ότι η κατάσταση εκείνη για την οποία η σταγόνα δεν διαβρέχει την εσοχή, δηλαδή 
την κατάσταση μερικής διαβροχής υπό την εξίσωση Cassie-Baxter, παρουσιάζει την ίδια μορφή 
με αυτήν της κατάστασης πλήρους διαβροχής. Αυτή η κατάσταση είναι ενεργειακά προτιμητέα 
(μικρότερη CA) σε σχέση με την κατάσταση πλήρους διαβροχής (Wenzel) σε όλο το εύρος b/a. 
Από αυτό το διάγραμμα προκύπτει ότι μπορεί να υπάρξει μια ενδιάμεση κατάσταση διαβροχής 
μεταξύ της Cassie-Baxter και της Wenzel. Μια κατάσταση partial-wetting αλλά και Wenzel like. 
Προφανώς αυτή η κατάσταση, στην οποία η σταγόνα δεν διαβρέχει την εσοχή εξαρτάται από τα 
σχετικά γεωμετρικά μεγέθη. Αν το άνοιγμα της εσοχής μεγαλώσει σημαντικά σε σχέση (μείωση 
του λόγου H/a, τότε η κατάσταση πλήρους διαβροχής (Wenzel) αναμένεται να είναι η 
ενεργειακά προτιμητέα. Πράγματι αυτό συμβαίνει όπως φαίνεται και στο Σχ. 3.5-13. Για b/a=2 η 
κατάσταση πλήρους διαβροχής προκρίνεται σε σχέση με την κατάσταση Wenzel-like μερικής 
διαβροχής όταν H/a < 0.5. Όταν b/a =10, δηλαδή όταν οι κύβοι αποτελούν μικρό ποσοστό της 
επιφάνειας τότε η Wenzel-like partial wetted κατάσταση είναι ενεργειακά προτιμητέα της 
κανονικής Wenzel για όλο το εύρος του H/a. Σε μια τέτοια επιφάνεια η υπέρ-υδροφοβικότητα 
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απαιτεί υψηλά ύψη χαρακτηριστικών (H) σε σχέση με το εύρος, πολύ υψηλό δηλαδή λόγο 
ασυμμετρίας. 
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Σχ. 3.5-13 Καμπύλες Wenzel and Cassie-Baxter για τη γεωμετρία με τον έναν και τους δυο κύβους 
συναρτήσει του λόγου Η/a για b/a = 2 και 10. Δίνονται οι εξής περιπτώσεις (Α) Wenzel για τη γεωμετρία με 
τον έναν κύβο. (Β) Cassie-Baxter για τη γεωμετρία με τον έναν κύβο. (C) Wenzel για τη γεωμετρία με τους 
δυο κύβους. (D) Cassie-Baxter για τη γεωμετρία με τους δυο κύβους, όταν η εσοχή δεν διαβρέχεται. 
Διαβρεχόμενη περιοχή = {(a+b)2-2 a2}. (E) Cassie-Baxter για τη γεωμετρία με τους δυο κύβους όταν μόνο η 
πάνω επιφάνεια του προεξέχοντος κύβου διαβρέχεται. 

 
Από τα προηγούμενα διαγράμματα προκύπτει ότι σε μια γεωμετρία όπως αυτή του Σχ. 3.5-11 τα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά με τα οποία επιτυγχάνεται πλήρης διαβροχή (Wenzel) είναι πολύ 
λίγα σχετικά με εκείνα με τα οποία επιτυγχάνεται η ενδιάμεση κατάσταση, την οποία 
παρουσιάσαμε προηγουμένως. Δηλαδή σε μια υδρόφοβη επιφάνεια με ύπαρξη εσοχών είναι 
πιθανότερο να υπάρχει μερική διαβροχή, παρά πλήρης διαβροχή όπως θεωρείται μέχρι σήμερα. 
Η ίδια θεώρηση ακολουθεί και για την περίπτωση που αντί για κύβους χρησιμοποιηθούν 
παραβολοειδή (βλ. Σχ. 3.5-14). Μια τέτοια γεωμετρία είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα σε 
σχέση με αυτήν της γεωμετρίας με τους κύβους. Πάλι το ένα παραβολοειδές προεξέχει, ενώ το 
άλλο λείπει. 
Ο συντελεστής τραχύτητας σε αυτήν την περίπτωση είναι:  

2

2
2

)(
2

2)(2

ba

abaA
r

p

+

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅−++⋅

=
π

 

Εξ. 3.5-8 

με Αp να είναι η επιφάνεια του παραβολοειδούς, η οποία δίνεται από τη σχέση:  
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Εξ. 3.5-9 

Από την Εξ. 3.5-8 και Εξ. 3.5-9 λαμβάνουμε:  
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Εξ. 3.5-10 

Συνεπώς η εξίσωση Wenzel για αυτήν την συγκεκριμένη γεωμετρία είναι:  
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Εξ. 3.5-11 
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Σχ. 3.5-14 Γεωμετρία με δυο παραβολοειδή, το ένα από τα οποία προεξέχει και το άλλο λείπει. 

 
Αντίστοιχα, οι όροι της εξίσωσης Cassie-Baxter είναι:  
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Εξ. 3.5-12 

 
Το άνω σκέλος αντιστοιχεί στην περίπτωση για την οποία μόνο ένα μέρος του παραβολοειδούς 
διαβρέχεται (με ύψος fh και διάμετρο βάσης ah) και το κάτω σκέλος όταν όλο το προεξέχον 
παραβολοειδές και η επίπεδη επιφάνεια διαβρέχονται (όχι η εσοχή). 
Οι Εξ. 3.5-12 με αντικατάσταση μετατρέπονται ως εξής:  
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Εξ. 3.5-13 
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Οι εξισώσεις αυτές παρουσιάζονται διαγραμματικά στο Σχ. 3.5-15 συναρτήσει του λόγου b/a. 
 

Σχ. 3.5-15 Καμπύλες Wenzel and Cassie-
Baxter για τη γεωμετρία με τα παραβολοειδή 
συναρτήσει του λόγου b/a για H/a = 1.25 και 
για fh = 0.5 (δηλαδή το παραβολοειδές 
διαβρέχεται μέχρι το μέσο του ύψος του. 

 
Όπως και στην περίπτωση της 
γεωμετρίας με τους κύβους, έτσι και εδώ 
η κατάσταση μερικής διαβροχής τύπου 
Wenzel είναι ενεργειακά προτιμητέα σε 
όλο το εύρος των b/a σε σχέση με την 
κατάσταση πλήρους διαβροχής. 
Η ύπαρξη καταστάσεων στις οποίες οι 

δυο ακραίες περιπτώσεις μπορεί να συνυπάρχουν έχει επίσης διαφανεί και από την εργασία 
[Jeong06], με διαφορετική μεθοδολογία σε σχέση με αυτήν που παρουσιάζουμε εδώ. 

3.5.6 Συμπεράσματα 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκε μια γρήγορη και εύκολη μεθοδολογία για την κατασκευή 
SH, οπτικά διάφανων επιφανειών PMMA με χρήση διεργασιών πλάσματος σε δυο στάδια: (α) 
νανοδόμηση της επιφάνειας και (β) απόθεση χαμηλής επιφανειακής ενέργειας FC υμενίου από 
αέρια φάση στον ίδιο αντιδραστήρα (μια φόρτωση δείγματος). Με τον τρόπο αυτό 
κατασκευάζονται SH επιφάνειες PMMA με CA~150o και γωνία υστέρησης <10ο σε λιγότερο 
από 1.5 min συνολικό χρόνο, ενώ η οπτική διαφάνεια διατηρείται μέχρι τα 3 min κατεργασίας 
του σταδίου (α). Μάλιστα οι επιφάνειες μέχρι 3 min κατεργασίας εκτός από οπτικά διαφανείς 
εμφανίζουν και αντί-ανακλαστικές ιδιότητες. Η διπλής κλίμακας τραχύτητα που αναπτύσσεται 
μέχρι το πρώτο λεπτό ευνοεί την επίτευξη SH παρά τη μικρή τιμή του λόγου r. 
Η οπτική διαφάνεια της επιφάνειας ρυθμίζεται με το χρόνο κατεργασίας, από οπτικά διαφανής 
έως τελείως αδιαφανής (ματ, γαλακτώδης μορφή). Με τη μεθοδολογία αυτή καθίσταται δυνατή 
η ελεγχόμενη τροποποίηση των επιφανειών του PMMA από ισχυρώς υδρόφιλες σε υδρόφοβες 
και SH, ταυτόχρονα με τη ρύθμιση των οπτικών τους ιδιοτήτων. 
Τέλος, αποδείχτηκε η ύπαρξη ενδιάμεσης κατάστασης διαβροχής (μερική διαβροχή) μεταξύ της 
πλήρους διαβροχής (Wenzel) και εκείνης της Cassie Baxter με μορφή αντίστοιχη της Wenzel. Η 
κατάσταση αυτή φαίνεται να είναι περισσότερο πιθανή από την κατάσταση πλήρους διαβροχής 
σε μια υδρόφοβη επιφάνεια με εσοχές. 
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Στην παρούσα ενότητα, με την οποία ολοκληρώνεται η Δ.Δ., παρουσιάζονται και συζητούνται οι 
διαδικασίες για την κατασκευή της μικρορευστομηχανικής διάταξης. Αν και ο στόχος δεν ήταν ποτέ η 
διενέργεια μετρήσεων σε πραγματικά βιολογικά συστήματα, εντούτοις κρίθηκε απαραίτητο στα τελευταία 
στάδια της προόδου, η εξακρίβωση της λειτουργίας του καναλιού σε πειράματα χρήσιμα για βιοχημική 
ανάλυση. Απουσία ανάγκης-απαίτησης για συγκεκριμένη ανάλυση επιλέχθηκε η ηλεκτροοσμωτική ροή και η 
τριχοειδής ηλεκτροφόρηση ως μια αντιπροσωπευτική. Η διενέργεια τέτοιου είδους μετρήσεων έγινε για 
πρώτη φορά στο εργαστήριό μας και απαιτήθηκε να στηθεί από μηδενική βάση σχετική διάταξη με βάση 
πρωτόκολλα από τη διεθνή βιβλιογραφία. 
4.1 Κατασκευή των μικρό-καναλιών. Παρουσιάζονται οι λιθογραφικές διεργασίες για τη σχηματοποίηση 
του ΡΜΜΑ, η οποία ακολουθείται από την εγχάραξη, όπως επίσης και οι διαδικασίες για τη σφράγιση του 
καναλιού με καπάκι από ΡΜΜΑ. Σε αυτό το κεφάλαιο δίνονται εικόνες από την τελική διάταξη, η οποία 
μετά και από αυτό το στάδιο είναι έτοιμη για τη διενέργεια μετρήσεων. 
4.2 Ηλεκτροκινητικός χαρακτηρισμός των καναλιών. Μετρώνται και σχολιάζονται μετρήσεις 
ηλεκτροοσμωτικής ροής, συναρτήσει των γεωμετρικών διαστάσεων του καναλιού, του pH του διαλύματος 
και της επιφανειακής κατάστασης των τοιχωμάτων του καναλιού (γήρανση τοιχωμάτων, τραχύτητα, υπέρ-
υδροφοβικότητα). Ακολουθούν πειράματα ηλεκτροκινητικής έγχυσης και τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης. 
Γενικότερος στόχος αυτής της ενότητας είναι αφενός η παρουσίαση της τεχνολογίας κατασκευής των 
μικρορευστομηχανικών διατάξεων με πλάσμα αερίου, απαλλαγμένη από τις λεπτομέρειες σχετικά με τους 
μηχανισμούς εγχάραξης και τροποποίησης και αφετέρου ο ηλεκτροκινητικός χαρακτηρισμός των εν λόγω 
καναλιών, ο οποίος είναι απαραίτητος πριν τη διενέργεια πειραμάτων βιοχημικής ανάλυσης με τριχοειδή 
ηλεκτροφόρηση. 

 

4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΜΙΚΡΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
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Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζεται συνολικά η μεθοδολογία κατασκευής της 
μικρορευστομηχανικής διάταξης. Κατ’ αρχάς περιγράφεται η τεχνική λιθογραφίας και 
μεταφοράς σχήματος για τη διάνοιξη των δομών και τη σχηματοποίηση του πλακιδίου 
πλεξιγκλάς. Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων σχετικά με τη 
συγκόλληση των πλακιδίων πλεξιγκλάς με εφαρμογή πίεσης και θέρμανσης. 

4.1.1 Λιθογραφία και μεταφορά σχήματος 
Η διάνοιξη βαθιών δομών με πλάσμα προϋποθέτει τη χρήση αντιστοίχως ανθεκτικών 
λιθογραφούμενων υλικών, το πάχος των οποίων θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να μην 
εγχαράσσονται μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό βάθος στο υποκείμενο πολυμερικό υλικό 
(εκλεκτική εγχάραξη). Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί είτε πολύ παχύ υμένιο 
φωτοπολυμερούς (π.χ. AZ, SU-8 κτλ), είτε υμένιο που να εμφανίζει μεγάλη ανθεκτικότητα στη 
χημεία πλάσματος που χρησιμοποιείται για τη διάνοιξη των δομών. Στην παρούσα Δ.Δ. 
επιλέχθηκε και χρησιμοποιήθηκε η δεύτερη προσέγγιση, η χρήση δηλαδή υλικών με μεγάλη 
ανθεκτικότητα στο πλάσμα Οξυγόνου (Al και πυριτιούχα πολυμερή). Κυρίως όμως 
εφαρμόστηκε η προσέγγιση με τα πυριτιούχα πολυμερή. Οι μηχανισμοί εγχάραξης των 
πυριτιούχων πολυμερών αναλύθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο (βλ. §3.1, σελ. 40). 
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται χρήση λιθογραφικής μάσκας για την κατάλληλη σχηματοποίηση 
του εκάστοτε φωτοπολυμερούς (έκθεση-εμφάνιση). Το σχήμα της μάσκας που χρησιμοποιήθηκε 
δίνεται στο Σχ. 4.1-1. 
 

Σχ. 4.1-1 Μάσκα για τη λιθογραφία του φωτοπολυμερούς. Το σχήμα είναι κατάλληλο για 
διατάξεις τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης Η μάσκα όπως είναι εδώ (σκοτεινή) είναι για τη 
θετικού τόνου λιθογραφία, ενώ η αρνητική της (φωτεινή) είναι για την αρνητικού τόνου 
λιθογραφία. Το μήκος του καναλιού είναι σε κάθε περίπτωση 6 cm, και χρησιμοποιήθηκε μία 
μάσκα για πλάτος 180 μm και μια για 80 μm. Το βάθος του καναλιού ρυθμίζεται κάθε φορά από 
το χρόνο εγχάραξης. 

 
Ο σταυρός στο πάνω μέρος της μάσκας χρησιμοποιείται για την ηλεκτροχημική 
έγχυση (electroinjection) του δείγματος και τη δημιουργία plug, το οποίο κατόπιν 
μπορεί να διαχωριστεί με τριχοειδή ηλεκτροφόρηση. 

Η μάσκα αρχικά κατασκευάστηκε από εμάς με χρήση μιας κανονικής διαφάνειας και 
ακολουθώντας επίσης κλασική λιθογραφική διαδικασία σε γυαλί επικαλυμμένο με Cr (έκθεση, 
εμφάνιση, διάλυση του Cr). Εξαιτίας όμως της μικρής ανάλυσης του εκτυπωτή οι άκρες του 
καναλιού δεν ήταν ευθείες γραμμές και υπήρχαν σημεία με ανοίγματα πολλών δεκάδων μm. Ως 
εκ τούτου αποφασίστηκε η παραγγελία μάσκας στην εταιρία Photronics. Η ποιότητα της μάσκας 
που λάβαμε ήταν πολύ καλή και τα πειράματα διεξήχθησαν με αυτήν. 

4.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΚΑΝΑΛΙΩΝ 
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Σχ. 4.1-2 Ακολουθία διεργασιών για την κατασκευή της μικρορευστομηχανικής διάταξης (α) με χρήση 
πυριτιούχου πολυμερούς και (β) με Αλουμίνιο. 
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Στο Σχ. 4.1-2 δίνεται η ακολουθία βημάτων – διεργασιών των δυο μεθοδολογιών που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη λιθογράφηση του φωτοπολυμερούς και τη μεταφορά σχήματος στο 
υποκείμενο PMMA με πλάσμα Οξυγόνου (ξηρή εμφάνιση). 
Στην πρώτη περίπτωση (Σχ. 4.1-2(α)), το πλακίδιο PMMA επικαλύπτεται με υμένιο 
φωτοευαίσθητου πυριτιούχου πολυμερούς από spin coating. Κατόπιν και με χρήση της μάσκας 
του Σχ. 4.1-1 (συγκεκριμένα της αντίστοιχης φωτεινής μάσκας) το PDMS (αρνητικού τόνου) 
υπέστη έκθεση (exposure). Ακολουθεί εμφάνιση (developent) του PDMS και απομάκρυνση του 
διαλυτού μέρους, αυτού δηλαδή που δεν έχει υποστεί έκθεση. Στο τελικό στάδιο το σχήμα του 
PDMS (μετά την εμφάνιση) μεταφέρεται στο υποκείμενο οργανικό στρώμα με εγχάραξη σε 
περιβάλλον πλάσματος Οξυγόνου.  
Μετά την επίτευξη του επιθυμητού βάθους, που μπορεί να προσδιοριστεί είτε από μετρήσεις με 
προφιλομετρία κατά τη διάρκεια της κατεργασίας (με έξοδο του πλακιδίου), είτε να υπολογιστεί 
με βάση τους ρυθμούς εγχάραξης που έχουν μετρηθεί προηγουμένως, η κατεργασία σταματάει 
και το πλακίδιο εξάγεται από τον αντιδραστήρα πλάσματος. Το PDMS απομακρύνεται (βλ. στη 
συνέχεια) και με αυτήν τη διαδικασία κατασκευάζονται τα μίκρο-κανάλια, ενώ η οπτική 
διαφάνεια της υπόλοιπης επιφάνειας παραμένει αμετάβλητη. 
Στη διάρκεια των αρχικών βημάτων-προσπαθειών για την κατασκευή μικρο-καναλιών 
πραγματοποιήθηκε σειρά πειραμάτων και με μια εναλλακτική τεχνική, κάνοντας χρήση Al ως 
μάσκας για την εκλεκτική εγχάραξη του PMMA (Σχ. 4.1-2(β)) μιας και το Al εξαφανίζει υψηλή 
ανθεκτικότητα στο πλάσμα Οξυγόνου. Απαιτείται βέβαια και πάλι η χρήση φωτοπολυμερούς 
(χρησιμοποιήσαμε το εμπορικό ΑΖ) και εφαρμόζοντας κλασσική θετικού τόνου διεργασία 
(μάσκα του Σχ. 4.1-1 και εμφάνιση) σχηματοποιείται η επιφάνειά του ΑΖ. Στη συνέχεια το 
εκτεθειμένο Al απομακρύνεται με υγρή εγχάραξη-διάλυση αποκαλύπτοντας με τον τρόπο αυτό 
την περιοχή του PMMA που επιθυμούμε να εγχαραχθεί. Η διαδικασία της εγχάραξης του 
PMMA είναι ίδια, όπως και προηγουμένως. Σε αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να συγκρίνουμε τις 
δυο αυτές προσεγγίσεις. Η δεύτερη προσέγγιση (με τη χρήση μεταλλικής μάσκας Al) είναι 
αντίστοιχη με αυτήν που έχει παρουσιαστεί σε τρεις ακόμη εργασίες για τη διάνοιξη καναλιών 
με πλάσμα. Στην πρώτη, από επιστήμονες της εταιρείας Motorola [Weston01] αποτέθηκε μάσκα 
Ti και ακολούθησε λιθογραφία, εγχάραξη του μετάλλου και εγχάραξη με πλάσμα, ενώ στη 
δεύτερη [Rossier02] χρησιμοποιήθηκε μάσκα Cu σε PET, λιθογραφία, εγχάραξη του μετάλλου 
και πλήρης εγχάραξη του πολυμερούς μέχρι τέλους (διαμπερής εγχάραξη). Πρόσφατα 
εμφανίστηκε μια ακόμη εργασία, η οποία προτείνει τη διάνοιξη καναλιών με πλάσμα 
[Holland06], επίσης με χρήση μάσκας από αλουμίνιο. 
Η προσέγγιση με τη χρήση της σκληρής μάσκας έχει τα εξής κύρια προβλήματα, τα οποία 
αντιμετωπίσαμε και εμείς κατά την πειραματική διαδικασία: (α) πρέπει να προστεθεί ένα ακόμη 
στάδιο για την απόθεση του μετάλλου στο πολυμερές, π.χ. ιονοβολή (sputtering), το οποίο 
απαιτεί ειδικό εξοπλισμό, σύστημα κενού κτλ. Η ομάδα του Rossier, ξεπέρασε αυτό το 
πρόβλημα χρησιμοποιώντας –αγοράζοντας πλαστικά, στα οποία υπήρχε ήδη το στρώμα του 
μετάλλου (επιχαλκωμένα πλαστικά για τυπωμένα κυκλώματα). (β) Η παρουσία μετάλλου και 
πολυμερούς σε μορφή sandwich δημιουργεί προβλήματα κατά τη θέρμανση και αποθέρμανσή 
του (θέρμανση απαιτείται στη λιθογραφική διαδικασία-PAB κτλ). Ως αποτέλεσμα των 
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διαφορετικών συντελεστών θερμικής διαστολής το πλακίδιο (πλαστικό και μέταλλο) μπορεί 
εύκολα να παραμορφωθεί, να στρεβλώσει κτλ. (γ) Η παρουσία του μετάλλου ενισχύει τη 
δημιουργία τραχύτητας μιας και θραύσματα του μετάλλου λόγω ιονοβολής εισέρχονται στην 
εγχαρασσόμενη περιοχή και οδηγούν σε micro- και nano- masking. Η ομάδα του Rossier 
ξεπέρασε αυτό το πρόβλημα υιοθετώντας τη διαμπερή εγχάραξη, στην οποία βέβαια δεν υπάρχει 
η έννοια της τραχύτητας του πάτου του καναλιού. (δ) Μετά την εγχάραξη με πλάσμα, το 
μέταλλο πρέπει να απομακρυνθεί με υγρή εγχάραξη. Κατά το στάδιο αυτό υπάρχει η πιθανότητα 
να παραμείνουν στο κανάλι ίχνη του μετάλλου, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση 
της διάταξης ή ακόμη και να την καταστήσει μη λειτουργική. (ε) Η υγρή εγχάραξη του Al είναι 
ισοτροπική και συνεπώς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της δομής από τη μάσκα αυξάνουν. Ο 
βαθμός της μεταβολής της δομής εξαρτάται κυρίως από το πάχος του Al και όσο βέβαια το 
πλάτος του καναλιού μειώνεται η σχετική μεταβολή-αλλαγή της δομής αυξάνεται. 
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω, προτείνουμε τη χρήση πυριτιούχου φωτοπολυμερούς σε 
μια διεργασία τύπου διστρωματικής λιθογραφίας (bilayer lithography), όπως φαίνεται και στο 
Σχ. 4.1-2(α). Με αυτήν αντιμετωπίζουμε πλήρως τα προβλήματα (α), (β) και (ε) ενώ 
αντιμετωπίζουμε μερικώς το (γ) και το (δ). Πράγματι δεν χρησιμοποιούμε επιπλέον στάδιο για 
την απόθεση του μετάλλου. Η απόθεση του πυριτιούχου φωτοπολυμερούς γίνεται με τον ίδιο 
τρόπο, όπως και το φωτοπολυμερές που σχηματοποιεί το μέταλλο. Επίσης, το πυριτιούχο 
πολυμερές παρουσιάζει αντίστοιχους συντελεστές θερμικής διαστολής με το PMMA (εν πάσει 
περιπτώσει δεν υπάρχουν οι διαφορές όπως με το Al) και δεν εμφανίζεται το πρόβλημα της 
παραμόρφωσης και των στρεβλώσεων. Από την άλλη, η παρουσία Si δεν αποκλείει το micro-
masking και συνεπώς την ενίσχυση της επιφανειακής τραχύτητας. Βέβαια το πρόβλημα 
περιορίζεται σε σχέση με τη χρήση μεταλλικής μάσκας, όπου υπάρχει ένα συνεχές στρώμα 
μετάλλου. Επίσης δεν αποκλείεται και η παρουσία ιχνών Si στην τελική διάταξη. 
Η απομάκρυνση του πυριτιούχου πολυμερούς από την επιφάνεια μετά την κατεργασία μπορεί να 
γίνει με τους εξής τρόπους: 
(α) Με μηχανικό τρόπο-εκτριβή. Μειονέκτημα αυτού του τρόπου είναι η πιθανότητα να 
μεταβληθεί η φυσικοχημική κατάσταση των τοιχωμάτων, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τη 
διάρκεια της εγχάραξης με πλάσμα Οξυγόνου, από π.χ. κομμάτια PDMS. Απαιτείται προσοχή 
και αργές κινήσεις. Για να επανέλθει το δοκίμιο ακριβώς στην κατάσταση που ήταν κατά την 
εξαγωγή από τον αντιδραστήρα, μπορεί μετά την απομάκρυνση του πυριτιούχου πολυμερούς να 
οδηγηθεί εκ νέου στον αντιδραστήρα και υπό ήπιες συνθήκες (υψηλή πίεση και χαμηλή τάση 
πόλωσης) να υποστεί κατεργασία με πλάσμα Οξυγόνου. 
(β) Να ρυθμιστεί το πάχος του πυριτιούχου πολυμερούς έτσι, ώστε να έχει απομακρυνθεί 
πλήρως όταν έχει επιτευχθεί το επιθυμητό βάθος καναλιού. Ο τρόπος αυτός εκ πρώτης φαίνεται 
ο πιο ορθός, παρουσιάζει όμως πολλά προβλήματα και δυσκολίες και δεν εφαρμόστηκε καθόλου 
σε αυτήν τη Δ.Δ. Πρώτον η λιθογραφική διαδικασία για το πυριτιούχο πολυμερές αναπτύχθηκε 
και εφαρμόστηκε για ένα συγκεκριμένο πάχος (~1000 nm). Οι απαιτήσεις για διαφορετικά βάθη 
καναλιού θα απαιτούσε κάθε φορά και διαφορετικό πάχος πυριτιούχου πολυμερούς, που 
σημαίνει και διαφορετικές συνθήκες έκθεσης, εμφάνισης κτλ. Δεύτερον η κατεργασία των 
πυριτιούχων πολυμερών με πλάσμα Οξυγόνου οδηγεί σε ανάπτυξη επιφανειακής τραχύτητας. Η 
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τραχύτητα αυτή μπορεί να αποκτήσει μεγάλο εύρος, ακόμη και της τάξης των μερικών μm, 
στους χρόνους που απαιτείται για τη διάνοιξη του καναλιού. Ως εκ τούτου στα τελικά στάδια της 
εγχάραξης του πυριτιούχου πολυμερούς θα υπάρχουν εκτεθειμένες στο πλάσμα περιοχές με 
αποτέλεσμα τη μερική εγχάραξη του υποκείμενου PMMA, με ρυθμό βέβαια πολύ μεγαλύτερο 
από αυτόν του πυριτιούχου πολυμερούς. Για την πλήρη εξάλειψη ακόμη και μερικών δεκάδων 
νανομέτρων ενός λόφου από πυριτιούχου πολυμερούς θα έχουν εγχαραχθεί πολλαπλάσια nm 
από το PMMA που βρέθηκε στην κοιλάδα της τοπογραφίας του PMMA. Με αυτήν τη 
διαδικασία καταστρέφεται η οπτική διαφάνεια του PMMA και η δυσχεραίνεται η διαδικασία 
συγκόλλησης-σφράγισης, που θα περιγραφεί στη συνέχεια. 
 

   

Σχ. 4.1-3 Εικόνες από οπτικό μικροσκόπιο, του καναλιού μετά την κατεργασία με πλάσμα Ο2 και πριν 
απομακρυνθεί το πυριτιούχο πολυμερές. (α) Εστιάζουμε στο πυριτιούχο πολυμερές και (β) στον πάτο του 
καναλιού για να φανεί η επιφανειακή τραχύτητα. (γ) Φωτογραφία της διάταξης μετά την εγχάραξη και μετά 
την απομάκρυνση του πυριτιούχου πολυμερούς. 

 
(γ) Τέλος, το υμένιο αυτό μπορεί να απομακρυνθεί με χημεία φθορίου στον αντιδραστήρα 
πλάσματος (π.χ. SF6). Η κατεργασία με πλάσμα φθορίου θα μεταβάλλει τη χημεία της 
επιφάνειας του PMMA, η οποία όμως μπορεί να αποκατασταθεί κατόπιν με την εφαρμογή ήπιας 
κατεργασίας πλάσματος Οξυγόνου. Κατεργασία με SF6 εφαρμόζεται και πριν την κατεργασία με 
πλάσμα Οξυγόνου για την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων πυριτιούχου πολυμερούς από το 
στάδιο της εμφάνισης, τα οποία θα ενίσχυαν τη δημιουργία επιφανειακής τραχύτητας. Η 
διαδικασία αυτή εφαρμόστηκε στα πειράματα στο τελευταίο στάδιο της Δ.Δ. 
Μετά την κατεργασία με πλάσμα και πριν τη σφράγιση του καναλιού με καπάκι από ΡΜΜΑ 
ανοίγονται τρύπες με δράπανο (drilling), από τις οποίες θα εισέρχονται και θα εξέρχονται στο 
μίκρο-κανάλι τα ρευστά (ρυθμιστικά διαλύματα, αντιδρώντα κτλ). Εδώ υπάρχουν δυο 
δυνατότητες: (α) οι τρύπες να ανοιχτούν στο πλακίδιο που έχει υποστεί την κατεργασία, 
διαδικασία η οποία είναι πιο εύκολη εξαιτίας της ύπαρξης του καναλιού, το οποίο υποδεικνύει 
ακριβώς που πρέπει να ανοιχτεί η τρύπα και (β) οι τρύπες να ανοιχτούν στο καπάκι, διαδικασία 
πιο δύσκολη όχι μόνο γιατί θα πρέπει να είναι στα σημεία που πρέπει όταν το καπάκι έλθει σε 
επαφή με το πλακίδιο που έχει το μίκρο-κανάλι, αλλά και γιατί απαιτείται προσοχή κατά τη 
συγκόλληση έτσι, ώστε να μη μετακινηθεί το ένα μέρος σε σχέση με το άλλο (πλακίδιο-καπάκι). 
Οι δυο προσεγγίσεις αν και φαίνονται ισοδύναμες δεν είναι. Στην περίπτωση που πρέπει θα 
χρησιμοποιηθεί π.χ. laser induced fluorescence (LIF) για την ανίχνευση, βολεύει η επιφάνεια 
από την οποία θα εισέλθει η δέσμη του laser να είναι η λεία και όχι η τραχεία για να μη μειωθεί 
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η πυκνότητα ενέργειας που λαμβάνει το διάλυμα από ανακλάσεις διάχυσης. Αν λοιπόν στη 
διάταξη μέτρησης τόσο η δέσμη όσο και οι παροχές των ρευστών είναι π.χ. από την πάνω 
πλευρά, τότε οι τρύπες θα πρέπει να ανοιχτούν στο καπάκι. 

4.1.2 Συγκόλληση – σφράγιση καναλιού με καπάκι από PMMA 
Μετά τη διάνοιξη του αυλακιού (μίκρο-καναλιού) με το πλάσμα απαιτείται η σφράγιση του 
καναλιού με ένα καπάκι (lid), το οποίο θα αποτελέσει το τέταρτο τοίχωμα του καναλιού και θα 
επιτρέπει την είσοδο και την έξοδο του ρευστό μόνο από τις οπές εισόδου-εξόδου. Αυτό, το 
τελευταίο στάδιο σε μια μαζική διεργασία κατασκευής μικρορευστομηχανικών διατάξεων 
αποτελεί μια τεχνολογική πρόκληση προκειμένου να εξασφαλιστεί η γρήγορη, εύκολη και 
οικονομική συγκόλληση, η μικρότερη δυνατή καταστροφή των καναλιών, αλλά ακόμη και -εάν 
είναι δυνατόν- η βελτίωση κάποιων από τα χαρακτηριστικά τους καθώς μετά τη συγκόλληση η 
περαιτέρω επεξεργασία των καναλιών καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής*. 
Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι το βασικότερο ίσως περιοριστικό στοιχείο για την ευρεία χρήση 
διατάξεων από ΡΜΜΑ σε σχέση π.χ. με αυτές από PDMS είναι οι περιορισμένες μεθοδολογίες 
συγκόλλησης των πρώτων σε σχέση με των δεύτερων [Chen04]. 

4.1.2.1.Περιγραφή διαδικασίας και αποτελέσματα 

Την εποχή που ξεκινήσαμε τη διαδικασία για τη συγκόλληση δεν υπήρχε κανένα -εξ όσων 
γνωρίζουμε- κείμενο που να προτείνει εύκολη και γρήγορη συγκόλληση πλακιδίων PMMA με 
PMMA ως καπάκι, η οποία μάλιστα να μην οδηγεί σε καταστροφή της μίκρο-δομής, όπως θα 
έκανε π.χ. η χρήση διαλυτών, ή αλλοίωση της χημείας του εσωτερικού του καναλιού, όπως θα 
έκανε π.χ. η χρήση κόλλας ή άλλου μέσου. Ως αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης από εκείνη την 
περίοδο και μετά υπήρξαν πολλές εργασίες επί του θέματος. Μεταξύ των πολλών μεθόδων που 
δοκιμάστηκαν στο εργαστήριο, η μέθοδος της συγκόλλησης με θέρμανση και πίεση θεωρήθηκε 
περισσότερο απλή, λιγότερο δαπανηρή και ως εκ τούτου επιδιώχθηκε η χρήση της. Δεδομένης 
της έλλειψης σχετικού εξοπλισμού στις εργαστηριακές μας εγκαταστάσεις χρησιμοποιήθηκε 
αρχικά θερμαινόμενη πλάκα (hot plate) και πίεση με το χέρι. Διαδοχικά πειράματα 
συγκολλήσεων και μέτρησης της παραμόρφωσης (δοκιμή-σφάλμα-επανάληψη) του καναλιού με 
προφιλομετρία οδήγησαν σε αποτελεσματική, μη-καταστροφική συγκόλληση των καναλιών υπό 
τις εξής συνθήκες: (α) Θέρμανση πλακιδίου με το κανάλι και του καπακιού από στους 20 στους 
160 οC και παραμονή στους 160 οC για 2-3 min. (β) Επαφή των δυο πλακιδίων και εφαρμογή 
πίεσης με το χέρι για ~3 min. (γ) Σταδιακή ψύξη των πλακιδίων από τους 160 οC στους 80 οC, 
παραμονή στους 80 οC για ~5 min και περαιτέρω ψύξη [Vourdas05c]. Στους 80ο C 
διαχωρίζονται τα πλακίδια PMMA από τα Si wafers, που χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ PMMA και 
Hot-plate για την αποφυγή εκτράχυνσης, φθοράς και μόλυνσης των επιφανειών του PMMA, 
μιας και οι πλάκες του hot-plate δεν είναι λείες ούτε καθαρές. Η σταδιακή ψύξη είναι 
απαραίτητη για την αποφυγή παραμόρφωσης των πλακιδίων. Με αυτήν την υψηλής 

                                                 
* Η δυνατότητες τροποποίησης του καναλιού μετά τη σφράγιση είναι δυνατή με χρήση διαλυμάτων με ουσίες που 
αποτίθενται στα τοιχώματα, ή και με χρήση εκκένωσης αερίων μέσα στο κανάλι [Thorslund07]. 
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θερμοκρασίας, χαμηλής πίεσης και γρήγορη τεχνική, που αναπτύχθηκε, κατέστη δυνατή η 
αποτελεσματική συγκόλληση των PMMA επιτρέποντας τη διακίνηση-μετακίνηση του ρευστού 
στο μίκρο-κανάλι χωρίς διαρροές. Ίδια περίπου τεχνική παρουσιάστηκε και αργότερα από άλλη 
ερευνητική ομάδα [Sun06], τονίζοντας ιδιαίτερα το πλεονέκτημα της χαμηλής πίεσης. 
Η ευκολία, η ευελιξία και η ταχύτητα της εν λόγω τεχνικής ήταν ελπιδοφόρα και για το λόγο 
αυτό παραγγέλθηκε θερμαινόμενη πρέσα του οίκου Carver (Carver Inc. 3850 CE). Με την εν 
λόγω πρέσα κατέστη δυνατή η επακριβής ρύθμιση της εφαρμοζόμενης πίεσης και 
πραγματοποιήθηκε σειρά δοκιμών για την εύρεση περισσότερο ήπιων συνθηκών που οδηγούν σε 
αποτελεσματική συγκόλληση. Τελικά σε θερμοκρασία 120 οC υπό 1.8 kg/cm2 (~0.18 MPa) 
επιτεύχθηκε αποτελεσματική, μη-καταστροφική σφράγιση του μίκρο-καναλιού. 
Στο Σχ. 4.1-4 δίνονται οι φωτογραφίες από οπτικό μικροσκόπιο της διατομής των μίκρο-
καναλιών μετά τη συγκόλληση. 
 

 
0 160 οC (2-3min), 1 kg/cm2 80 oC 30 oC 

(πριν την αγορά πρέσας) 

 
0 120 oC (5 min), 1.8 kg/cm2 80 oC 30 oC 
(μετά την αγορά πρέσας- Carver Inc. 3850 CE) 

  

Σχ. 4.1-4 [Πάνω] Φωτογραφίες από μικροσκόπιο της διατομής του μικροκαναλιού μετά τη συγκόλληση (α) 
πριν την αγορά της πρέσας. Το καπάκι υπάρχει, αλλά δεν φαίνεται γιατί είναι σε διαφορετικό επίπεδο και (β) 
μετά την αγορά πρέσας. [Κάτω] (αριστερά) Η μικρορευστομηχανική διάταξη μετά τη συγκόλληση χωρίς 
παραμορφώσεις και (δεξιά) γέμισμα του καναλιού με κόκκινη χρωστική για να επαληθευθεί η 
αποτελεσματική σφράγισή του. Η κόκκινη χρωστική διαρρέει ομοιόμορφα όλο το κανάλι και δεν υπάρχουν 
διαρροές, ούτε “νεκρά σημεία”. Η είσοδος-έξοδος του ρευστού γίνεται μόνο από τις οπές εισόδου εξόδου. 

 
Μετά τη συγκόλληση το κανάλι είναι πλέον αποτελεσματικά σφραγισμένο, όπως φαίνεται και 
από την εικόνα στο Σχ. 4.1-4, στην οποία το κανάλι έχει γεμίσει με κόκκινη χρωστική για την 
επαλήθευση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας της σφράγισης. 
Στις τεχνικές που προτείνονται για συγκόλληση είθισται να μετράται και η ανώτατη πίεση 
αντοχής. Λόγω έλλειψης σχετικού εξοπλισμού δεν γνωρίζουμε ακριβώς την τιμή αυτή, 
γνωρίζουμε όμως ότι στα πειράματά μας και με όση περισσότερη πίεση μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί δεν υπήρξε αποκόλληση των δυο μερών. 

180 um 

55
 u

m
 

180 um

38 um
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Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η διενέργεια πειραματικών μετρήσεων για τον 
ηλεκτροκινητικό χαρακτηρισμό των μικρορευστομηχανικών διατάξεων που παρήχθησαν με τις 
προηγούμενες διαδικασίες. Για το σκοπό αυτό μετρήθηκε η ηλεκτροοσμωτική ροή και εξήχθη η 
ηλεκτροοσμωτική ευκινησία (electroosmotic flow mobility, μEOF) ρυθμιστικών διαλυμάτων σε 
κανάλια που κατασκευάστηκαν με διεργασίες πλάσματος. 
Η τριχοειδής ηλεκτροφόρηση είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική περίπτωση εφαρμογής των 
μικρορευστομηχανικών διατάξεων στην αναλυτική χημεία και γι αυτήν απαιτείται η γνώση της 
ηλεκτροοσμωτικής ευκινησίας (μEOF). Εκτός αυτού η EOF αποτελεί μια από τις εναλλακτικές 
τεχνικές για τη μετακίνηση ρευστών στη μίκρο-κλίμακα (οι άλλες είναι π.χ. η ηλεκτροδιαβροχή 
κτλ). Η παράμετρος αυτή (η μEOF) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη κατάσταση των 
τοιχωμάτων και συνεπώς από τη διεργασία κατασκευής και την τροποποίηση που μπορεί να 
έχουν υποστεί οι επιφάνειες κατά τη διάρκειά της. Εδώ ακριβώς συμβάλει η παρούσα Δ.Δ. και 
σε αυτό αποσκοπούν οι μετρήσεις που ακολουθούν. Αν και οι μετρήσεις μEOF δεν είναι κάτι το 
καινούριο και διενεργούνται από πλήθος ερευνητικών ομάδων*, η μεταβολή των 
χαρακτηριστικών της επιφάνειας από τις διεργασίες πλάσματος και η μελέτη της επίδρασης 
αυτών στη μEOF δεν έχει μελετηθεί ευρέως μέχρι στιγμής για τη περίπτωση του PMMA. Επίσης 
επιχειρούμε, για πρώτη φορά εξ όσων γνωρίζουμε, να συνδυάσουμε την κατασκευή υπέρ-
υδροφοβικότητα στα τοιχώματα του μίκρο-καναλιού από PMMA και να μελετήσουμε την 
επίδραση αυτής της στα ηλεκτροκινητικά χαρακτηριστικά του. 
Τέλος επιχειρείται η προσομοίωση μιας ηλεκτροκινητικής έγχυσης (electroinjection) και 
τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης, ελλείψει βιοχημικά ενδιαφέρουσας ουσίας, μιας αρνητικά 
φορτισμένης χρωστικής και η παρακολούθηση του φαινομένου με μικροσκόπιο φθορισμού. 

4.2.1 Ηλεκτροοσμωτική Ροή 

Η ηλεκτροόσμωση είναι μια διεργασία με την οποία ένα ρευστό τίθεται σε κίνηση σε σχέση με 
μια φορτισμένη επιφάνεια με την εφαρμογή ηλεκτρικής τάσης. Η βασική αρχή παρουσιάζεται 
στο Σχ. 4.2-1. Ως αποτέλεσμα του αρνητικού φορτίου της επιφάνειας θετικά ιόντα έλκονται προς 
τη διεπιφάνεια αναπτύσσοντας μια φορτισμένη διπλοστοιβάδα (Debye layer). Η εφαρμογή 
τάσης στα άκρα του καναλιού με τη βοήθεια δυο ηλεκτροδίων θέτει τα θετικά ιόντα σε κίνηση 
προκαλώντας με τον τρόπο αυτό μεταφορά μάζας όλου του ρευστού προς την κάθοδο. 
Πιο συγκεκριμένα, αν η διαφορά δυναμικού στα άκρα είναι ΔV ( extφ ) τότε αναπτύσσεται ένα 

ηλεκτρικό πεδίο (επιβαλλόμενη τάση ανά μήκος του μίκρο-καναλιού): 
                                                 
* Βέβαια το εργαστήριό μας δεν είχε καμία προηγούμενη εμπειρία, ούτε και εξοπλισμό για το σκοπό αυτό. Έπρεπε 
να στηθεί κατάλληλη διάταξη από μηδενική βάση, να βρεθούν πρωτόκολλα μέτρησης και να εφαρμοστούν για 
πρώτη φορά στο ΙΜΗΛ. 

4.2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
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extE φ−∇=  Εξ. 4.2-1 

Εξαιτίας του εν λόγω πεδίου αναπτύσσεται ηλεκτροστατική δύναμη ίση με Eeq
el ⋅ρ  στη 

διπλοστοιβάδα Debye (μήκους λD), όπου eq
elρ  είναι η πυκνότητα φορτίου στη διεπιφάνεια, η 

οποία προκύπτει, π.χ. από την προσέγγιση Debye-Hückel. Υπό τη δύναμη αυτή τα ιόντα εντός 
της στοιβάδας μεταφέρονται και λόγω ιξώδων δυνάμεων λαμβάνει χώρα μεταφορά και του 
μακροσκοπικά ουδέτερου ρευστού στο κέντρο του καναλιού. 
 

 

Σχ. 4.2-1 Αρχή λειτουργίας της ηλεκτροόσμωσης. Τα αρνητικά φορτία της επιφάνειας έλκουν θετικά ιόντα 
κοντά στη διεπιφάνεια οδηγώντας στην ανάπτυξη στοιβάδας Debye. Η κατανομή φορτίου στα άκρα είναι eq

elρ . 

Η εφαρμογή της τάσης (Ε) στα άκρα του καναλιού θέτει σε κίνηση τα θετικά ιόντα στη διεπιφάνεια 
προκαλώντας έτσι μεταφορά μάζας προς την κάθοδο (EOF). 

 
Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει υποθέτουμε ότι η επιβαλλόμενη τάση δεν μεταβάλλει ούτε 
επηρεάζει την πυκνότητα φορτίου στη διπλοστοιβάδα, όπως συνηθίζεται. Πράγματι, στη 
διπλοστοιβάδα αναπτύσσεται ένα δυναμικό ~100 mV σε μήκος ~10 nm, που συνεπάγεται 
ηλεκτρικό πεδίο ~107 V/m, ενώ αντίθετα το επιβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο είναι μικρότερο από 
1000 V/cm=105 V/m. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορά δυο τουλάχιστον τάξεων μεγέθους ανάμεσα 
στα δυο πεδία. Συνεπώς αυτή η υπόθεση είναι λογική. 
Η ροή του ρευστού μέσα στο κανάλι θα προσδιορίζεται από την εφαρμογή των εξισώσεων 
Navier-Stokes, με την υπόθεση ότι η Ε δεν μεταβάλλει την eq

elρ :  

( )( ) ext
eq
elextt vpvvv φρηρ ∇−∇+−∇=∇⋅+∂⋅ ~~~~ 2  Εξ. 4.2-2 

Υποθέτοντας ιδανική EOF, δηλαδή (α) το δυναμικό ζ είναι σταθερό σε όλο το μήκος του 
καναλιού και σε όλες τις επιφάνειες, (β) το Ε είναι ομογενές, (γ) η ροή είναι πλήρως 
ανεπτυγμένη και σε μόνιμη κατάσταση και (δ) το μήκος Debye είναι πολύ μικρότερο από το 
ήμισυ του πλάτους του καναλιού οι εξίσωση Navier-Stokes στην x-διεύθυνση γίνεται:  

[ ] Eyyv eqyxy ⋅∂⋅+∂⋅= )()(0 22 φεη  Εξ. 4.2-3 

όπου φeq(y) είναι το δυναμικό στη διπλοστοιβάδα. Κάνοντας χρήση της συνθήκης μη ολίσθησης 
(no-slip-condition) προκύπτει ότι: 

( )
η

εφζ Eyyv eqx
⋅

⋅−= )()(  
Εξ. 4.2-4 
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Με βάση την προσέγγιση Debye-Hückel ισχύει ότι ⎟⎟
⎠

⎞
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⎛
−⋅=

D
eq
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ζφ exp)(  ή για την περίπτωση 

των δυο τοιχωμάτων, όπου και τα δυο αναπτύσσουν δυναμικό ζ:  
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Εξ. 4.2-5 

Η Εξ. 4.2-4 βάσει της Εξ. 4.2-5 δίνει τελικά το προφίλ της ταχύτητας:  

EOF

D

D
x v

y

y

yv ⋅

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−=

λ

λ

2
cosh

cosh
1)(  

Εξ. 4.2-6 

Η ηλεκτροοσμωτική ροή (electroosmotic flow-EOF) ορίζεται ως: 

EEv EOFEOF ⋅=⋅
⋅

= μ
η

ζε
 

Εξ. 4.2-7 

όπου ε είναι η διηλεκτρική σταθερά, η είναι το ιξώδες του ρυθμιστικού διαλύματος και ζ είναι το 
ζ-δυναμικό μετρημένο κοντά στη διεπιφάνεια υγρού-στερεού και Ε η επιβαλλόμενη ανά μήκος 
καναλιού τάση (ηλεκτρικό πεδίο). 

4.2.1.1.Υλικά και πειραματικές λεπτομέρειες 

Η μέτρηση της EOF πραγματοποιήθηκε με βάση το πρωτόκολλο που προτάθηκε αρχικά από τον 
Huang και συνεργάτες [Huang88] (αργότερα και από άλλους, π.χ. [Locascio99]). Σύμφωνα με 
αυτήν την τεχνική το κανάλι αρχικά γεμίζεται με ρυθμιστικό διάλυμα (buffer) συγκεκριμένης 
συγκέντρωσης C1. Μετράται το δυναμικό κατά μήκος μιας γνωστής αντίστασης (100 kΩ) εν 
σειρά με το κανάλι (μετράται ουσιαστικά το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα), όταν εφαρμοστεί 
E στα άκρα του καναλιού με τη βοήθεια δυο ηλεκτροδίων Pt, όπως φαίνεται και στο Σχ. 4.2-2. 
Αφού διαπιστωθεί ότι το δυναμικό είναι σταθερό (λήψη baseline), το φρέαρ (well) της ανόδου 
αδειάζεται προσεκτικά ούτως, ώστε να μην απομακρυνθεί διάλυμα από το κανάλι και γεμίζεται 
κατόπιν με διάλυμα του ίδιου ρυθμιστικού συγκέντρωσης C2. Κατόπιν εφαρμόζεται πάλι Ε στα 
άκρα του καναλιού. Η EOF θα οδηγήσει το διάλυμα συγκέντρωσης C2 να μετακινηθεί κατά 
μήκος του καναλιού με αποτέλεσμα η αγωγιμότητα και συνεπώς το ρεύμα ή η μετρούμενη 
διαφορά δυναμικού στα άκρα της αντίστασης να μεταβληθεί (βλ. Σχ. 4.2-2 για την περίπτωση 
όπου C1 = 5 και C2 = 10 mM phosphate buffer pH=7.0). Μετά από κάποιον χρόνο tEOF το 
διάλυμα συγκέντρωσης C2 θα έχει καταλάβει όλο τον όγκο του καναλιού με αποτέλεσμα η 
μετρούμενη διαφορά δυναμικού να μη μεταβάλλεται πλέον. Σε κάθε Ε διεξήχθησαν το λιγότερο 
τρεις μετρήσεις και εν γένει στο κάθε κανάλι ξεχωριστά δεν εμφανίζουν σημαντική διασπορά. 
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Σχ. 4.2-2 Διάταξη μέτρησης EOF. Με τη συνδεσμολογία και τα διαλύματα όπως έχουν σχεδιαστεί 
καταγράφεται αύξηση του μετρούμενου δυναμικού. Δεξιά Μεταβολή μετρούμενου δυναμικού κατά τη 
διάρκεια της EOF με buffer phosphate 5-10 mM (pH=7.0). 

 
Η ταχύτητα λόγω ηλεκτροόσμωσης (veof) υπολογίστηκε για κάθε πείραμα ξεχωριστά από τη 
σχέση: vEOF=L/tEOF, όπου L το μήκος του καναλιού. Για κάθε E υπολογίστηκε ο μέσος όρος της 
veof  και η αντίστοιχη διασπορά. 
Η ευκινησία λόγω ηλεκτροόσμωσης (μEOF) προέκυψε από την κλίση της βέλτιστης 
προσαρμοζόμενης ευθείας (Εξ. 4.2-7) στα δεδομένα vEOF (cm/s) vs. E (V/cm). 

4.2.2 Αποτελέσματα μετρήσεων ηλεκτροοσμωτικής ευκινησίας 

4.2.2.1.Εξάρτηση από την ηλικία-χρήση του καναλιού 

Εν γένει μετά την κατασκευή των καναλιών η διενέργεια μετρήσεων EOF δεν είναι δυνατή 
εξαιτίας της αδυναμίας σταθεροποίησης του μετρούμενου δυναμικού, του ρεύματος δηλαδή που 
διαρρέει το κύκλωμα, υποδεικνύοντας ότι δεν έχει επέλθει ισορροπία εντός του μίκρο-καναλιού. 
Στο Σχ. 4.2-3 παρουσιάζουμε μετρήσεις του δυναμικού (στα άκρα της 100 kΩ) για διαδοχικές 
επαναλήψεις γεμίσματος και επιβολής τάσης Ε στο ίδιο κανάλι. Η πρώτη μέτρηση αντιστοιχεί 
στην πρώτη φορά που γεμίζεται το κανάλι και εφαρμόζεται τάση κ.ο.κ. 
Το ρεύμα που διαρρέει ένα «φρέσκο» μικρορευστομηχανικό κανάλι (πλάτους 180 μm και 
βάθους 20 μm) μεταβάλλεται σημαντικά την πρώτη φορά που γεμίζεται και εφαρμόζεται τάση 
(116.67 V/cm). Η αρχική μείωση του μετρούμενου δυναμικού, στάδιο που καταγράφηκε 
συστηματικά σε όλες τις επαναλήψεις, ακολουθείται από αύξηση, από αύξηση δηλαδή του 
ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα. Σε μια τέτοια κατάσταση προφανώς δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί το πρωτόκολλο μέτρησης της μEOF, όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως. Γι αυτό 
πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία. Οι διακυμάνσεις στο ίδιο κανάλι, υπό την ίδια Ε και με 
διαδοχικά γεμίσματα, μειώνονται σταδιακά μέχρις ότου να καταγραφεί σταθερή τάση. Στην 
περίπτωση του Σχ. 4.2-3 απαιτήθηκε να επαναληφθεί 5 φορές η ίδια διαδικασία ούτως, ώστε να 
καταγραφεί σταθερή διαφορά δυναμικού, δηλαδή σταθερή πυκνότητα ρεύματος στο κανάλι. 
Αντίστοιχος αριθμός επαναλήψεων απαιτήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις καναλιών που 

HV Power 
Supply, Ε 

Voltage- 
meter PC 

20 mM 10 mM 10 mM 

Άνοδος 
Pt Κάθοδος, Pt 

+ _ 

100 kΩ 
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χαρακτηρίστηκαν. Σε όλες τις επόμενες μετρήσεις οι τιμές της μEOF έχουν προκύψει αφού πρώτα 
καταγραφεί σταθερή τάση –σταθερό baseline. 
 

Σχ. 4.2-3 Μετρούμενο δυναμικό στα άκρα μιας 
αντίστασης 100 kΩ, υπό σταθερή τάση 116.67 V/cm. 
Το δυναμικό στην αρχή (πρώτη πλήρωση μετά την 
κατασκευή και πρώτη εφαρμογή τάσης) μεταβάλλεται 
σημαντικά με τον χρόνο κατά τον οποίο εφαρμόζουμε 
τάση. Οι μεταβολές αυτές μειώνονται σταδιακά μέχρις 
ότου, μετά την πέμπτη πλήρωση καταγράφεται 
σταθερή διαφορά δυναμικού, δηλαδή σταθερή ένταση 
ρεύματος στο κύκλωμα. 

 
Εν γένει αυτό αποτελεί πρόβλημα σε 

ηλεκτροχημικές μετρήσεις και σε πολλές περιπτώσεις εξ όσων γνωρίζουμε το σύστημα πριν τη 
μέτρηση αφήνεται να εξισορροπήσει ακόμη και overnight. Στις εν λόγω μετρήσεις όμως το εν 
λόγω φαινόμενο είναι πολύ πιο έντονο κατά τις πρώτες μετρήσεις μετά την κατασκευή, ενώ δεν 
είναι τόσο έντονο για τις επόμενες. Φαίνεται δηλαδή ότι η κατάσταση των τοιχωμάτων μετά την 
εγχάραξη δεν είναι η ίδια όπως και στη συνέχεια. Υπάρχει μια δυναμική συμπεριφορά, ίσως 
λόγω των φορτίων που έχουν εγκλωβιστεί στην επιφάνεια από την ιονοβολή και αποφορτίζονται 
σταδιακά. 
Δυναμική συμπεριφορά καταγράφεται και κατά τη μέτρηση της μEOF, μετά την καταγραφή 
σταθερού baseline. Στο Σχ. 4.2-4 δίνονται τα αποτελέσματα της μέτρησης της μEOF συναρτήσει 
του πλήθους των μετρήσεων σε φρέσκα κανάλια PMMA. Η πρώτη τιμή αντιστοιχεί στην πρώτη 
ολοκληρωμένη μέτρηση EOF, μετά τη σταθεροποίηση της τάσης με συγκεκριμένο buffer. 
 

Σχ. 4.2-4 μEOF φρέσκου καναλιού συναρτήσει του 
αριθμού μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Η 
καμπύλη (α-κλειστά τετράγωνα) αντιστοιχεί σε 
μετρήσεις που έγιναν στο ίδιο E (150 V/cm), ενώ η 
καμπύλη (β-ανοιχτά τετράγωνα) αντιστοιχεί σε 
μετρήσεις που έγιναν σε διαφορετικά E (η πρώτη σε 
100, η δεύτερη σε 116.67, η τρίτη σε 133.3 και η 
τέταρτη σε 150 V/cm). 

 
Στην καμπύλη με τα κλειστά τετράγωνα οι 
τιμές της μEOF που παρουσιάζονται 
προέρχονται από μια μόνο μέτρηση της vEOF σε 

συγκεκριμένο E (150 V/cm). Οι τιμές μEOF αυτές έχουν προκύψει από την Εξ. 4.2-7, στην οποία 
η ταχύτητα vEOF έχει υπολογιστεί από τη σχέση )( EtLEv EOFEOFEOF ⋅==μ , όπου L το μήκος 

του καναλιού και tEOF ο χρόνος όπως περιγράφηκε στην §4.2.1.1, για κάθε πείραμα ξεχωριστά 
(μια μέτρηση κάθε σημείο). Όπως φαίνεται και στο Σχ. 4.2-4 η μEOF που προκύπτει από την 
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πρώτη μέτρηση είναι περίπου 4.3 10-4 cm2/V sec και σταδιακά μειώνεται αποκτώντας σταθερή 
τιμή ~2.75±0.11 (σε 10-4 cm2/V sec) μετά από τέσσερις μετρήσεις (μέσος όρος των μετρήσεων 
μετά την τέταρτη). Μικρή διαφοροποίηση καταγράφεται και κατά την πρώτη μέτρηση της 
δεύτερης μέρας. Σημειώνεται ότι το κανάλι μετά τις μετρήσεις της πρώτης μέρας ξεπλύθηκε 
επαρκώς με απιονισμένο νερό και παρέμεινε σε περιβάλλον χημικού εργαστηρίου στεγνό. Η 
πρώτη μέτρηση της επόμενης μέρας ήταν και πάλι λίγο υψηλότερη από τις υπόλοιπες (~3.1 10-4 
cm2/V sec), αλλά μετά τη δεύτερη μέτρηση οι μετρούμενες τιμές επανέρχονται στις ίδιες όπως 
και της πρώτης μέρας. Καταγράφεται δηλαδή μια μεταβολή της μEOF, η οποία μειώνεται 
σταδιακά όσο χρησιμοποιείται το κανάλι. Μάλιστα στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι σε 
προσπάθειες μέτρησης της μEOF με το πρώτο γέμισμα, η εκτίμηση που λάβαμε για τη μEOF 
έφθασε να είναι ακόμη και ~7 10-4 cm2/V sec. Βέβαια η μορφή της καμπύλης του μετρούμενου 
δυναμικού συναρτήσει του χρόνου από την εισαγωγή του ρυθμιστικού με συγκέντρωση C2 δεν 
ήταν γνησίως αύξουσα, είχε θόρυβο και δεν κατέληγε σε σταθερή τιμή μετά την πλήρωση του 
καναλιού με το buffer της υψηλότερης συγκέντρωσης, γι αυτό το λόγο αναφέρουμε το εν λόγω 
αποτέλεσμα μόνο ως εκτίμηση και με κάθε επιφύλαξη. 
Αυξημένη τιμή μEOF διαπιστώσαμε (εκ των υστέρων) ότι έχει καταγραφεί στην περίπτωση 
μικρορευστομηχανικών διατάξεων PMMA (50x50 μm) από hot-embossing μετά από την 
κατεργασία με διάλυμα NaOH, η χρήση του οποίου (ή του ΚΟΗ) προτείνεται από πολλά 
πρωτόκολλα μέτρησης μEOF για τη ρύθμιση των επιφανειακών χαρακτηριστικών του καναλιού 
πριν από κάθε σετ μετρήσεων. Αμέσως μετά τη χρήση NaOH η μEOF του ρυθμιστικού 
διαλύματος NH4Ac 30 mM ήταν ~1.75 10-4 cm2/V sec και σταθεροποιήθηκε μετά την τρίτη 
μέτρηση σε ~1 10-4 cm2/V sec, ενώ σε κανάλια που δεν υπέστησαν επεξεργασία με NaOH δεν 
καταγράφηκε καμία μεταβολή [Chen06]. 
Για την επαλήθευση των προηγούμενων μετρήσεων διεξήχθη νέα σειρά μετρήσεων σε άλλο 
φρέσκο κανάλι (ανοιχτά τετράγωνα στο Σχ. 4.2-4). Σε αυτήν τη σειρά μετρήσεων η πρώτη 
μέτρηση διεξήχθη υπό 100 και οι επόμενες υπό 116.67, 133.3 και 150 V/cm αντίστοιχα. Τα 
πειραματικά δεδομένα σε αυτήν την περίπτωση, προέκυψαν όπως προηγουμένως, αλλά 
αντιστοιχούν σε δυο μετρήσεις σε κάθε πεδίο. Όπως και στην προηγούμενη σειρά μετρήσεων 
έτσι και σε αυτή η πρώτη μέτρηση, η μEOF είναι ~4.3 10-4 cm2/V sec και σταθεροποιείται μετά 
από την τέταρτη μέτρηση. 
Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν σαφώς ότι η διεργασία του πλάσματος μεταβάλλει το 
δυναμικό ζ των επιφανειών του PMMA, αυξάνοντας προφανώς την πυκνότητα φορτίου σε αυτά, 
μιας και αυξημένη μEOF οφείλεται πρωτίστως σε αυξημένη πυκνότητα φορτίου (βλ. Εξ. 4.2-7). 
Η συστηματικά αυξημένη μEOF των πρώτων μετρήσεων μπορεί να αποδοθεί στην τροποποίηση 
που έχει υποστεί η επιφάνεια του PMMA από τη διεργασία της εγχάραξης στο πλάσμα. Η 
τροποποίηση αυτή μπορεί να παρακολουθηθεί μετρώντας τη γωνία επαφής (CA) της επιφάνειας 
με μια σταγόνα 3.5 μlt buffer 10 mΜ, μιας και η CA είναι ισχυρά εξαρτώμενη από τα φορτία της 
επιφάνειας, τη χημεία της κτλ. Πράγματι η επιφάνεια αμέσως μετά την κατεργασία στο πλάσμα 
είναι έντονα υδρόφιλη, οδηγώντας έτσι σε πλήρη διαβροχή της επιφάνειας σε λίγα sec. Στην 
προσπάθεια να καταγράψουμε τη μεταβολή της εν λόγω CA σε συνθήκες παρόμοιες με αυτές 
του πειράματος της EOF διεξάγαμε το εξής πείραμα: Η ίδια επιφάνεια ΡΜΜΑ επικαλύφθηκε 
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πλήρως με buffer 10 mΜ και αφέθηκε για χρόνο 100 sec, προσομοιώνοντας το στάδιο κατά το 
οποίο δεν σταθεροποιείται η μEOF. Κατόπιν το διάλυμα απομακρύνθηκε από την επιφάνεια με 
χρήση ροής αερίου Ν2 και μετρήθηκε η CA (1η φωτό στο Σχ. 4.2-5). Κατόπιν η επιφάνεια 
αφέθηκε και πάλι για 100 sec πλήρως επικαλυμμένη από το buffer, μετρήθηκε η CA (2η φωτό 
στο Σχ. 4.2-5) κ.ο.κ. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων που δίνονται στο Σχ. 4.2-5 προέκυψε 
ότι η κατάσταση διαβροχής της επιφάνειας μεταβάλλεται. Η πλήρης διαβροχή που αρχικά 
λαμβάνει χώρα σε 0.43 sec, καθυστερεί μετά τον 4ο κύκλο και λαμβάνει χώρα σε 1.15 sec, ενώ η 
τελική CA αυξάνεται σταδιακά μετά το 1ο κύκλο (από πρακτικά 0ο) σε ~35ο μετά τον 6ο κύκλο. 
Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν συνεχόμενα και η επιφάνεια μάρτυρας, που δεν 
χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις μετά από το πέρας του χρόνου που απαιτήθηκε για τους 6 
κύκλους, διεβράχηκε πλήρως από το ρυθμιστικό, υποδεικνύοντας ότι η μεταβολή που 
καταγράφηκε δεν οφείλεται στο χρόνο που πέρασε από την έξοδο του δείγματος από τον 
αντιδραστήρα, αλλά στη διαδοχική διαβροχή του με το ρυθμιστικό διάλυμα. 
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Σχ. 4.2-5 Τελική CA κατεργασμένης (30 min) επιφάνειας PMMA με σταγόνα 3.5 μlt ρυθμιστικού διαλύματος 
phosphate 10 mM (pH=7.0) και χρόνος για τη σταθεροποίηση της CA. Μετά από 5-6 κύκλους διαδοχικών 
εκπλύσεων η επιφάνεια δεν διαβρέχεται πλήρως από το ρυθμιστικό διάλυμα, για το χρονικό διάστημα της 
παρατήρησης. Η κατάσταση διαβροχής της μεταβάλλεται με τη χρήση. 

 
Από αντίστοιχη μελέτη [Chai04] για την επίδραση πλάσματος Οξυγόνου στην υδροφιλικότητα 
και την πυκνότητα φορτίου σε PMMA έχει προκύψει ότι το δυναμικό ζ της επιφάνειας αυξάνει 
σημαντικά από 35.9 σε 82.5 mV μετά από 50 sec κατεργασίας σε πλάσμα Οξυγόνου. Το 
αποτέλεσμα αυτό είναι σε συμφωνία με την αυξημένη μEOF των πρώτων μετρήσεων. Η εξήγηση 
για την αύξηση του φορτίου μπορεί να αποδοθεί αφενός στην αύξηση των φορτισμένων ειδών 
εξαιτίας της έκθεσης στο πλάσμα (φόρτιση επιφάνειας) και αφετέρου στην αύξηση των ομάδων 
που μπορούν να ιονιστούν (-COOH στην περίπτωσή μας). Αντίστοιχη συμπεριφορά με το 
πλάσμα Οξυγόνου εμφανίζουν και άλλα πολυμερή π.χ. PDMS. 
Οι προηγούμενες τιμές μEOF που μετρήσαμε είναι συστηματικά μεγαλύτερες από αυτές που 
έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία για κανάλια PMMA. Ενδεικτικά συγκρίνουμε με μια 
πρόσφατη εργασία [Shadpour06] στην οποία δίνονται τιμές μEOF για διάφορα πολυμερή, στην 
οποία στο μικρορευστομηχανικό κανάλι με διαστάσεις 50x85 μm από PMMA με CA ~73ο 
αποδίδεται τιμή 2.07±0.07 σε 10-4 cm2/V sec, για ρυθμιστικό 5 mM Tris-HCl (pH=9.2) σε 
σταθερή Ε=300 V/cm. Μικρότερη τιμή ίση με 1 10-4 cm2/V sec καταγράφηκε στην [Chen06], 
όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. 
Αυξημένη τιμή μEOF καταγράφηκε σε κανάλια διαστάσεων 228x331 μm από PMMA 
κατασκευασμένα με CO2 laser. Η ευκινησία σε αυτά τα κανάλια είναι ίση με 2.47 10-4 
cm2/V sec για ρυθμιστικό 18 mM MES (2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid) (pH=7.2) 
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[Sun06]. Σε διάταξη PMMA 50x50 μm από proton beam writing [Mahabadi06] καταγράφηκε 
μέχρι και ~5 10-4 cm2/V sec σε τάση ~200V/cm για ρυθμιστικό 18mM borate (pH=9.05) (σε 
αυτήν την τελευταία εργασία η τιμή της μEOF εξήχθη για κάθε τάση ξεχωριστά και όχι ως η 
κλίση της vEOF vs. E). Επίσης σε πολυκαρβονικά πολυμερή τιμές έως και ~4 10-4 cm2/V sec για 
ρυθμιστικό 12 mM phosphate pH=7, καταγράφονται επίσης σε φρέσκα κανάλια με διαστάσεις 
36x40 μm κατασκευασμένα με δέσμη laser (UV laser ablation) [Roberts97 και προσωπική 
συνομιλία με J.S. Rossier]. Η αυξημένη μEOF σε αυτήν την περίπτωση αποδόθηκε στην 
ενεργοποίηση των πολυμερικών επιφανειών από τη δέσμη του laser, με διαδικασίες δηλαδή 
αντίστοιχες με αυτές που συμβαίνουν στην περίπτωση της κατασκευής με διεργασίες 
πλάσματος. Πράγματι οι σχετικά αυξημένες τιμές μEOF που καταγράφηκαν και στη δική μας 
περίπτωση στην αρχή των μετρήσεων μπορούν να αποδοθούν στα ίδια φαινόμενα. 
Ανεξάρτητα από την αιτία της προηγούμενης μεταβολής της μEOF με τη χρήση, προκύπτει ότι για 
τη διεξαγωγή επαναλήψιμων μετρήσεων EOF, το κανάλι θα πρέπει να αφήνεται να γηράσκει και 
σε κάθε περίπτωση οι πρώτες 5 μετρήσεις να μην λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του 
μEOF. Οι πρώτες μετρήσεις όμως μπορεί να δώσουν πληροφορία σε σχέση με την κατάσταση των 
τοιχωμάτων μετά τη διαδικασία κατασκευής, όπως έγινε και προηγουμένως, και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε κάποια εφαρμογή στην οποία αυξημένη μEOF πιθανώς να είναι επιθυμητή. 

4.2.2.2.Εξάρτηση από το pH του ρυθμιστικού διαλύματος 

Στο Σχ. 4.2-6(α) δίνεται το διάγραμμα της vEOF phosphate buffer (pH=7.0, 5-10 mM) συναρτήσει 
της E σε ένα γηρασμένο κανάλι (κατασκευάστηκε ~1 μήνα πριν μετρηθεί και συγκολλήθηκε 7 
μέρες πριν μετρηθεί) πάχους 180 μm και βάθους 20 μm. Υπενθυμίζεται ότι κάθε σημείο σε αυτά 
τα διαγράμματα αντιστοιχεί στον μέσο όρο τριών τουλάχιστον μετρήσεων vEOF. Η μEOF σε αυτό 
το κανάλι είναι 2.83±0.13 (10-4 cm2/V sec). Εξαιτίας του μεγάλου μήκους του καναλιού η Ε 
περιορίστηκε μέχρι τα ~270 V/cm, μέχρις ότου δηλαδή το ρεύμα ξεπεράσει το όριο των 10 μΑ, 
πέρα από το οποίο και σύμφωνα με το πρωτόκολλο μέτρησης η αξιοπιστία της εν λόγω 
μεθοδολογίας μειώνεται, λόγω φαινομένων θέρμανσης (Joule heating) στο κανάλι. 
Αντίστοιχες μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν και για διαλύματα ρυθμιστικών διαφορετικού pH, 
αλλά ίδιων συγκεντρώσεων (5-10 mM) στο ίδιο κανάλι και σε συνεχόμενες μετρήσεις. Στο Σχ. 
4.2-6(β) δίνεται η περίπτωση του carbonate buffer με pH=9.0 και στο Σχ. 4.2-6(γ) η περίπτωση 
του MES buffer με pH=5.5 με τιμές μEOF 2.97 ±0.07 και 2.58±0.14 (σε 10-4 cm2/V sec) 
αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι οι μετρήσεις στο χαμηλό pH δεν ήταν το ίδιο σταθερές όπως στις 
μετρήσεις με τα buffer υψηλότερων pH και για το λόγο αυτό παρουσιάζονται λίγες μόνο 
μετρήσεις, οι οποίες όμως κρίνονται ως αξιόπιστες. Η εξάρτηση της μEOF από το pH 
συγκεντρωτικά δίνεται στο Σχ. 4.2-6(δ), όπου και συγκρίνεται με την αντίστοιχη εξάρτηση 
καναλιών από pyrex, SiO2 και Teflon (βιβλιογραφικά δεδομένα από την Agilent). 
Η εξάρτηση της μEOF από το pH δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική στο εύρος pH που μελετήθηκε για 
την περίπτωση του PMMA, όπως είναι π.χ. στην περίπτωση του SiO2. Μεγάλη μεταβολή της 
μEOF στο ΡΜΜΑ αναμένεται όταν το pH μειωθεί κάτω από 4-3, τιμή στην οποία ιονίζονται οι 
καρβοξυλομάδες, οι οποίες και αποτελούν το βασικό συστατικό της επιφάνειας του PMMA μετά 
την κατεργασία στο πλάσμα Οξυγόνου, όπως διαπιστώθηκε και από τις μετρήσεις XPS. 
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Σχ. 4.2-6 vEOF συναρτήσει της E σε γηρασμένο κανάλι πάχους 180 μm, βάθους 20 μm. (α) Phospate buffer, 
pH=7.0, (β) Carbonate buffer, pH=9.0 και (γ) MES buffer, pH=5.5. Στο (δ) δίνεται η μεταβολή της μEOF 
συναρτήσει του pH καθώς και αντίστοιχα αποτελέσματα από βιβλιογραφικά δεδομένα για Pyrex, Silica και 
Teflon (της εταιρίας Agilent). Όλες οι μετρήσεις, που έγιναν από εμάς διεξήχθησαν με διαλύματα 5 mM και 
10 mΜ καταγράφοντας την άνοδο της τάσης. 

 

4.2.2.3.Εξάρτηση από το μέγεθος της διατομής του καναλιού και την τραχύτητα 

Ακολούθως μελετήθηκε η επίδραση του μεγέθους-διατομής του καναλιού στην μEOF. Οι 
διεργασίες πλάσματος που χρησιμοποιούμε δίνουν εύκολα τη δυνατότητα ρύθμισης του βάθους 
του καναλιού μεταβάλλοντας μόνο το χρόνο κατεργασίας, χωρίς να μεταβάλλεται κανένα άλλο 
στοιχείο της διεργασίας, ούτε η μάσκα ή μήτρα όπως στις κλασικές διεργασίες κατασκευής 
μικρορευστομηχανικών διατάξεων. Βέβαια, εκτός του βάθους μεταβάλλεται παράλληλα και το 
εύρος της τραχύτητας. Στο Σχ. 4.2-7(α) παρουσιάζονται αποτελέσματα των μετρήσεων vEOF 
phosphate buffer pH=7.0 σε κανάλι με βάθος 40 μm και πλάτος 180 μm. 
Η E δεν αυξήθηκε πάνω από ~130 V/cm διότι πέρα από αυτήν την τάση το ρεύμα λάμβανε τιμές 
μεγαλύτερες από 10 μA. Τα αποτελέσματα του καναλιού με βάθος 40 μm και πλάτος 180 μm 
ήταν εν γένει λιγότερο σταθερά και επαναλήψιμα από αυτά στο κανάλι με βάθος 20 μm. Η μEOF 
στο εν λόγω κανάλι είναι 2.36±0.28 (σε 10-4 cm2/V sec), λίγο μικρότερη δηλαδή από αυτήν που 
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μετρήθηκε για το κανάλι με βάθος ~20 μm (βλ. Σχ. 4.2-6(α)) και 25 μm (βλ. Σχ. 4.2-4), όπου η 
μEOF ήταν 2.83 και 2.75 (σε 10-4 cm2/V sec) αντίστοιχα. Από τα εν λόγω αποτελέσματα φαίνεται 
ότι η μEOF μειώνεται με την αύξηση του βάθους. Βέβαια, η επίδραση του βάθους δεν είναι 
καθαρή από αυτές τις μετρήσεις, υπό την έννοια ότι τα εν λόγω κανάλια δεν διαφέρουν μόνο στο 
βάθος, αλλά και στην τραχύτητα του καναλιού (μεγαλύτερη στο βαθύ κανάλι). 
Η επίδραση της τραχύτητας δεν είναι εύκολο να διακριθεί από το βάθος στα κανάλια που 
κατασκευάζονται με αυτόν τον τρόπο. Επιχειρείται η κατασκευή λείων καναλιών με hot-
embossing (μεταπτυχιακή εργασία Κ. Κοντάκη) για τη σύγκριση ενός λείου και ενός τραχέος 
μίκρο-καναλιού. 
Σε ό,τι αφορά στη επίδραση της τραχύτητας στην μEOF, έχουν πραγματοποιηθεί θεωρητικές 
προσεγγίσεις και έχουν καταλήξει ότι η μEOF μειώνεται με την αύξηση της τραχύτητας, αν όλες 
οι άλλες παράμετροι παραμείνουν οι ίδιες (π.χ. [Hu03]). Η μείωση της μEOF που καταγράφεται 
εδώ, είναι σε συμφωνία με αυτά τα αποτελέσματα, μιας και αυξημένο βάθος συνεπάγεται και 
αυξημένη τραχύτητα. 
 

Σχ. 4.2-7 vEOF συναρτήσει της E σε γηρασμένο κανάλι πάχους (α) 180 μm, βάθους 40 μm, (β) 70 μm, βάθους 30 
μm (Phospate buffer, pH=7.0) 

 
Η επίδραση του μεγέθους του καναλιού προκύπτει σαφέστερα από τα αποτελέσματα του Σχ. 
4.2-7(β), στο οποίο παρουσιάζονται οι μετρήσεις της vEOF σε κανάλι πλάτους 70 μm και βάθους 
30 μm. Η μEOF σε αυτό το κανάλι εμφανίζεται να είναι ιδιαίτερα υψηλή (4.31±0.30 σε 10-4 
cm2/V sec). Στο κανάλι αυτό αναμένεται να υπάρχει μεγαλύτερη τραχύτητα σε σχέση με αυτά 
των 25 ή και 20 μm και πλάτους 180 μm. Εντούτοις η μEOF είναι κατά πολύ μεγαλύτερη. 
Στην πρώτη σειρά του Πιν. 4.2-1 συνοψίζονται οι τιμές της μEOF που καταγράφηκε στα κανάλια 
που χαρακτηρίστηκαν με phosphate buffer (pH=7.0) 5-10 mM. 
Σε ό,τι αφορά στην επίδραση του μεγέθους αυτού καθεαυτού του καναλιού και με βάση την Εξ. 
4.2-5 δεν αναμένεται μεταβολή της vEOF συναρτήσει του βάθους του καναλιού, παρά μόνο όταν 
λD και βάθος γίνονται συγκρίσιμα (νάνο-ρευστομηχανικές διατάξεις), κάτι που δεν συμβαίνει 
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στην περίπτωσή μας. Που οφείλεται συνεπώς η μεταβολή της μEOF συναρτήσει της διατομής του 
καναλιού σε αυτήν την κλίμακα; 
Δεν γνωρίζουμε ακριβώς την απάντηση. Μπορούμε όμως, να αποδώσουμε τη μεταβολή της μEOF 
στην αύξηση του λόγου: (Επεξεργασμένη επιφάνεια)/(Μη επεξεργασμένη επιφάνεια) (Plasma 
treated area/Native area). 
 

Πιν. 4.2-1 Στην πρώτη σειρά δίνονται οι τιμές 
μEOF για τα κανάλια που χαρακτηρίστηκαν σε 
10-4 cm2/V sec [Phosphate buffer, pH=7.0, 5-
10 mM]. Στη δεύτερη γραμμή δίνεται ο λόγος 
της επεξεργασμένης προς μη επεξεργασμένη 
επιφάνεια. Στη Τρίτη γραμμή δίνεται ο λόγος 
της τραχείας επιφάνειας προς τη συνολική. 

 
Ο λόγος λόγος της επεξεργαασμένης με πλάσμα Οξυγόνου επιφάνειας προς τη μη 
επεξεργασμένη στο κανάλι 70/30 είναι 1.86 ενώ σε ένα κανάλι 180/30 θα ήταν 1.33 (βλ. Πιν. 
4.2-1). Επίσης το ποσοστό της τραχείας επιφάνειας στη συνολική είναι μειωμένο στο μίκρο-
κανάλι 70/30 σε συμφωνία με τη μεταβολή της μEOF. 
Σε συνέχεια της προηγούμενης λογικής επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ως εξής: 
Εφαρμόζουμε τη θεωρία που αναπτύχθηκε στην §4.2.1 στη περίπτωση που τα δυναμικά των δυο 
επιφανειών, δηλαδή ο πάτος που έχει υποστεί κατεργασία με πλάσμα και το καπάκι που δεν έχει 
υποστεί, αναπτύσσουν διαφορετικό δυναμικό ζ1 και ζ2 αντίστοιχα. Σε αυτήν την περίπτωση, 
δηλαδή όταν ζ1≠ζ2 οι Εξ. 4.2-4 και Εξ. 4.2-5, μετά τις σχετικές πράξεις γίνονται αντίστοιχα: 
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Εξ. 4.2-9 

όπου h είναι το βάθος του καναλιού, λD το μήκος της διπλοστοιβάδας Debye και y η απόσταση 
από τον άξονα συμμετρίας στο μέσο της απόστασης των δυο επιφανειών. 
 

Back-of-the-envelope calculation: Υπολογισμός της vEOF σε κανάλι με τοιχώματα που 
εμφανίζουν διαφορετικά δυναμικά ζ. 
Η Εξ. 4.2-8 για ε = 80 8.854 10-12 Cb2/(Nt m2) [CRC 84th Ed, p. 6-154 για την περίπτωση του 
νερού στους 20 οC], η = 0.001 Nt sec/m2 και για φeq(y) = 0 (δηλαδή μακριά από τις 
διπλοστοιβάδες, όπως μπορεί να θεωρηθεί σε ένα μίκρο-κανάλι πλάτους π.χ. 70 μm) δίνει: 
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21 ζζζζ , όπου τα ζ1 και ζ2 οι τιμές των δυναμικών ζ σε mV και Ε 

Διαστάσεις 
μίκρο-καναλιού 

180/20 180/25 180/40 70/30 

μEOF 2.83 2.75 2.36 4.31 

Plasma treated area 
Native area 

1.22 1.28 1.44 1.86 

Rough area 
Total area 

0.45 0.44 0.41 0.35 
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η εφαρμοζόμενη τάση σε V/cm. Η ταχύτητα δίνεται σε μm/sec. Η τελευταία σχέση για ζ1 = 90 

mV, ζ2 = 20 mV (βλ. [Mahabadi06], [Chai04]) και Ε=100 V/cm 
h
yyvx ⋅−= 6.4954.389)( , όπου η 

ταχύτητα νx(y) σε μm/sec και το y και το h στην ίδια μονάδα (έστω π.χ. σε μm). Για y=0, δηλαδή 
στο κέντρο του καναλιού η ταχύτητα είναι 389.4 μm/sec, τιμή πολύ κοντά στην πειραματική 
τιμή του καναλιού 70/30. 
Αντίστροφα, και πάντα στα πλαίσια ενός back-of-the envelope υπολογισμού, μπορεί να 
προσδιοριστούν οι τιμές του δυναμικού ζ1 χρησιμοποιώντας τις πειραματικές τιμές της μEOF. 
Ακολουθώντας την σειρά του Πιν. 4.2-1 το δυναμικό ζ1 είναι αντίστοιχα 60, 58, 47 και 102 mV. 
Προφανώς δεν αναμένεται τόσο μεγάλη διαφοροποίηση στις τιμές του ζ, η οποία οφείλεται και 
στη σχετική συνεισφορά των πλαϊνών τοιχωμάτων, τα οποία εδώ δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 
Από την ανάλυση αυτή γίνεται κατ’ αρχάς σαφές γιατί όλα τα τοιχώματα του καναλιού είναι 
επιθυμητό να είναι από το ίδιο υλικό ή τουλάχιστον να αναπτύσσουν ίδιο δυναμικό ζ. Σε 
αντίθετη περίπτωση το προφίλ της ταχύτητας δεν είναι οριζόντιο και συνεπώς αυξάνει το εύρος 
των κορυφών που λαμβάνονται με την τριχοειδή ηλεκτροφόρηση, μειώνοντας και τη διακριτική 
ικανότητα της ανάλυσης. Αν μια επιφάνεια εμφανίζει μικρότερο δυναμικό, ή εν πάσει 
περιπτώσει επιφέρει μείωση της vEOF, τότε πέφτει και η συνολική ταχύτητα. 

4.2.2.4. Επίδραση από τα φαινόμενα διαβροχής (υπέρ-υδροφοβικό κανάλι) 

Τέλος μελετήθηκε η επίδραση της τροποποίησης του πάτου του καναλιού με απόθεση 
φθορανθρακικού υμενίου (FC) από αέρια φάση πλάσματος στην μEOF. Η διεργασία της 
απόθεσης FC είναι αντίστοιχη με αυτήν που περιγράφηκε στο σχετικό κεφάλαιο για την 
κατασκευή υπέρ-υδρόφοβων επιφανειών (βλ. §3.5, σελ. 132). Μετά την απόθεση η επιφάνεια 
αυτή απέκτησε υπέρ-υδρόφοβο (super-hydrophobic, SH) χαρακτήρα, όπως διαπιστώθηκε και 
μετρήσεις CA και γωνίας υστέρησης σε ελεύθερη επιφάνεια ΡΜΜΑ που κατεργάστηκε 
παράλληλα με το κανάλι και υπέστη την ίδια θερμική διαδικασία ως εάν σφραγιζόταν. 
 

Σχ. 4.2-8 vEOF συναρτήσει της E σε γηρασμένο 
κανάλι πάχους 180 μm, βάθους 30 μm, το 
εγχαραχθέν κομμάτι του οποίου έχει επικαλυφθεί 
με FC από αέρια φάση πλάσματος και συνεπώς 
είναι SH (Phospate buffer, pH=7.0). 

 
Πριν την ανάλυση των ηλεκτροκινητικών 
αποτελεσμάτων, σημειώνουμε ότι στο εν 
λόγω κανάλι η ευκολία πλήρωσής του με τη 
σύριγγα ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με 
αντίστοιχα κανάλια ίδιου ή ακόμη και 
μεγαλύτερου βάθους, ως αποτέλεσμα του SH 

χαρακτήρα του πάτου. Δεν γνωρίζουμε για την κατάσταση της διαβροχής των κάθετων 
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τοιχωμάτων του. Επίσης δεν μπορέσαμε να μετρήσουμε διαφορές σε ροή υπό πίεση (pressure-
driven flow), πείραμα που προτείνεται να διεξαχθεί στη συνέχεια ίσως από άλλο συνάδελφο, 
μιας και αναμένεται το SH να επηρεάζει δραματικά τη ροή και να δίνει περιθώρια μελετών για 
τη συνθήκη μη ολίσθησης (no slip condition). 
Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων προκύπτει ότι η μEOF του εν λόγω καναλιού είναι σαφώς 
υψηλότερη (3.88±0.23 10-4 cm2/V sec) από τα αντίστοιχα κανάλια στα οποία δεν είχε γίνει 
επικάλυψη με F/C (2.83 10-4 cm2/V sec). Εν γένει δεν αναμένουμε το υμένιο FC να έχει 
μεγαλύτερη πυκνότητα αρνητικού φορτίου σε σχέση με το PMMA μιας και δεν έχει ομάδες που 
να ιονίζονται εύκολα. Η EOF που καταγράφεται σε κανάλια από Teflon αποδίδεται συνήθως σε 
ιόντα που προσκολλώνται στην επιφάνειά του παρά σε φορτία ως αποτέλεσμα ιονισμού. Ως εκ 
τούτου η αυξημένη μEOF του εν λόγω καναλιού αποδίδεται στις μειωμένες δυνάμεις τριβής που 
αντιμετωπίζει το διάλυμα στη διεπιφάνεια με το SH στερεό, ή στα φορτία που φέρει το ίδιο ως 
αποτέλεσμα της διαδικασίας απόθεσης από πλάσμα, ή ακόμη και στην προστασία των φορτίων 
του ΡΜΜΑ. 

4.2.3 Ηλεκτροκινητική Έγχυση-Τριχοειδής Ηλεκτροφόρηση 

Η διαδικασία του χαρακτηρισμού των μικρορευστομηχανικών διατάξεων ολοκληρώνεται, εδώ, 
με τη διενέργεια τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης. Ελλείψει βιοχημικά-βιολογικά ενδιαφέρουσας 
ουσίας και συγκεκριμένης ανάγκης για ανάλυση, χρησιμοποιήσαμε μια φθορίζουσα χρωστική 
(Eosin B, αρνητικά φορτισμένη), με την οποία θα ήταν δυνατή η παρακολούθηση του όλου 
φαινομένου κάτω από ένα μικροσκόπιο φθορισμού. 
Σε ένα πρώτο στάδιο μελέτης έγινε χρήση διαλυμάτων γνωστής συγκέντρωσης (ενδεικτικά για 
δυο συγκεντρώσεις βλ. Σχ. 4.2-9) για να εξακριβώσουμε τα όρια των συγκεντρώσεων που 
μπορούν να ανιχνευθούν με το μικροσκόπιο. Χρησιμοποιήθηκε σειρά διαλυμάτων Eosin 
γνωστής συγκέντρωσης με τα οποία γεμίστηκε το μίκρο-κανάλι με χρήση σύριγγας, χωρίς 
επιβολή τάσης. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων προκύπτει η δυνατότητα ανάλυσης 
διαλυμάτων έως και ~10 ng/lt, η οποία κρίνεται καταρχάς ιδιαίτερα ικανοποιητική. 
 

Σχ. 4.2-9 Εικόνα από το μικροσκόπιο 
φθορισμού. Το μίκρο-κανάλι πλάτους 180 
μm διαρρέεται από διάλυμα Eosin με 
συγκέντρωση (αριστερά) 2μg/lt και (δεξιά) 
40ng/lt. 

 
Έχοντας εξασφαλίσει τη δυνατότητα παρακολούθησης της ροής της Eosin με το μικροσκόπιο 
προχωρήσαμε σε μετρήσεις της συνολικής ροής της Eosin υπό την επιβολή τάσης Ε. Τα 
πειράματα διεξήχθησαν ως εξής: 
Το μίκρο-κανάλι γεμίστηκε με ρυθμιστικό διάλυμα phosphate 5 mΜ και μετρήθηκε το ρεύμα 
που το διαρρέει (με μέτρηση του δυναμικού στα άκρα μιας εν σειρά με το κύκλωμα αντίστασης 
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100 kΩ) όταν σε αυτό επιβλήθηκε τάση Ε, για να διαπιστωθεί το αν και κατά πόσο το κανάλι 
είναι σε ισορροπία ή εάν κατά τη διαδικασία της πλήρωσης είχε εγκλωβιστεί κάπου κάποια 
φυσαλίδα. Σε κάθε περίπτωση αυτό διαπιστωνόταν με την καταγραφή σταθερού δυναμικού στα 
άκρα της 100 kΩ αντίστασης (σταθερό ρεύμα στο κύκλωμα). Αν το ρεύμα ήταν σταθερό τότε το 
ένα φρέαρ (από τα δυο) αδειαζόταν προσεκτικά και γεμιζόταν με το διάλυμα της Eosin και 
κατόπιν εφαρμοζόταν εκ νέου τάση Ε. Η μετακίνηση του μετώπου της Eosin λόγω της επιβολής 
τάσης καταγράφηκε από το μικροσκόπιο φθορισμού και η ταχύτητα μετακίνησής του προέκυψε 
από ανάλυση των εικόνων διαδοχικών snapshots (καρέ). 
Θα ανέμενε κανείς ότι το ηλεκτρόδιο το οποίο είναι εμβαπτισμένο στο φρέαρ που περιείχε την 
αρνητικά φορτισμένη Eosin (ανιόν), θα έπρεπε να πολωθεί αρνητικά (να καταστεί κάθοδος) 
έτσι, ώστε να οδηγηθεί προς την άνοδο. Αυτό όμως, η μετακίνηση της αρνητικά φορτισμένης 
Eosin προς την άνοδο, δεν ίσχυσε για όλες τις περιπτώσεις. 
Στο Σχ. 4.2-10 δίνουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση κατά την οποία η Eosin μετακινείται 
προς την άνοδο, σε ένα γηρασμένο κανάλι 180 μm και βάθους 40 μm. Στο ίδιο κανάλι, πριν τη 
μέτρηση με την Eosin είχαν προηγηθεί πειράματα μέτρησης μEOF (επίσης στο Σχ. 4.2-10). Σε 
αυτό το κανάλι η μEOF είναι 2.5 10-4 cm2/V sec, ενώ η συνολική ευκινησία της Eosin, η οποία 
είναι 1.43 10-4 cm2/V sec. 
Η συνολική κίνηση της Eosin προκύπτει από τη συνισταμένη των εξής δυο διεργασιών: (α) της 
EOF, η οποία κινείται πάντα προς την κάθοδο και (β) από την ηλεκτροφορητική της ίδιας της 
Eosin, η οποία ως ανιόν κινείται προς την άνοδο (θετικά πολωμένο ηλεκτρόδιο). Η δεύτερη δεν 
αναμένεται να εξαρτάται από τα τοιχώματα, αλλά από αυτήν καθευατήν την ουσία. Ισχύει:  

μTOTAL = μEOF +μEP Εξ. 4.2-10 

όπου μTOTAL είναι η ευκινησία συνολικά, της EOF και της Eosin, με τα αντίστοιχα πρόσημα. 
Στην περίπτωση του Σχ. 4.2-10 η Εξ. 4.2-10, γίνεται ως εξής: -1.43=2.51-μEP και συνεπώς 
μEP=3.94 10-4 cm2/V sec. Λάβαμε ως θετική την κίνηση προς την κάθοδο (EOF). 
 

Σχ. 4.2-10 Μετρήσεις ταχύτητας λόγω EOF, 
ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε 
στην §4.2.1.1 και μετρήσεις ταχύτητας (total) της 
Eosin. Η κλίση των ευθειών είναι η αντίστοιχη τιμή 
της ευκινησίας. Δίνονται οι περιπτώσεις δυο 
διαφορετικών καναλιών. 

 
Από την Εξ. 4.2-10 προκύπτει και η σημασία 
της τροποποίησης των επιφανειών και η 
επίδρασή της στο τελικό αποτέλεσμα της 
τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης. Πράγματι η 

συνισταμένη κίνηση εξαρτάται από μια σταθερή ευκινησία, την μΕΡ, και την μEOF η οποία 
εξαρτάται από την κατάσταση των τοιχωμάτων. Μεταβάλλοντας συνεπώς το μEOF μεταβάλλεται 
και η μTOTAL. Επίσης η γνώση της τιμής και φυσικά του πρόσημου της μTOTAL είναι χρήσιμη και 
για τη διενέργεια της ηλεκτροκινητικής έγχυσης (electroinjection), διεργασία η οποία γίνεται με 
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το μικρό κανάλι στην αρχή του μίκρο-καναλιού (βλ. π.χ. Σχ. 4.1-1) και με την οποία 
δημιουργείται ένα μικρό plug στο μίκρο-κανάλι το οποίο κατόπιν μετακινείται λόγω τριχοειδούς 
ηλεκτροφόρησης, διαχωρίζεται και μπορεί να ανιχνευθεί. Αν δεν δημιουργηθεί αυτό το plug 
τότε η συνεχής ροή του προς ανάλυση ρευστού από το φρέαρ εισόδου δεν θα επιτρέψει το 
διαχωρισμό εντός του καναλιού. Θα υπάρξει ένα μέτωπο στην αρχή και κατόπιν μια συνεχής 
ροή. 
Στο Σχ. 4.2-10 παρουσιάζουμε μια τέτοια διαδικασία υπό μορφή διαδοχικών snapshots (καρέ) σε 
ένα κανάλι πλάτους 70 μm και βάθους 20 μm. Εδώ η Eosin μετακινείται προς την κάθοδο, ως 
αποτέλεσμα της αυξημένης EOF. 
 

 (α)  (β) 

 (γ)  (δ) 

Σχ. 4.2-11 Εικόνες (snapshots, καρέ) από τη μετακίνηση της Eosin υπό τάση Ε, και ηλεκτροκινητικής έγχυσης 
(electroinjection) για τη δημιουργία plug. Το κανάλι της ηλεκτροφόρησης είναι οριζόντιο και ο σταυρός για 
το electroinjection βρίσκεται στη μέση. (α) Η Eosin έχει προστεθεί στο φρέαρ που βρίσκεται πάνω (όπως 
φαίνεται η εικόνα), (β) Εφαρμόζεται τάση στο κάθετο κανάλι και η Eosin μετακινείται προς την κάθοδο, (γ) 
εφαρμόζεται τάση στο κανάλι της ηλεκτροφόρησης (οριζοντίως) και (δ) δημιουργείται το plug της Eosin, το 
οποίο κινείται επίσης προς την κάθοδο. 

 
Μετά τη δημιουργία του plug και της εφαρμογής τάσης Ε κατά μήκος του μίκρο-καναλιού η 
Eosin (ως plug) μετακινείται προς την κάθοδο. Με τη διαδικασία αυτή θα μπορούσε να 
διαχωριστεί από μια άλλη ουσία, η οποία αρχικά θα ήταν επίσης παρούσα στο plug. 
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4.2.4 Συμπεράσματα 

Οι πολυμερικές μικρορευστομηχανικές διατάξεις χαρακτηρίστηκαν σε ό,τι αφορά στη μEOF, 
ιδιότητα η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την φυσικοχημική κατάσταση αλλά και την 
τοπογραφία των τοιχωμάτων του μίκρο-καναλιού. 
Η μEOF αμέσως μετά την κατασκευή των μικρορευστομηχανικών διατάξεων είναι υψηλή και 
μειώνεται σταδιακά με τη χρήση και τον χρόνο από την κατασκευή. Οι επιφάνειες μετά την 
εγχάραξη στο πλάσμα Οξυγόνου, είναι ενεργοποιημένες υπό την έννοια ότι είναι ισχυρά 
υδρόφιλες και εμφανίζουν υψηλότερο δυναμικό ζ. Από μετρήσεις CA ταυτόχρονα με τις 
μετρήσεις μEOF, φαίνεται ότι αυτή η ενεργοποίηση δεν διατηρείται για μεγάλο διάστημα. 
H μEOF των καναλιών από PMMA δεν φαίνεται να μεταβάλλεται σημαντικά με το pΗ του 
ρυθμιστικού διαλύματος στο εύρος από 5.5 μέχρι 9. Σε αυτήν την περιοχή δεν αναμένεται 
αναγωγή των καρβοξυλομάδων που έχουν δημιουργηθεί στην επιφάνεια από την κατεργασία με 
το πλάσμα Οξυγόνου. 
Η αυξημένη επιφανειακή τραχύτητα μειώνει την μEOF σε συμφωνία με βιβλιογραφικά δεδομένα 
από τη θεωρητική αντιμετώπιση του προβλήματος. Φαίνεται επίσης, ότι η μEOF αυξάνεται όσο 
μειώνεται η διατομή του καναλιού, διατηρώντας όλες τις άλλες παραμέτρους σταθερές. Η 
μετατροπή μέρους του καναλιού σε υπέρ-υδρόφοβο αυξάνει σημαντικά την μEOF. 
Τέλος διενεργήθηκαν μετρήσεις τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης σε αρνητικά φορτισμένη 
φθορίζουσα χρωστική (Eosin). Ανάλογα με την τιμή της μΕΟF, η Eosin κινείται προς την άνοδο, 
όταν η μEOF είναι χαμηλή, ή προς την κάθοδο ακλουθώντας την EOF. Διεξήχθη ηλεκτροκινητική 
έγχυση (electroinjection) και δημιουργία plug Eosin, το οποίο κατόπιν υπέστη τριχοειδή 
ηλεκτροφόρηση, αποδεικνύοντας σε πρώτη φάση την λειτουργικότητα των 
μικρορευστομηχανικών διατάξεων που κατασκευάστηκαν και τροποποιήθηκαν σε αυτή τη Δ.Δ. 
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Ακολουθούν συνοπτικά, επιγραμματικά τα σημαντικότερα συμπεράσματα από κάθε ενότητα και 
κεφάλαιο. Λεπτομερέστερα συμπεράσματα δίνονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου: 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΓΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟ-ΥΦΑΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΣΕ 
ΠΛΑΣΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

 Η εγχάραξη των πυριτιούχων πολυμερών σε πλάσμα Οξυγόνου κυριαρχείται από την 
υποβοηθούμενη από ιόντα συνιστώσα της. Η προσθήκη παραμέτρου που να 
συμπεριλαμβάνει την επίδραση των ιόντων είναι απαραίτητη για την πρόρρηση της 
συμπεριφοράς τους στην εγχάραξη. 

 Η επιφανειακή τραχύτητα των πυριτιούχων πολυμερών αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια 
της κατεργασίας με πλάσμα και όχι κατά την έξοδο και ψύξη του δείγματος. 

 Η επιφανειακή τραχύτητα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη δομή του πολυμερούς, 
αλλά και από τη θερμοκρασία του ηλεκτροδίου και την τάση πόλωσης. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.2. ΕΓΧΑΡΑΞΗ ΡΜΜΑ ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

 Η εγχάραξη του PMMA σε πλάσμα Οξυγόνου κυριαρχείται επίσης από την 
υποβοηθούμενη από ιόντα συνιστώσα της, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται υψηλές τιμές 
ρυθμών εγχάραξης και ανισοτροπίας. 

 Οι τιμές του ρυθμού εγχάραξης στον συγκεκριμένο αντιδραστήρα είναι της τάξης του 1.5 
μm/min, και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τάση πόλωσης του ηλεκτροδίου. 

 Ο συντελεστής εγχάραξης της υποβοηθούμενης από ιόντα διεργασίας εξαρτάται από το 
Μοριακό Βάρος του πολυμερούς. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.3. ΕΓΧΑΡΑΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡ-ΛΕΠΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ 
ΥΜΕΝΙΩΝ 

 Ο ρυθμός εγχάραξης λεπτών και υπέρ-λεπτών πολυμερικών υμενίων δεν είναι σταθερός 
για όλη τη διάρκεια της εγχάραξης, αλλά καταγράφηκαν συστηματικές διακυμάνσεις. 

 Κατά τη διάρκεια των πρώτων ~20 nm ο ρυθμός εγχάραξης αυξάνεται συνεχώς, 
υποδεικνύοντας μια αυξημένη ανθεκτικότητα των πρώτων nm σε σχέση με τα υποκείμενα. 
Η σχετική συνεισφορά της περιοχής με χαμηλότερο ρυθμό εγχάραξης αντανακλάται ως 
μεταβολή και του μέσου ρυθμού εγχάραξης των υπέρ-λεπτών υμενίων σε σχέση με τα 
περισσότερο παχιά. 

5 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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 Το τελευταίο στάδιο της εγχάραξης, που οφείλεται στην αναπτυχθείσα επιφανειακή 
τραχύτητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση της τιμής του RMS, χωρίς χρήση 
αντίστοιχου μοντέλου στη ανάλυση των ελλειψομετρικών δεδομένων και χωρίς τη χρήση 
AFM. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.4. ΝΑΝΟ-ΥΦΑΝΣΗ PMMA, ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

 Η εγχάραξη με πλάσμα Οξυγόνου οδηγεί στην ανάπτυξη τραχύτητας στην επιφάνεια του 
ΡΜΜΑ, το μέγεθος της οποίας εξαρτάται από την ενέργεια των ιόντων που προσπίπτουν 
σε αυτήν. 

 Το RMS της επιφανειακής τραχύτητας αυξάνεται με το χρόνο εγχάραξης, με τη μείωση της 
θερμοκρασίας του ηλεκτροδίου και την αύξηση του Μ.Β. του πολυμερούς και παρουσιάζει 
ελάχιστο συναρτήσει της παρουσίας SF6 στην αέρια φάση (στους ίδιους χρόνους 
κατεργασίας). 

 Ο λόγος RMS/etched depth, φαίνεται να μπορεί να μειωθεί μόνο με τη χρήση 11% SF6 
στην αέρια φάση ή με τη χρήση ΡΜΜΑ μικρότερου Μ.Β. 

 Η επιφάνεια μετά την εγχάραξη μεταβαίνει σε μια περισσότερο οξειδωμένη μορφή, με τη 
δημιουργία καρβοξυλομάδων να κυριαρχεί. Το ποσοστό του Ο στην επιφάνεια αυξάνει και 
το ποσοστό του C μειώνεται. 

 Μετά την εγχάραξη στην επιφάνεια του ΡΜΜΑ ανιχνεύονται μέταλλα (κυρίως Al), στα 
οποία μπορεί εν μέρει να αποδοθεί η γέννηση και εξέλιξη της επιφανειακής τραχύτητας. 

 Ως αποτέλεσμα της αύξησης του Ο και της ανάπτυξης τραχύτητας, η επιφάνεια του 
ΡΜΜΑ μετά την εγχάραξη καθίσταται ισχυρά υδρόφιλη. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.5. ΧΡΗΣΗ ΝΑΝΟ-ΥΦΑΝΣΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡ-ΥΔΡΟΦΟΒΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΡΜΜΑ 

 Εκμεταλλευόμενοι την αναπτυχθείσα τραχύτητα και τη δυνατότητα απόθεσης 
φθορανθρακικού υμενίου από το πλάσμα, κατέστη δυνατή η δημιουργία υπέρ-υδρόφοβων 
PMMA επιφανειών. Η διαδικασία είναι εξ ολοκλήρου ξηρή. 

 Ρυθμίζοντας το χρόνο της κατεργασίας και τις συνθήκες του αντιδραστήρα παρήχθησαν 
υπέρ-υδρόφοβες επιφάνειες, οι οποίες είναι ταυτόχρονα και οπτικά διαφανείς και 
εμφανίζουν αντί-ανακλαστικές ιδιότητες. 

 Προέκυψε η ύπαρξη ενδιάμεσων καταστάσεων διαβροχής σε γεωμετρίες με προεξέχοντα 
χαρακτηριστικά και με εσοχές. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΚΑΝΑΛΙΩΝ 

 Κατέστη δυνατή η κατασκευή μικρορευστομηχανικής διάταξης με χρήση των διεργασιών 
των προηγούμενων κεφαλαίων. 

 Η συγκόλληση του πλακιδίου που φέρει το μίκρο-κανάλι με ένα καπάκι από επίσης 
ΡΜΜΑ, επετεύχθη με θέρμανση και πίεση, σε μια γρήγορη, μη καταστροφική για το 
κανάλι διεργασία. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.2. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

 Η ηλεκτροοσμωτική ευκινησία των καναλιών από PMMA είναι αυξημένη αμέσως μετά τις 
διεργασίες για την κατασκευή τους, ως αποτέλεσμα της τροποποίησης των επιφανειών από 
το πλάσμα Οξυγόνου. Η ηλεκτροοσμωτική ευκινησία μειώνεται σταδιακά με το χρόνο και 
τη χρήση και ακολουθεί αντίστοιχη πορεία με τη γωνία επαφής της επιφάνειας με το νερό. 

 Η ηλεκτροοσμωτική ευκινησία των καναλιών από ΡΜΜΑ δεν μεταβάλλεται σημαντικά 
στο εύρος pH από 5.5 έως και 9. 

 Η αυξημένη επιφανειακή τραχύτητα και αύξηση της διατομής του μίκρο-καναλιού 
οδηγούν σε μείωση της ηλεκτροοσμωτικής ευκινησίας. 

 Η τροποποίηση του εγχαραχθέντος μέρους του μίκρο-καναλιού σε υπέρ-υδρόφοβο, οδηγεί 
σε αύξηση της ηλεκτροοσμωτικής ευκινησίας. 

 Η ρύθμιση της ηλεκτροοσμωτικής ευκινησίας επηρεάζει τη μετακίνηση αρνητικά 
φορτισμένης ουσίας στο μίκρο-κανάλι, η οποία όταν η ηλεκτροοσμωτική ευκινησία είναι 
υψηλή μετακινείται προς την κάθοδο. 

 
Τα τελευταία συμπεράσματα αποδεικνύουν τελικά, ότι οι διεργασίες πλάσματος μπορούν να 
εφαρμοστούν με επιτυχία, για την κατασκευή λειτουργικών μικρορευστομηχανικών διατάξεων 
με κατάλληλα για την κάθε εφαρμογή τροποποιημένα τοιχώματα, ρυθμίζοντας την 
αλληλεπίδραση του πλάσματος με τα πολυμερή. Ως εκ τούτου οι διεργασίες πλάσματος 
αποτελούν μια ελκυστική εναλλακτική επιλογή σε αυτήν την κατεύθυνση. 
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