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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία βασίζεται στην κατασκευή μικροδομημένων δειγμάτων 

πυριτίου μέσω φωτοαποδόμησης με την χρήση υπερ-βραχέων παλμών λέιζερ. Η 

κατασκευή των υποστρωμάτων αυτών πραγματοποιείται μεταβάλλοντας δύο 

κυρίες παραμέτρους στην διεργασία της φωτοαποδόμησης και αυτές είναι η 

πυκνότητα ενέργειας του laser και περιβάλλον ακτινοβόλησης.  

Ο μορφολογικός χαρακτηρισμός των δειγμάτων μετά την ακτινοβόληση τους έδειξε 

ότι η αύξηση της πυκνότητας ενέργειας του laser έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση 

της τραχύτητας της επιφάνειας των μικροδομημένων δειγμάτων πυριτίου. Τα 

μικροδομημένα δείγματα εμφάνισαν αυλακώσεις όσο και μίκρο-κωνοειδής δομές 

διαφόρων πυκνοτήτων και ύψους. Αναλυτικότερα, παρατηρήθηκε ότι η αύξηση της 

πυκνότητας ενέργειας του laser οδηγούσε σε μείωση της πυκνότητας των δομών 

ενώ ταυτόχρονα σε αύξηση στο ύψος τους. Τα διάφορα περιβάλλοντα 

ακτινοβόλησης έδειξαν ότι παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στην μορφολογία των 

επιφανειακών μικροδομών, καθώς στον αέρα οι δομές εμφανίζονται ακανόνιστες, 

στο κενό παρουσιάζουν περισσότερη τάξη και είναι μεγαλύτερου ύψους και  τέλος 

σε δραστικό αέριο SF6 οι δομές εμφανίζονται με ακόμη μεγαλύτερη τάξη και 

μεγαλύτερο ύψος. 

Η μελέτη διαβροχής των επιφανειών αυτών σε βάθος χρόνου εξετάστηκε, έτσι ώστε 

να γνωρίζουμε αν οι αρχικές ιδιότητες διαβροχής μεταβάλλονται. Στον έλεγχο αυτό, 

παρατηρήθηκε ότι όλες οι επιφάνειες ενώ κατά τον καθαρισμό τους εμφανίζονταν 

υδρόφοβες, μετά το πέρας μιας εβδομάδας ήταν υδρόφιλες και παρέμειναν έτσι 

για όσο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν μετρησεις. Τέλος, 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος της μεθόδου καθαρισμού με δύο διαφορετικά μέσα 

ώστε να ελεγχθεί αν υπάρχει διαφορά των δύο αυτών μεθόδων. Από τις μετρήσεις 

της στατικής γωνίας επαφής, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέθοδος καθαρισμού 

δεν επηρεάζει σημαντικά τις ιδιότητες διαβροχής των επιφανειών. 
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Abstract 

 

The present thesis is based on creating micropatterned substrates of silicon by 

ablation via a pulsed fs-laser. The substrates where created by altering two 

parameters of the experimental setup, the first on is the fluence of the laser beam 

and the second one is the environment of irradiation. 

The morphological characterization of the substrates after irradiation showed that 

by increasing the laser fluence there was an increase of roughness of the 

micropatterned silicon substrates. The micropatterned substrates comprise ripples 

and also spikes of different spatial density and height. In more detail, the increase 

of the laser fluence lead in decrease of spatial density and at the same time in 

increase of the height of spikes. Furthermore, the different environments of 

irradiation play a significant role on the morphology of the micropatterned 

surfaces. In ambient air the structures created where irregular compared to the 

ones created in vacuum witch showed more order and are higher, the last ones 

created in reactive gas SF6 are in higher order and also are the highest. 

In time investigation of the surface wettability was held, in order to see how the 

wetting properties change throughout time. The study showed that after cleaning 

the surfaces they were hydrophobic, and after one weak this property changed and 

they became hydrophilic and stay as such throughout the time contact angle 

measurements were taken. Finally, we studied the effect of the cleaning procedure 

to the wettability of the surface. We used two different cleaning methods and from 

static contact angle measurements we concluded that the cleaning method plays no 

significant role to the wettability properties of the microstructured surfaces.   
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Κεφάλαιο 1  

Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

1.1 Λειτουργικές  βιομιμητικές  μίκρο/νάνο επιφάνειες  

1.1.1 Βιομιμητικά συστήματα 

Η βιομιμητική (biomimetics: λέξη η οποία συντέθηκε πρώτη φορά από τον Otto H. Schmitt στα 

μέσα της δεκαετίας 1950) ή βιονική (bionics: η οποία προέρχεται από τον Jack Steele το 1960) ή 

βιομίμηση (biomimicry: που προήλθε από την συγγραφέα βιολογικών εγχειριδίων Janine Benyus 

κατά την δεκαετία του 1980) είναι όροι που προέκυψαν από την ανάγκη των ανθρώπων να 

περιγράψουν διεργασίες. Πλέον, με εξαίρεση τον όρο βιονική που χρησιμοποιείται για την 

περιγραφή τεχνολογιών που αφορούν το ανθρώπινο σώμα (για παράδειγμα τεχνητά μέλη), οι 

άλλοι δύο όροι χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διαδικασίες μίμησης, έμπνευσης και 

εκμάθησης από τους μηχανισμούς της φύσης, όπως αυτό προκύπτει και από τα συνθετικά που 

απαρτίζουν τις λέξεις αυτές δηλαδή βίος (ζωή) και μίμηση. Η φύση παρέχει δομές και 

συντονισμένους μηχανισμούς που αγγίζουν την τελειότητα, οι ζωντανοί οργανισμοί 

καταφέρνουν να λύσουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέσω της εξελικτικής διαδικασίας και 

λόγω αυτού αποτελούν πηγή απεριόριστων χαρακτηριστικών τα οποία μπορούν μέσω της 

τεχνολογίας να αναπαραχθούν με διαφορετικά μέσα και για διαφορετικούς λόγους. Η μελέτη 

και η προσομοίωση βιολογικών συστημάτων με επιθυμητές ιδιότητες είναι ευρέως γνωστή ως 

βιομιμητική [1]. Ιστορικά η πρώτη καταγραφή βιομιμητισμού προέρχεται από τον Δαίδαλο και 

τον Ίκαρο, οι οποίοι μιμήθηκαν τα φτερά των πουλιών για να μπορέσουν να αποδράσουν από 

τον Λαβύρινθο. Η βιομιμητική έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της ανάπτυξης της 

νανοτεχνολογίας και παίρνει ώθηση από βιολογικά συστήματα (τόσο χλωρίδα όσο και πανίδα). 

Έτσι είναι δυνατό να κατασκευαστούν επιφάνειες που αποτελούνται από μικρο- και νανο-δομές 

με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επί του παρόντος, μεγάλο τμήμα της έρευνας που διεξάγεται σε 

βιομιμητικές επιφάνειες ασχολείται με λειτουργικές μικρο- και νανο-δομές για εφαρμογές όπως: 

συσκευές νανοκλίμακας, υδρόφοβες επιφάνειες, αυτοκαθαριζόμενες, ελεγχόμενη ροή υγρών, 

μετατροπή και συντήρηση ενέργειας, αεροδυναμική ανύψωση, υλικά και ίνες με υψηλή 

μηχανική αντοχή, αντιανακλαστικές επιφάνειες, δομική χρώση κ.α.. Οι παραπάνω εφαρμογές 

βασίζονται σε βιολογικά συστήματα και στις άριστες λειτουργικές ιδιότητες που έχουν, με 

αποτέλεσμα να γίνεται συνεχής προσπάθεια για την κατασκευή λειτουργικά βέλτιστων 

επιφανειών όπως εκείνων που βρίσκονται στη φύση. 

 

1.1.2 Κατασκευή βιομιμητικών ιεραρχικών επιφανειών 

Η επιφάνεια των στερεών υλικών κατέχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των 

οπτικών, μηχανικών, διαβρωτικών, χημικών, βιολογικών κ.α. ιδιοτήτων τους, αυτός είναι ένας 

από τους λόγους που καθίσταται σημαντικό να μπορούμε να μεταβάλουμε τις επιφανειακές 

δομές, με σκοπό τον έλεγχο αυτών των ιδιοτήτων. Το μεγαλύτερο τμήμα της έρευνας που 

ασχολείται με την βιομιμητική σχετίζεται με την κατασκευή λειτουργικών μικρο- και νάνο-δομών 

σε επιφάνειες. Οι επιφάνειες αυτές χαρακτηρίζονται ως ιεραρχικές, δεδομένου ότι βρίσκονται 
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ενσωματωμένες σε αυτές δομές διαφορετικών κλιμάκων μεγέθους (μικρο-και νανο-κλίμακα). Η 

φύση έχει την ικανότητα να  αναπτύσσει βιολογικά συστήματα τα οποία μέσω της εξέλιξης 

μπορούν να προσαρμόζονται στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Η προσαρμογές αυτές των 

βιολογικών συστημάτων πραγματοποιούνται σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας με απώτερο σκοπό 

την βέλτιστη λειτουργικότητα και απόδοση τους[2]. Τα βιολογικά συστήματα αποτελούν τα πιο 

οργανωμένα συστήματα από τον μικρόκοσμο, σε ατομικό επίπεδο, έως και τον μακρόκοσμο σε 

νάνο- και μίκρο κλίμακα. Η αρχιτεκτονική των συστημάτων αυτών είναι αρκετά περίπλοκη και 

συντονισμένη με στόχο να επιτελεί πολυλειτουργικούς ρόλους με απαραίτητα χαρακτηριστικά 

για την επιβίωση τους[3]. Όπως και όλες οι επιφάνειες που συναντώνται στην φύση έτσι και οι 

επιφάνειες των βιολογικών συστημάτων παρουσιάζουν ιεραρχική μορφολογία στην μικρο- και 

νάνο-κλίμακα, ενώ η επιθυμητή λειτουργικότητα επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλης τραχύτητας 

της επιφάνειας και ταυτόχρονα της χημείας της[4]. Οι ιεραρχικές δομές που συναντώνται στις 

βιολογικές επιφάνειες παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της 

νανοτεχνολογίας, τόσο για την κατανόηση αυτών των πολυλειτουργικών συστημάτων όσο και 

για την προσπάθεια μίμησής τους, κάποια ενδιαφέροντα παραδείγματα παρουσιάζονται στην 

Εικόνα 1.1.  

Εικόνα 1.1: Δομές που απαντώνται στην φύση. Υπάρχουν τέσσερις βασικές ιδιότητες που εμφανίζονται 

στα βιολογικά συστήματα: α) ιδιότητες αυτοκαθαρισμού: φύλλα λωτού, φτερά πάπιας και μάτια 

κουνουπιών, β) μηχανικές ιδιότητες: πόδια σαμιαμιδιού, βεντούζες χταποδιού, είδος κουνουπιού γ) 

χρώμα που προσδίδεται μέσω των δομών: φτερό παγωνιού, πτερύγια πεταλούδας και κελύφη σκαθαριών 

και δ) οπτικές ιδιότητες: πτερύγια τζιτζικιού, μάτια νυχτοπεταλούδας και σφουγγάρι (από αριστερά προς 

τα δεξιά). Σε όλες τις περιπτώσεις η πρώτη εικόνα παρουσιάζει το είδος, ενώ η δεύτερη και η τρίτη σειρά 

παρουσιάζουν εικόνες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) των αντίστοιχων μίκρο- και νάνο-

δομών.[1] 
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Υπάρχουν δύο βασικές τεχνικές κατασκευής νανοϋλικών και αυτές είναι η "από κάτω προς τα 

πάνω" (bottom-up) και "από πάνω προς τα κάτω" (top-down). Όσον αφορά την πρώτη τεχνική 

αυτή περιλαμβάνει την σύνθεση υλικών από ατομικό επίπεδο (π.χ. φυσική εναπόθεση ατμών, 

εναπόθεση στοιβάδων ατόμων, επίταξης μέσω μοριακών δεσμών) ενώ η δεύτερη αφορά την 

μείωση μεγέθους του υλικού ξεκινώντας από θεμελιώδεις δομικές μονάδες, κατά βάση 

στερεών(π.χ. συμπύκνωση και ενοποίηση, λιθογραφίας, φωτοαποδόμηση με την χρήση laser). 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που συναντάται κατά την τεχνική "από πάνω προς τα κάτω" (top-

down) είναι ότι οι επιφανειακές δομές δεν είναι τέλειες. Οι ατέλειες αυτές έχουν σημαντικό 

αντίκτυπο στις φυσικές ιδιότητες των μικροδομημένων επιφανειών. Συνήθως οι ιεραρχικές 

επιφανειακές δομές κατασκευάζονται μέσω συνδυασμού των δύο παραπάνω τεχνικών.[5] [1] 

Υπάρχουν αρκετές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την μικροδόμηση επιφανειών. 

Αναλυτικότερα, με τεχνικές όπως είναι η λιθογραφία δέσμης ηλεκτρονίων[6], η 

φωτολιθογραφία[7] και οι τεχνικές πλάσματος[8], είναι δυνατόν να σχηματισθούν με τρόπο 

ελεγχόμενο επιφανειακά τοπογραφικά χαρακτηριστικά τα οποία διαθέτουν ορισμένη 

γεωμετρία, τραχύτητα και προσανατολισμό. Η παρακάτω Εικόνα συγκεντρώνει εικόνες από 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) στις οποίες οι μορφολογικές διαφορές μεταξύ τους 

είναι εμφανείς: (α) αποτελείται από νανοδομές, (b) φαίνεται μια μίκρο-δομή, (c) αποτελείται 

από συνδυασμό των δύο προηγούμενων, (d)/(e)/(f) αποτελούν μεγέθυνση της εικόνας (c). 

 

Εικόνα 1.2: Εικόνες SEM μίκρο- και νάνο- δομών σε φύλλα PMMA: (a) νάνο δομές χωρίς την πυραμιδική 

μικροδομή (b) η πυραμιδική μικροδομή χωρίς τις νανοδομές (c) ιεραρχικές μίκρο- και νάνο- δομές, (d) (e) 

(f) μεγέθυνση των ιεραρχικών μίκρο- και νάνο-δομών. Για την πυραμιδική μικροδομή ισχύει: μήκος μιας 

πλευράς: 15±2 μm, βάθος: 10.6±1 μm, pitch: 20±1 μm. Για τις νανοδομές ισχύει: διάμετρος: 130±10 nm, 

ύψος: 100±10 nm, and pitch: 220± 10 nm[9]. 
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Μια πολλά υποσχόμενη τεχνική για την κατασκευή ιεραρχικών επιφανειών με μικρο-, νανο-

δομές είναι η ακτινοβόληση τους με την χρήση παλμικού laser, η διάρκεια του παλμού αυτού 

είναι πολύ μικρότερη από ένα δευτερόλεπτο, δηλ. βραχέων και υπέρ-βραχέων παλμών. Η 

μικροδόμηση επιφανειών μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση παλμικού laser με διάρκεια 

παλμού στην περιοχή των νάνο-δευτερολέπτων (ns)[10], πίκο-δευτερολέπτων (ps) [11] και φέμτο-

δευτερολέπτων  (fs)[12]. Οι ιδιότητες της επιφάνειας οι οποίες μπορούν να επηρεαστούν μέσω 

της μικροδόμησης τους με την χρήση laser υπερ-βραχέων (fs) παλμών περιλαμβάνουν τις 

μηχανικές, ηλεκτρικές, χημικές[13], της διαβροχής[14,15] και τις οπτικές[16] Με την ανάλογη ρύθμιση 

των παραμέτρων του laser (π.χ. πυκνότητας ενέργειας) και του περιβάλλοντος ακτινοβόλησης 

(π.χ. δραστικό αέριο), είναι εφικτός ο σχηματισμός επιφανειών με διαφορετικά μορφολογικά 

χαρακτηριστικά.  

 

1.1.3 Λειτουργικές βιομιμητικές μίκρο/νάνο επιφάνειες για εφαρμογές 

μικρορευστομηχανικής 

Ο ορισμός που δόθηκε για την μικρορευστομηχανική, από έναν πρωτοπόρο του τομέα, τον 

George Whitesides,  είναι  «η επιστήμη και η τεχνολογία συστημάτων χειρισμού πολύ μικρών 

όγκων ρευστών (της τάξης των 10-18 - 10-9 L), χρησιμοποιώντας διαύλους μεταφοράς με 

διαστάσεις μερικών δεκάδων μικρομέτρων». Ο τομέας της μικρορευστομηχανικής προέρχεται 

από συνδυασμό των παρακάτω: της μοριακής ανάλυσης, της βιοάμυνας, της μοριακής βιολογίας 

και της μικροηλεκτρονικής[17]. Οι συσκευές μικρορευστομηχανικής αναπτύχθηκαν μέσω της 

μελέτης του ελεγχόμενου χειρισμού των υγρών. Η πιο συνηθισμένη προσέγγιση για την 

«ενεργοποίηση» υγρού στην μικρορευστομηχανική είναι ο χειρισμός του υγρού μέσω 

διαβαθμίσεων της επιφανειακής ενέργειας. Σε συνδυασμό με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά 

μιας επιφάνειας, μπορούμε να επεξεργαστούμε τη χημεία της (π.χ. με την εναπόθεση χημικών 

ουσιών / υλικών πάνω σε δομημένες επιφάνειες) έτσι ώστε η προκύπτουσα επιφάνεια να 

εμφανίζει τόσο σταθερή μορφολογία όσο και μεταβολές στην ιδιότητα της διαβροχής. Αυτό είναι 

σημαντικό για την ανάλυση των χαρακτηριστικών των μικρο / νανο-δομημένων επιφανειών, για 

εφαρμογές στη μικρορευστομηχανική και στη μηχανική των ιστών. 

Το φύλλο του Λωτού (επιστημονική ονομασία: Nelumbo nucifera) είναι ευρέως γνωστό για την 

ιδιότητα διαβροχής του. Το φύλλο του αποτελεί μοντέλο στην επιστημονική κοινότητα λόγω των 

ιδιοτήτων αυτοκαθαρισμού και υδροφοβικότητας, χαρακτηριστικά τα οποία κατοχυρώθηκαν το 

1997 από τους βοτανολόγους Wilhelm Barthlott και Christoph Neinhuis[74]. Η μορφολογία της 

επιφάνειας του φυτού έχει μιμηθεί σε τεχνητές επιφάνειες[3,18,19,20]. Σύμφωνα με αυτό το 

μοντέλο, είναι δυνατόν να μελετηθούν οι ιδιότητες διαβροχής των επιφανειών μέσω της 

μέτρησης στατικής γωνίας επαφής (Υποενότητα 4.2.3), και να συσχετισθούν με πιθανές χρήσεις 

τους σε μικρορευστομηχανικές εφαρμογές. Η Εικόνα 1.3 παρουσιάζει (a) το φύλλο του Λωτού,  

(b) μεγέθυνση μιας σταγόνας νερού στο φύλλο του Λωτού, (c) εικόνα SEM της επιφάνειας του 

φύλλου Λωτού, η οποία περιλαμβάνει τυχαία κατανεμημένες αποφύσεις, σχήματος καμπάνας, 

μεγέθους 5-10mm (d) μία από τις αποφύσεις, με τριχοειδείς προεξοχές μεγέθους περίπου 150 

nm.[20] 
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Εικόνα 1.3: (a) Εικόνα σταγόνων νερού στο φύλλο του Nelumbo nucifera (Λωτού),  (b) Μέτρηση στατικής 

γωνίας επαφής σταγόνας νερού ακτίνας 0.78mm στην επιφάνεια του φύλλου του Λωτού, η γωνία επαφής 

είναι 153°±1°,  (c) Εικόνα SEM της επιφάνειας του φύλλου του Λωτού που αποτελείται από αποφύσεις 

μεγέθους 5–10μm και επιφανειακής πυκνότητας 4.2x105 cm-2 (μπάρα κλίμακας 10μm). (d) Υψηλής 

μεγέθυνσης εικόνας SEM μονής απόφυσης με τριχοειδείς προεξοχές μεγέθους 150nm (μπάρα κλίμακας 

1μm).[20]  

 

1.2 Η χρησιμότητα των ακτίνων laser σε διάφορες εφαρμογές και κατεργασίες 

Ο όρος laser αποτελεί ακρωνύμιο της φράσης Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation το οποίο αποδίδεται στην Ελληνική ως ενίσχυση φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή 
ακτινοβολίας, ο όρος καθιερώθηκε το 1959 από τον Gordon Gould[21]. Πρόκειται για ακτίνες 
φωτός οι οποίες παράγονται μέσω οπτικής ενίσχυσης που βασίζεται στην εξαναγκασμένη 
εκπομπή φωτονίων. Όταν ένα υλικό με ορισμένων ενεργειακών σταθμών κλείνεται σε οπτική 
κοιλότητα, τότε η ακτινοβολία που προσπίπτει σε αυτό ενισχύεται επαρκώς, αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να προκύπτουν διαφορετικές και ενδιαφέρουσες ιδιότητες συγκριτικά με τις 
συμβατικές πηγές φωτός[22]. Από την ανάπτυξη των πρώτων laser, η αλληλεπίδραση 
ακτινοβολίας laser με υλικά έχει μεγάλο επιστημονικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον[23, 24]. Χάρη 
στα laser είναι δυνατή η επεξεργασία διαφόρων υλικών όπως μέταλλα, κεραμικά, γυαλιά, 
πλαστικά και σύνθετα υλικά, επεμβαίνοντας σε πληθώρα των χαρακτηριστικών τους (π.χ. 
γεωμετρία, διαστάσεις, τραχύτητα και ποιότητα επιφάνειας κ.α.) με ελεγχόμενο τρόπο.  
 
Στην συγκεκριμένη μελέτη δίνεται έμφαση στην διεργασία της φωτοαποδόμησης με την χρήση 

laser, με σκοπό την κατασκευή επιφανειών διαφορετικών μορφολογικών χαρακτηριστικών. 

Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικής τραχύτητας επιφάνειες, κατασκευασμένες σε τρία 

διαφορετικά περιβάλλοντα. Μελετήθηκαν οι ιδιότητες διαβροχής των επιφανειών και πως αυτές 

επηρεάζονται από την μορφολογία των επιφανειών, από τα διάφορα περιβάλλοντα 

ακτινοβόλησης, από την μέθοδο καθαρισμού των επιφανειών μετά την ακτινοβόληση τους με 

δέσμη laser και τέλος από τον χρόνο. 
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Κεφάλαιο 2 

Αλληλεπιδράσεις laser-ύλης 

 

2.1 Επαγόμενες από laser περιοδικές επιφανειακές δομές 

Η απορρόφηση ακτινοβολίας laser από ένα στερεό μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη τροποποίηση 

της δομής της επιφάνειάς του, προκαλώντας τήξη και στερεοποίηση, εξάτμιση ή και αφαίρεση 

υλικού. Η επεξεργασία στερεών δειγμάτων με την χρήση laser είτε συνεχόμενης δέσμης (CW) 

είτε παλμικού, έχει μελετηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών για διάφορες κατηγορίες 

υλικών συμπεριλαμβανομένων των μετάλλων[25], των ημιαγωγών[26] και των διηλεκτρικών[27]. Οι 

μηχανισμοί της αλληλεπίδρασης μεταξύ της δέσμης laser -υλικού εξαρτώνται έντονα από: i) τις 

παραμέτρους της δέσμης laser (π.χ. μήκος κύματος, διάρκεια παλμού, ένταση, χωρική και 

χρονική συνοχή, πόλωση της δέσμης κ.α.), ii) τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του υλικού  που 

χρησιμοποιείται (π.χ. συντελεστής απορρόφησης, θερμική διάχυση κ.α.), καθώς και iii) τις 

περιβάλλουσες συνθήκες ακτινοβόλησης (π.χ. κενό, δραστικό ή αδρανές αέριο)[9,15,28,29]. Στην 

συγκεκριμένη μελέτη εστιάζουμε στις θεμελιώδεις πρωτογενείς και δευτερογενείς διεργασίες 

που λαμβάνουν χώρα κατά την αλληλεπίδραση των παλμών laser με ημιαγωγούς, συγκεκριμένα 

το πυρίτιο (Si), επίσης αναφερόμαστε στους προτεινόμενους μηχανισμούς από τους οποίους 

προκύπτουν περιοδικές επιφανειακές δομές (LIPSS)[30] στην επιφάνεια των υλικών κατά την 

ακτινοβόλησή τους με δέσμη laser σε περιβάλλον δραστικού αερίου, κενού και ατμοσφαιρικού 

αέρα. 

 
 

2.2 Αλληλεπιδράσεις μεταξύ laser - στερεού: θεμελιώδεις πτυχές 

Αυξανόμενο ενδιαφέρον παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η ερμηνεία των βασικών μηχανισμών 

αλληλεπίδρασης μεταξύ δέσμης laser και ύλης[25]. Ο έλεγχος των αλληλεπιδράσεων φωτός-ύλης 

είναι μεγάλης σημαντικότητας τόσο για την επιτυχία όσο και την επαναληψιμότητα των 

εφαρμογών επεξεργασίας υλικών[13]. Η διάρκεια του παλμού είναι μια κρίσιμη παράμετρος στην 

επεξεργασία υλικών.  Στην συγκεκριμένη περίπτωσή, η επεξεργασία πραγματοποιείται με 

ακτινοβόληση επιφανειών με laser υπέρ-βραχέων παλμών. Για την κατανόηση και τον έλεγχο της 

απόκρισης του υλικού κατά και μετά την ακτινοβόληση του θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι 

αλληλεπιδράσεις laser -ύλη. 

 

2.2.1 Πρωτογενής διαδικασία 

Η πρωταρχική αλληλεπίδραση των παλμών laser με ένα ημιαγώγιμο υλικό είναι η διέγερση των 

ηλεκτρονίων. Τα ηλεκτρόνια με την απορρόφηση φωτονίων διεγείρονται από την κατάσταση 

ισορροπίας τους σε υψηλότερες, μη κατειλημμένες, ενεργειακά καταστάσεις. Το ενεργειακό 

χάσμα του πυριτίου είναι μικρότερο από 3,0 eV (Εg (Si): 1-1,5 eV), πράγμα που σημαίνει ότι το 

πυρίτιο απορροφά ενέργεια μέσω φωτοϊονισμού όταν ακτινοβολείται στο φάσμα ορατού-

υπέρυθρου (Vis-IR) επειδή η ενέργεια των φωτονίων είναι μεγαλύτερη από το ενεργειακό χάσμα. 
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Οι πρωτογενείς διεργασίες απορρόφησης που περιλαμβάνουν ενδοχασματικές μεταβάσεις 

ηλεκτρονίων είναι: (α) απορρόφηση ενός φωτονίου (μονοφωτονική), (β) απορρόφηση 

πολλαπλών φωτονίων (τα ηλεκτρόνια διεγείρονται στη ζώνη αγωγιμότητας), (γ) ενδοχασματικές 

μεταβάσεις λόγω διέγερσης ελεύθερων φορέων ή (δ) ιονισμός κρούσης[31]. Η διαδικασία αυτή 

έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των ελεύθερων φορέων στη ζώνη αγωγιμότητας. 

Στην περίπτωση που η ένταση της δέσμης laser είναι αρκετά υψηλή, η απορρόφηση πολλών 

φωτονίων και ο ιονισμός κρούσης μπορεί να οδηγήσουν σε οπτική διάσπαση, η οποία έχει σαν 

αποτέλεσμα τον σχηματισμό πλάσματος[32]. 

 

2.2.2 Δευτερογενής διαδικασία 

Μετά από τους κύριους μηχανισμούς απορρόφησης, η ενέργεια που απορροφάται από το 

ηλεκτρόνιο απελευθερώνεται μέσω μιας πληθώρας διαδικασιών μέσω των οποίων είναι εφικτή 

η τροποποίηση της δομής του υλικού. Η Εικόνα 2.1[33] συνοψίζει τις σημαντικότερες διεργασίες 

από την απορρόφηση της ενέργειας του laser, την ανακατανομή και μεταφορά της μέσα στο 

δείγμα μέχρι τα προκύπτοντα δομικά και θερμικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με τα τυπικά 

χρονοδιαγράμματα. 

 

 

Εικόνα 2.1: Διεργασίες (και σχετικοί χρόνοι) που λαμβάνουν χώρα στο δείγμα ύστερα από την 

απορρόφηση του παλμού laser. 

 

1. Διέγερση των φορέων: Η διέγερση των φορέων (ηλεκτρόνια σε μέταλλα ή ηλεκτρόνια-

οπές σε ημιαγωγούς) είναι η διέγερση ενός ηλεκτρονίου σε υψηλότερη ενεργειακή 

κατάσταση λόγω απορρόφησης φωτονίων από ακτίνες laser. Η απορρόφηση ενός ή 

πολλαπλών φωτονίων είναι οι κυρίαρχοι μηχανισμοί διέγερσης ηλεκτρονίων στη ζώνη 

αγωγιμότητας, υπό την προϋπόθεση ότι το ενεργειακό χάσμα είναι μικρότερο ή 
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μεγαλύτερο αντίστοιχα από την ενέργεια των φωτονίων. Στην περίπτωση που φορείς 

μεταβούν αρκετά ψηλότερα από το ενεργειακό χάσμα, ο ιονισμός κρούσης μπορεί να 

δημιουργήσει πρόσθετες διεγερμένες καταστάσεις. 

 

2. Θερμοποίηση: Περιγράφεται ως ο χρόνος αποδιέγερσης ηλεκτρονίων, φωνονίων και 

πραγματοποιείται σε χρονική κλίμακα περίπου 10-14-10-12 δευτερολέπτων. Η αρχική 

ενέργεια που κατανέμεται μεταξύ των ηλεκτρονίων μεταφέρεται στο πλέγμα μέσω 

σκέδασης φορέα-φορέα και φορέα-φωνονίου. 

 

3. Αφαίρεση φορέων: Όταν επέλθει ισορροπία φορών – πλέγματος το υλικό βρίσκεται σε 

μια καλά καθορισμένη θερμοκρασία. Αν και η κατανομή φορέων έχει την ίδια 

θερμοκρασία με το πλέγμα, υπάρχει περίσσεια ελεύθερων φορέων συγκριτικά με 

αυτούς στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας. Οι φορείς αυτοί αφαιρούνται με 

διαδικασίες επανασυνδυασμού ή διάχυσης φορέων. 

 

4. Θερμικές και δομικές επιδράσεις: Για χρονικές διάρκειες μικρότερες ή ίσες των 10-11 

δευτερολέπτων οι φορείς και το πλέγμα φτάνουν σε θερμική ισορροπία και η θερμότητα 

διαχέεται από την επιφάνεια του υλικού στο εσωτερικό του. Σε περίπτωση που η ένταση 

του παλμού laser υπερβεί τα όρια τήξης ή βρασμού, τότε πραγματοποιείται τήξη ή 

εξάτμιση του υλικού. Καθώς η ενέργεια που εναποτίθεται στο δείγμα, από το laser, 

μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια των ιόντων του πλέγματος, πραγματοποιείται 

φωτοαποδόμηση, δηλαδή απομάκρυνση υλικού η οποία μπορεί να συμβεί με τη μορφή 

μεμονωμένων ατόμων, ιόντων, μορίων ή συστάδων. Τελικά, σε διάρκεια νάνο 

δευτερολέπτων έως μίκρο δευτερολέπτων πραγματοποιείται εκ νέου στερεοποίησή του. 

 

2.2.3 Laser υπέρ-βραχέων παλμών, αλληλεπίδραση δέσμης-ύλης 

Η φωτοαποδόμηση με laser βραχέων παλμών έχει σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση μικρής 

ποσότητας υλικού, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ελεγχόμενη δόμηση της επιφάνειάς του. 

Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι σχηματίζεται θερμικά επηρεαζόμενη ζώνη (HAZ) με την χρήση 

laser βραχέων παλμών[34], κάτι που μπορεί να αποφευχθεί με χρήση υπέρ-βραχέων παλμικών 

laser, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

Στην περίπτωση των υπέρ-βραχέων παλμών laser [με διάρκεια παλμού μικρότερη από λίγα πίκο-

δευτερόλεπτα (10-12 δευτερόλεπτα)], η διάρκεια του παλμού είναι σημαντικά μικρότερη από το 

χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τη μεταφορά ενέργειας μεταξύ πλέγματος και 

ελεύθερων ηλεκτρονίων του υπό επεξεργασία υλικού. Η ενέργεια του laser απορροφάται από τα 

ηλεκτρόνια και η θερμοποίηση λαμβάνει χώρα μόνο μετά την παύση του παλμού laser. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι η ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων σε μικρό βάθος 

υλικού, μερικά μικρό μετρα (μm). Όμως η ενέργεια που απορροφάται έχει σαν αποτέλεσμα την 

πολύ γρήγορη θέρμανση του υλικού πάνω από το σημείο τήξης, στη φάση ατμοποίησης, η οποία 
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έχει υψηλή κινητική ενέργεια. Η αφαίρεση του υλικού επιτυγχάνεται με απευθείας εξάτμισή του 

από την επιφάνεια χωρίς την δημιουργία επιπρόσθετου στρώματος. Αυτό έχει σαν αποτέλσμα 

τον σχηματισμό μικρότερης θερμικά επηρεαζόμενης ζώνης (HAZ) και την δημιουργία 

ομοιόμορφων και καλά καθορισμένων επιφανειακών δομών. Επιπρόσθετα, η ένταση ενός 

παλμού φεμτο - δευτερολέπτων είναι αρκετά υψηλή ώστε να διεγείρει μη γραμμικές διεργασίες 

απορρόφησης σε υλικά τα οποία δεν απορροφούν στο μήκος κύματος του laser[34]. Υπάρχουν 

δύο βασικοί μηχανισμοί με τους οποίους είναι δυνατόν να εξηγηθεί η αφαίρεση υλικού μέσω 

της φωτοαποδόμησης. Ο ένας είναι η θερμική εξάτμιση και ο δεύτερος είναι η έκρηξη Coulomb. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.2, τα laser με μεγαλύτερη διάρκεια παλμού δημιουργούν 

μεγαλύτερη θερμικά επηρεαζόμενη ζώνη και η επιφάνεια της περιβάλλουσας περιοχής 

παραμορφώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τα laser υπέρ-βραχέων παλμών.[35] 

  

 Εικόνα 2.2: αλληλεπίδραση βραχέων και υπέρ-βραχέων παλμών με το υλικό 

 

Επομένως, με τη χρήση laser υπέρ-βραχέων παλμών, με διάρκεια παλμού μικρότερη από πίκο -

δευτερόλεπτα, είναι δυνατό να περιοριστεί η θερμοποίηση και η θερμική διάχυση που 

προκαλείται από τη διεργασία επαναφοράς. Στόχος είναι ο περιορισμός της  φωτοαποδόμησης 

των συστάδων και της εξάτμισης του υλικού ώστε να ενισχυθεί ο σχηματισμός ελεγχόμενων 

περιοδικών επιφανειακών δομών στην κλίμακα μίκρο- και νάνο- μέτρων[36]. 

 

Οι επαγόμενες από laser περιοδικές επιφανειακές δομές (LIPSS) είναι τύπος επιφανειακής 
μορφοποίησης που προκαλείται από δέσμη laser, εμφανίζεται στην φύση ως χωρικά περιοδική 
και απαντάται σε μεγάλο εύρος υλικών τόσο διαφανή όσο και αδιαφανή. Ο σχηματισμός τους 
μέσω δέσμης αποτελεί καθολικό φαινόμενο και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε υλικό 
απορροφά ακτινοβολία, ανεξάρτητα της διηλεκτρικής σταθεράς του[37]. Οι δομές και η 
μορφολογία της επιφάνειας που προκύπτει εξαρτώνται από την πηγή laser (πυκνότητα 
ενέργειας, συχνότητα, μήκος κύματος κ.α.), από το υλικό (θερμικές και οπτικές ιδιότητες) και 
τέλος από το περιβάλλον ακτινοβόλησης (υγρό, κενό ή δραστικό αέριο). Στην περίπτωση 
ακτινοβόλησης δείγματος με πυκνότητα ενέργειας κοντά στο όριο τήξης του, στην επιφάνεια των 
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υποστρωμάτων σχηματίζονται αυλακώσεις (ripples) με απόσταση ίση ή μεγαλύτερη του μήκους 
κύματος laser[37]. Δίνοντας έμφαση στο πυρίτιο, οι αυλακώσεις μπορεί να είναι είτε μικρής 
χωρικής συχνότητας (LSFR: low spatial frequency ripples) που είναι κάθετες στην πόλωση της 
δέσμης και εμφανίζουν χωρικές περιοδικότητες (το διάστημα μεταξύ επαναλαμβανόμενων 

δομών {Λ}) κοντά ή ελάχιστα μικρότερες του μήκους κύματος της δέσμης {λ} δηλαδή  
𝜆

2
  ≤ ΛLSFR ≤ 

λ, είτε μπορεί να είναι υψηλής χωρικής συχνότητας (HSFR: high spatial frequency ripples) όπου η 
χωρική περιοδικότητα είναι μικρότερη από το μισό του μήκος κύματος του laser, δηλαδή  ΛHSFR <   
𝜆

2
  , ο προσανατολισμός τους μπορεί να είναι είτε κάθετος είτε παράλληλος στην πόλωση της 

δέσμης ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιείται και ο σχηματισμός τους οφείλεται σε πολλούς 
παράγοντες.[38]  
 

Ο σχηματισμός μίκρο-αυλακώσεων (microgrooves) έχει σαν αποτέλεσμα τον σχηματισμό δομών 

με περιοδικότητα μεγαλύτερη από το μήκος κύματος του laser δηλαδή Λmicrogrooves >λ.[39] Τέλος, η 

περίπτωση των μικρο-κωνικών δομών (Κ.Δ.), είναι δομές που χαρακτηρίζονται ως υπέρ-

περιοδικές επιφανειακές δομές , πράγμα που σημαίνει ότι η περιοδικότητα είναι αξιοσημείωτα, 

ακόμα και πολλαπλάσια, μεγαλύτερη από το μήκος κύματος του laser (Λ >> λ) [40]. Η Εικόνα 2.3 

τις μορφολογικές μεταβολές στην επιφάνεια πυριτίου που προκύπτουν από την ακτινοβόληση 

του με laser υπέρ-βραχέων παλμών. 

 

 

Εικόνα 2.3: Μορφολογικές μεταβολές στην επιφάνεια πυριτίου που προκύπτουν από την ακτινοβόληση 

του με εφαρμοζόμενους αριθμούς παλμών 10 (a), 40(c), 100 (e) , μήκος κύματος laser λ=800nm, όπου οι 

(b), (d), και (f) αποτελούν τις αντίστοιχες μεγεθυμένες εικόνες. Τα αμφίδρομα βέλη υποδεικνύουν την 

πόλωση της δέσμης. [39]  
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2.3 Πυρίτιο 

Το πυρίτιο (Si) αποτελεί το δεύτερο σε αφθονία στοιχείο στον πλανήτη μας (27,7% κατά βάρος 

στον φλοιό της Γης) μετά το οξυγόνο. Παρά την αφθονία του δεν συναντάται στην καθαρή του 

μορφή αλλά κυρίως σε αυτήν του διοξειδίου του πυριτίου (SiO2). Δεδομένου ότι είναι το δεύτερο 

σε σειρά πιο άφθονο στοιχείο εντοπίζεται σχεδόν οπουδήποτε πάνω στον πλανήτη καθώς  το 

90% του φλοιού αποτελείται από πυριτικά ορυκτά. Τα κύρια ανόργανα υλικά που 

χρησιμοποιούνται στην μικροηλεκτρονική, οπτοηλεκτρονική, κατασκευή ολοκληρωμένου 

κυκλώματος και φωτονική, είναι το κρυσταλλικό (c-Si) και το άμορφο (a-Si) πυρίτιο.[41] Σήμερα, η 

χρήση πυριτίου έχει εδραιωθεί στην εμπορική κατασκευή πολλών μηχανικών εξαρτημάτων, 

όπως είναι οι διακόπτες, τα φίλτρα, οι ταλαντωτές, τα ιατρικά- και βιο-τσιπάκια, τα μικρόφωνα, 

οι ανιχνευτές ροής, τα μικροσκόπια κ.α.. [42] Επιπλέον, η μικροεπεξεργασία του πυριτίου έχει σαν 

αποτέλεσμα την δημιουργία μικροδομημένων επιφανειών που διαθέτουν καλά καθορισμένες 

τοπογραφίες και έχουν αναπτυχθεί εκτενώς για πληθώρα εφαρμογών[44,45,46,47,48,49,50] 

 

Μορφή πλέγματος του πυριτίου 

Το πυρίτιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως υλικό μάζας (πολυκρυσταλλικό πυρίτιο) είτε ως  

λεπτό φιλμ.[51] Οι διαφορετικές ιδιότητες του μονοκρυσταλλικού, πολυκρυσταλλικού και 

άμορφου πυριτίου, οι οποίες υπαγορεύουν και την αντίστοιχη εφαρμογή του, έχουν να κάνουν 

με την διαφορετική κρυσταλλική δομή. Οι δισδιάστατες αναπαραστάσεις των άμορφων, 

πολυκρυσταλλικών και μονοκρυσταλλικών υλικών παρουσιάζονται στην Εικόνα 2.4. 

 

 

Εικόνα 2.4: Αναπαραστάσεις των τριών γενικών τύπων κρυσταλλικών δομών: (a) μονοκρυσταλλικό, (b) 

πολυκρυσταλλικό, (c) άμορφο. [52] 

Υπάρχουν δύο βασικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν τα υποστρώματα Si και αυτές είναι ο 

κρυσταλλογραφικός προσανατολισμός της επιφάνειας και η κρυσταλλογραφική κατεύθυνση 

που είναι κάθετη προς την επίπεδη επιφάνεια. Το μονοκρύσταλλο Si είναι ένα από τα 
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απλούστερα τρισδιάστατα πλέγματα. Το υλικό μάζας Si αποτελεί ένα ιδανικό πλέγμα που 

αποτελείται από μεγάλο αριθμό επαναλαμβανόμενων δομικών μονάδων και κατευθύνσεων 

πλέγματος. H Εικόνα 2.5 δείχνει την μοναδιαία κυψελίδα του Si, δομή αδάμαντος. 

 

 

Εικόνα 2.5: Μοναδιαία κυψελίδα του πυριτίου (δομή αδάμαντος), 

είναι ουσιαστικά δύο ενδοσυνδεδεμένα εδροκεντρομένα κυβικά 

πλέγματα (face-centered cubic:fcc),  που το ένα είναι μετατοπισμένο 

ως προς το άλλο κατά ¼ της διαγωνίου της κυψελίδας. 

 

 

 

Όλα τα επίπεδα πλέγματος και οι κατευθύνσεις πλέγματος είναι δυνατόν να περιγραφούν μέσω 

μαθηματικής περιγραφής γνωστή ως δείκτης Miller. Για το κυβικό σύστημα πλέγματος, η 

κατεύθυνση [hkl] ορίζει μια κατεύθυνση διανύσματος κανονική προς την επιφάνεια ενός 

συγκεκριμένου επιπέδου ή επιφάνειας. [53] Η Εικόνα 2.6 δείχνει τρία κλασσικά επίπεδα (100), 

(110), (111).   

 

 

Εικόνα 2.6: Οι τρείς διαφορετικές κατευθύνσεις (υψηλής συμμετρίας) ενός μονοκρύσταλλου πυριτίου 

(κυβικό σύστημα): (100), (110) and (111) 

 

Όσον αφορά το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, αυτό αποτελείται από μεγάλο αριθμό 

μονοκρυστάλλων. Οι μονοκρύσταλλοι συνήθως έχουν διάμετρο 100 nm-100 μm. Το όριο που 

χωρίζει δύο μικρούς μονοκρυστάλλους με διαφορετικούς κρυσταλλογραφικούς 

προσανατολισμούς επιβάλλει μία διεπιφανειακή ατέλεια. Αυτό οδηγεί σε υψηλότερη χημική 

δραστικότητα  αυτών των περιοχών. Μερικές σημαντικές φυσικές και χημικές ιδιότητες του 

πυριτίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1. 
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Πίνακας 2.1: Φυσικές και χημικές ιδιότητες του πυριτίου(Si). 

Φυσικές ιδιότητες Χημικές ιδιότητες 

Φάση σε STP* Στερεό Χημικός τύπος Si 

Θερμοκρασία 
Τήξης 

1687Κ (1414oC) Σύμπλοκα Μπορεί να σχηματίσει 
συμπλοκα και με μέταλλα 
και αμέταλλα 

Θερμοκρασία 
Βρασμού 

3538K (3265oC) Οξείδωση Συναντάται ευρέως το 
διοξείδιο του πυριτίου 
(SiO2).  

Πυκνότητα 2.3290g/cm3 Αναφλεξιμότητα Ορισμένοι κρύσταλλοι 
σκούρου χρώματος 
καίγονται. 

Αλλοτροπικές 
μορφές** 

Έχει δύο αλλοτροπικές 
μορφές, μια καφέ 

άμορφη και μια σκούρα 
κρυσταλλική. 

Αντιδραστικότητα 
με οξέα 

Διαλύεται μόνο σε διάλυμα 
νιτρικού οξέος και 
υδροφθορίου 

Διαλυτότητα Διαλυτό σε υδροφθορικό 
οξύ και αλκάλια 

Είναι διαπερατό απο υπέρυθρη ακτινοβολία 
μεγάλου μήκους κύματος. 

*STP: (Standard conditions for Temperature and Pressure) Πρότυπες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, 

Θερμοκρασία 273,15 K και απόλυτη πίεση ακριβώς 100 kPa  

**Αλλοτροπικές μορφές ή αλλότροπα: Αποτελούν μορφές του ίδιου στοιχείου με διαφορετικές χημικές και 

φυσικές ιδιότητες. 

  

Ενεργειακές ζώνες στο Si 

Ένα κρυσταλλικό στερεό (π.χ. το πυρίτιο) αποτελείται από άτομα τα οποία είναι διατεταγμένα 

σε μια επαναλαμβανόμενη δομή. Συγκεκριμένα, κάθε άτομο πυριτίου περιβάλλεται από 

τέσσερις πλησιέστερους γείτονες όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 2.5. Tα ηλεκτρόνια ενός 

ατόμου καταλαμβάνουν διακριτά επίπεδα ενέργειας όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.7 (α). Εάν δύο 

άτομα βρίσκονται σε στενή εγγύτητα και υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, τότε τα 

ατομικά τους τροχιακά συνδυάζονται, με αποτέλεσμα την δημιουργία μοριακών τροχιακών 

ακολουθώντας την απαγορευτική αρχή Pauli για τα ηλεκτρόνια, που δηλώνει ότι κάθε 

ενεργειακό επίπεδο δεν μπορεί να καταλαμβάνεται από πάνω από δύο ηλεκτρόνια σε ένα 

σύστημα ηλεκτρονίων όπως ένα σύμπλεγμα ατόμων ή κρυστάλλων. Όταν αυτό 

πραγματοποιείται από μεγάλο αριθμό ατόμων που βρίσκονται σε στενή εγγύτητα, όπως σε έναν 

κρύσταλλο, τα διακριτά ενεργειακά επίπεδα αντικαθίστανται από ζώνες ενεργειακών 

καταστάσεων. Αυτές διαχωρίζονται από ενεργειακά χάσµατα, δηλαδή απαγορευµένες τιµές 

ενέργειες στις οποίες δεν µπορούν να υπάρξουν ελεύθεροι φορείς, Εικόνα 2.7 (β). Φυσικά, τα 

ηλεκτρόνια τείνουν να καταλαμβάνουν πρώτα τις ζώνες χαμηλής ενέργειας. Σε συνθήκες Τ=0 K 

η ζώνη που είναι πλήρης καλείται ζώνη σθένους. Η αµέσως επόµενη ζώνη που είναι κενή (σε Τ=0 

K) ή µερικώς πληρωµένη(σε Τ>0 K), είναι γνωστή ως ζώνη αγωγιµότητας. Ένα απλοποιηµένο 

ενεργειακό διάγραµµα ηµιαγωγού φαίνεται στην Εικόνα 2.8, όπου διακρίνεται η σχεδόν κενή 

ζώνη αγωγιμότητας. Η οριζόντια γραμμή Ec σημειώνει τον πυθμένα της ζώνης. Ομοίως, το άνω 

άκρο της ζώνης σθένους σημειώνεται από τη γραμμή Ev. Το ενεργειακό χάσμα βρίσκεται μεταξύ 
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των δυο αυτών γραμμών και συμβολίζεται Eg (bandgap). Ισχύει Eg = Ec - Ev. Η έννοια του Eg είναι 

πολύ σημαντική για τις αλληλεπιδράσεις laser - στερεών υλικών (Υποκεφάλαιο 2.2). 

 

 

Εικόνα 2.7: Οι διακριτές ενεργειακές στάθμες 

του ατόμου του πυριτίου (a) και η 

αντικατάσταση του από τις ενεργειακές ζώνες 

πυριτικού κρυστάλλου (b). 

 

 

  

 

 

 

Εικόνα 2.8:  Το διάγραμμα ενεργειακών ζωνών 
ημιαγωγών.

  

2.4 Σχηματισμός επιφανειακών δομών στο πυρίτιο με χρήση laser υπέρ-βραχέων παλμών 

Η ακτινοβόληση στερεάς επιφάνειας με laser υπέρ-βραχέων παλμών έχει σαν αποτέλεσμα τον 

σχηματισμό διαφορετικών επιφανειακών δομών. Οι δομές εξαρτώνται από το υλικό (π.χ. οπτικές 

και θερμικές ιδιότητες), την πηγή laser (πυκνότητα ενέργειας, συχνότητα,  μήκος κύματος κ.α.) 

και το περιβάλλον ακτινοβόλησης (υγρό, κενό ή δραστικό αέριο). Με την ακτινοβόληση 

επιφανειών πυριτίου με παλμούς laser fs πάνω από το κατώφλι φωτοαποδόμησης, παρουσία 

ποικιλίας αερίων υποβάθρου, έχει σαν αποτέλεσμα τον σχηματισμό ψεύδο-περιοδικών 

αιχμηρών Κ.Δ. της τάξης των μικρόμετρων (μm). Η χρήση παλμικού laser, στο εύρος των 

νάνοδευτερολέπτων, με υψηλή ένταση προκαλεί την δημιουργία μεγαλύτερων Κ.Δ..[54] Η 

μικροδόμηση επιφανειών μέσω laser υπέρ-βραχέων παλμών είναι ελκυστική προσέγγιση και 

αυτό διότι έχει σαν αποτέλεσμα τον σχηματισμό συστοιχιών υψηλής αναλογίας μεγέθους μικρο-

Κ.Δ. σε στερεές επιφάνειες. Δεδομένου ότι τα laser fs επιτρέπουν τη μικροδόμηση μέσω μη 

γραμμικών διεργασιών απορρόφησης έχει σαν αποτέλεσμα τον καλύτερο έλεγχο της 

τακτικότητας και της ομοιομορφίας των μικροδομών.[13] Η ρύθμιση του laser (όπως η πυκνότητα 

ενέργειας, η συχνότητα κ.α.) και παραμέτρων του δραστικού αερίου (όπως είναι η πίεση) 

μπορούν να οδηγήσουν στο σχηματισμό δομών με διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά 

απ’ ότι στον αέρα ή στο κενό.[55] Οι προκύπτουσες δομές, εκτός από τη μοναδική μορφολογία 

τους, παρουσιάζουν επίσης βελτιωμένη οπτική, ηλεκτρονική και διαβροχική απόκριση. Μία από 

τις πιο χρήσιμες ιδιότητες της επαγόμενης από υπέρ-βραχέων παλμών laser μικροδόμησης είναι 

το μικρό μέγεθος του επηρεαζόμενου όγκου, με αποτέλεσμα τον τέλειο έλεγχο της κατασκευής 

των δομών σε κλίμακες μικρό- και νάνο-, για λόγους που εξηγούνται στην υποενότητα 2.2.2. 
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Ο ρόλος του δραστικού αερίου κατά την ακτινοβόληση. 

Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η κατασκευή βιομιμητικών ιεραρχικών δομών 

πυριτίου. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί η κατασκευή επιφανειών διπλής τραχύτητας (μικρο- και 

νανο-κλίμακες) είναι η ακτινοβόληση μέσω υπέρ-βραχέου παλμικού laser υπό την παρουσία 

αερίου το οποίο αντιδρά με την επιφάνεια. Πιο συγκεκριμένα, η επιλογή της μικροδόμησης 

υποστρωμάτων πυριτίου (Si) με laser υπέρ-βραχέων παλμών υπό ατμόσφαιρα δραστικού αερίου 

(SF6) γίνεται διότι προκύπτουν μικροδομημένες επιφάνειες μέσω μιας απλής διαδικασίας ενός 

σταδίου.[56] Όταν χρησιμοποιείται καθαρό αέριο εξαφθοριούχου θείου (SF6) παράγεται μεγάλη 

ποσότητα φθορίου (F)  που χρησιμοποιείται για γρήγορο σκάλισμα του πυριτίου. Να σημειωθεί 

σε αυτό το σημείο ότι παρόμοια απόκριση έχει παρατηρηθεί και με αέριο χλώριο (Cl2).[57] Με την 

χρήση SF6 για το σκάλισμα του πυριτίου δημιουργούνται δομές ανάλογες των οποίων 

συναντώνται στην φύση.[58] Σε θερμοκρασία δωματίου το SF6 είναι σταθερό και δεν 

χημειοροφάται στο Si. Ωστόσο, με θέρμανση στους περίπου 1270K είναι δυνατόν να προκληθεί 

θερμική αντίδραση, το οποίο υποδηλώνει ότι η θέρμανση του μέσω του laser μπορεί να 

προκαλέσει αντίδραση.  Όσον αφορά την φυσιορρόφηση του SF6 αυτή μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε  θερμοκρασία 90Κ ή για πιέσεις Ρ≥ 1Torr σε θερμοκρασία δωματίου.[59] Η 

διάσταση του SF6 έχει σαν αποτέλεσμα τον σχηματισμό ριζών φθορίου. Το σκάλισμα του Si είναι 

δυνατόν να συμβεί μέσω του σχηματισμού αυτών των ριζών F, οι οποίες τελικά αντιδρούν με το 

Si προς σχηματισμό πτητικού πυριτίου το οποίο περιέχει φθόρια. Έχει αναπτυχθεί θεωρητικό 

μοντέλο περιγραφής του σκαλίσματος πυριτίου μέσω εξαφθοριούχου θείου. Το μοντέλο αυτό 

περιλαμβάνει τη διάσταση και τη μετατροπή των μοριακών θραυσμάτων.[60] Τα αέρια ή τα 

φυσιοροφημένα μόρια SF6 διεγείρονται σε υψηλότερες δονητικές καταστάσεις και 

χημιορροφούνται στην επιφάνεια του Si με αποτέλεσμα το σχηματισμό ιόντων φθορίου. Μέρος 

των χημειορροφημένων ιόντων F- διεισδύουν στο Si  σχηματίζοντας ένα στρώμα το οποίο είναι 

φθοριωμένο.[61] Οι χημικές αντιδράσεις που περιγράφουν τις διεργασίες χημειορρόφησης 

φαίνονται παρακάτω.    
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Πίνακας 2.2: Τα στάδια χημειορρόφησης του αερίου SF6 στο πυρίτιο κατά την ακτινοβόλησή του. [62] 
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Δονητικά διεγερμένο 𝑆𝐹∗ , η διάσταση και η χημειορόφηση 

𝑆𝐹∗
(𝑔𝑎𝑠) → 𝑆𝐹∗

(𝑎𝑑𝑠) 𝑜𝑟 𝑆𝐹6(𝑎𝑑𝑠) 

𝑆𝐹∗
(𝑎𝑑𝑠) → 𝑆𝐹4(𝑔𝑎𝑠) + 2𝐹(𝑎𝑑𝑠) 

 

Σε υψηλές εντάσεις του laser σχηματίζονται ρίζες F. Μπορούν αυθόρμητα να χημειοροφηθούν στο Si   

𝐹(𝑔𝑎𝑠) → 𝐹(𝑎𝑑𝑠) 

 

Η χημειορόφηση μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό SiF2 

(𝑠) + 2𝐹(𝑎𝑑𝑠) → 𝑆𝑖𝐹2(𝑎𝑑𝑠) 

 

Το F μπορεί να διειδύσει στο εσωτερικό του Si 

𝑆𝑖𝐹2(𝑎𝑑𝑠) + 2𝐹(𝑎𝑑𝑠) → 𝑆𝑖𝐹4(𝑎𝑑𝑠) 

𝑆𝑖𝐹2(𝑎𝑑𝑠) + 𝑆𝐹∗
(𝑎𝑑𝑠) → 𝑆𝐹4(𝑔𝑎𝑠) + 𝑆𝑖𝐹4(𝑎𝑑𝑠) 

 

Τελικά σχηματίζεται of SiF4 το οποίο εκροφάται από την επιφάνεια 

𝑆𝑖𝐹4(𝑎𝑑𝑠) → 𝑆𝑖𝐹4(𝑔𝑎𝑠) 
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Κεφάλαιο 3. 

Πειραματικό μέρος: μέθοδοι και υλικά  

 

3.1 Σύστημα laser. 

Χρησιμοποιήθηκε Ti:Sapphire σύστημα laser λόγω της υψηλής συχνότητας και της μικρής 

διάρκειας παλμού, στο εύρος των φέμτο-δευτερολέπτων. Είναι ένα σύστημα βασιζόμενο στην 

τεχνική ενίσχυσης του παλμού, η οποία χρησιμοποιεί απευθείας διοχετευόμενη δίοδο Yb:KGW 

(υττέρβιο εμπλουτισμένο με κάλιο γαδολίνιο και βολφράμιο) κρυστάλλου ως ενεργό ενδιάμεσο. 

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών μηκών κύματος (1026nm , 515nm and 343nm). Η 

βασική εκπομπή του laser κατευθύνεται μέσω ενός περισκοπίου δύο κατόπτρων στην έξοδο. 

Τέλος, η πόλωση της δέσμης στο μήκος κύματος 1026nm είναι οριζόντια*. 

*Οριζόντια πόλωση: γραμμικά πολωμένο ηλεκτρομαγνητικό κύμα με διάνυσμα ηλεκτρικού 

πεδίου οριζόντιο ως προς τη διεύθυνση διάδοσης της δέσμης.   

 

Πειραματική διαδικασία  

Η μικροδόμηση των υποστρωμάτων μονοκρύσταλλου ν-τύπου πυριτίου (1 0 0) 

πραγματοποιήθηκε σε ανοιχτό θάλαμο κενού, όπου τα δείγματα ακτινοβολήθηκαν σε συνθήκες 

περιβάλλοντος. Εν συνεχεία, σε κλειστό θάλαμο κενού όπου εκκενώθηκε με εναπομείνουσα 

πίεση ~10-2 mbar με την χρήση αντλίας κενού. Τέλος, μέσω συστήματος βαλβίδων 

προσαρτημένων στον θάλαμο δόθηκε η δυνατότητα πλήρωσής του με ορισμένη ποσότητα 

δραστικού αερίου (SF6). Η πίεση του αερίου που προστέθηκε μετρήθηκε μέσω δείκτη πίεσης ο 

οποίος ήταν προσαρτημένος στον θάλαμο κενού. Η πυκνότητα ενέργειας του laser 

μεταβαλλόταν μέσω φίλτρου, τοποθετημένο μεταξύ του κατόπτρου και του φακού εστίασης της 

δέσμης. Η δέσμη του laser εισερχόταν στον θάλαμο μέσω παραθύρου κατασκευασμένο από 

χαλαζία, ενώ η διαδικασία ακτινοβόλησης μπορούσε να παρακολουθηθεί μέσω παραθύρου 

πλέξιγκλας στην μπροστινή πλευρά του θαλάμου. Ο θάλαμος βρισκόταν τοποθετημένος Χ-Υ 

επίπεδα μηχανικής σάρωσης τα οποία ήταν συνδεδεμένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με χωρική 

διακριτική ικανότητα 1 μm που δίνει την δυνατότητα μετακίνησης του δείγματος σε σχέση με 

την δέσμη 10000μm (Εικόνα 4.1). 

Η πυκνότητα ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε βρισκόταν στο εύρος 0.12-0.66 J/cm2, 

διατηρώντας το μήκος κύματος στα 1026nm, με συχνότητα 1kHz και διάρκεια παλμού 170fs. 
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Εικόνα 3.1 : Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή μικροδομημένων Si. 

Τα δείγματα μονοκρύσταλλου ν-τύπου πυριτίου (1 0 0), πάχους 500 +/- 25 μm  κόπηκαν σε 

τετράγωνα κομμάτια 1cm2  με την χρήση διαμάντινου στυλό. Τα δείγματα καθαρίστηκαν εν 

συνεχεία με αιθανόλη και στεγνώθηκαν με αέριο άζωτο. 

  

3.2  Χαρακτηρισμός μίκρο/νάνο δομών στο πυρίτιο  

3.2.1 Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (scanning electron microscopy: SEM)  

Τα ηλεκτρονικά μικροσκόπια σάρωσης (SEM: scanning electron microscope) είναι όργανα που 
χρησιμοποιούν δέσμη ηλεκτρονίων έναντι των οπτικών μικροσκοπίων που χρησιμοποιούν φως 
και παρέχουν την δυνατότητα λήψης εικόνας πάνω από 100 φορές μεγαλύτερης μεγέθυνσης 
από τα δεύτερα. Η δέσμη ηλεκτρονίων παράγεται στο πάνω μέρους του μικροσκοπίου (πιστόλι 
ηλεκτρονίων) από νήμα βολφραμίου, η δέσμη επιταχύνεται προς το δείγμα μέσω θετικού 
ηλεκτρικού δυναμικού, εστιάζεται και κατευθύνεται προς το δείγμα με την χρήση δύο 
ηλεκτρομαγνητικών φακών συγκέντρωσης. Στον τελικό συγκεντρωτικό φακό εντοπίζονται δύο 
ζευγάρια πηνίων σάρωσης τα οποία εκτρέπουν τη δέσμη στους άξονες x και y έτσι ώστε αυτή να 
σαρώνει ορθογώνια περιοχή της επιφάνειας του δείγματος. Η εστιασμένη δέσμη ηλεκτρονίων 
υψηλής ενέργειας παράγει πολυάριθμα σήματα στην επιφάνεια στερεών δειγμάτων. Τα σήματα 
που προέρχονται από αλληλεπιδράσεις μεταξύ της δέσμης ηλεκτρονίων και του δείγματος 
αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με το δείγμα, συμπεριλαμβανομένης της επιφανειακής 
μορφολογίας ή τοπογραφίας, της χημικής σύστασης και άλλων ιδιοτήτων, όπως η ηλεκτρική 
αγωγιμότητα του δείγματος. Η χωρική ανάλυση εξαρτάται από το μέγεθος της δέσμης 
ηλεκτρονίων, η οποία εξαρτάται τόσο από το μήκος κύματος των ηλεκτρονίων όσο και από το 
ηλεκτρονικό-οπτικό σύστημα που παράγει τη δέσμη σάρωσης. Ανάλογα με το όργανο, η 
ανάλυση κυμαίνεται μεταξύ 1 και 20 nm. Όσον αφορά την φωτεινότητα της εικόνας, αυτή 
εξαρτάται κυρίως από την μορφολογία του προς εξέταση δείγματος, η προσπίπτουσα σε αυτό 
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δέσμη ηλεκτρονίων προκαλεί τον σχηματισμό δευτερογενών ηλεκτρονίων τα οποία συλλέγονται 
από ανιχνευτή. Με αυτό τον τρόπο οι εσοχές του δείγματος φαίνονται μαύρες λόγω του ότι 
μικρός αριθμός δευτερογενών ηλεκτρονίων φτάνουν στον ανιχνευτή ενώ εν αντιθέσει οι εξοχές 
εμφανίζονται λευκές. [63] 

 

Πειραματική διαδικασία 

Ο μορφολογικός χαρακτηρισμός των μικροδομημένων επιφανειών πυριτίου πραγματοποιήθηκε 

μέσω του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης. Αναλυτικότερα, χρησιμοποιήθηκε το JEOL 7000 

field emission ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης με τάση επιτάχυνσης 15 kV. 

 

3.2.2 Φασματοσκοπία ενεργειακής διασποράς ακτίνων-Χ (Energy-dispersive X-ray 

spectroscopy: EDS)  

Με την χρήση της φασματοσκοπίας ενεργειακής διασποράς ακτίνων-Χ μας δίνεται η δυνατότητα 

μελέτης του δείγματος σε ατομικό επίπεδο, προσφέροντας στοιχειακή ανάλυση ενός δείγματος. 

Η μελέτη δείγματος με την τεχνική αυτή βασίζεται στην ικανότητα ανίχνευσης ακτίνων-Χ που 

δημιουργούνται όταν το δείγμα βομβαρδίζεται από ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας. Η μέθοδος 

αυτή χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) διότι 

εκμεταλλεύεται την δέσμη ηλεκτρονίων. Η ανίχνευση των ακτίνων-Χ πραγματοποιείται με την 

χρήση κρυσταλλικού φασματόμετρου που διαθέτει έναν κρύσταλλο διάθλασης με σκοπό την 

επιλογή ορισμένου μήκους κύματος, είτε μπορούν να ανιχνευθούν με φασματόμετρο 

ενεργειακής διασποράς το οποίο είναι πολυκάναλο και παρέχει την δυνατότητα διαχωρισμού 

των ακτίνων-Χ στα διάφορα ενεργειακά επίπεδα. Τα βασικά τμήματα που περιλαμβάνει ένα 

σύστημα EDS είναι τα εξής: ένας ανιχνευτής ημιαγωγών, έναν βασικό ενισχυτή ο οποίος παρέχει 

περαιτέρω ενίσχυση και μια λειτουργία γρήγορου ελέγχου παλμών. Όλα αυτά είναι δυνατόν να 

ελεγχθούν πλήρως με ένα σύστημα που υποστηρίζεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Όταν η 

δέσμη ηλεκτρονίων χτυπά το δείγμα, παράγονται φωτόνια ενέργειας ακτίνων-Χ. Οι ακτίνες αυτές 

διαφεύγουν από το δείγμα και πηγαίνουν προς τον ανιχνευτή. Όταν το φωτόνιο χτυπήσει την 

ενεργό́ περιοχή́ του κρυστάλλου ανίχνευσης, πραγματοποιείται μια σειρά́ κρούσεων έως ότου 

απορροφηθεί η ενέργεια του φωτονίου. Η απορρόφηση φωτονίου ακτίνων Χ από τον ανιχνευτή 

προκαλεί την εκπομπή ηλεκτρονίου και έτσι δημιουργείται ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής. Το ζεύγος 

ηλεκτρονίου-οπής με την εφαρμογή κατάλληλης τάσης δημιουργεί παλμό ρεύματος. Ο παλμός 

ρεύματος στον προενισχυτή μετατρέπεται σε τάση και το σήμα ενισχύεται επιπλέον. Στην 

συνέχεια περνάει σε πολυκάναλο αναλυτή όπου τα δεδομένα παρουσιάζονται σε διάγραμμα 

έντασης-τάσης. Η τάση που παράγεται είναι ανάλογη της ενέργειας του φωτονίου ακτίνων-X. 

 

Πειραματική διαδικασία 

Στην περίπτωση αυτή, τα φάσματα EDS, πάρθηκαν με τις εικόνες του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 

σάρωσης και για τον λόγο αυτό η πειραματική διαδικασία περιγράφεται παραπάνω στην 

υποενότητα 3.2.1  
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3.2.3 Απόκριση διαβροχής των επιφανειών μέσω στατικής μεθόδου μέτρησης γωνίας επαφής 

Η ικανότητα διαβροχής των επιφανειών αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό των επιφανειών. Η 

φυσική εξήγηση της διαβροχής ασχολείται με φαινόμενα που αφορούν την αλληλεπίδραση δύο 

ρευστών φάσεων (συνήθως, ένα υγρό και ένα αέριο), και μιας στερεής επιφάνειας. Η 

παράμετρος διαβροχής ενός στερεού εξαρτάται από τη σύσταση (υλικό), την ομοιογένεια και την 

τραχύτητα της εξωτερικής του επιφάνειας. Ο τρόπος ελέγχου της διαβροχής των επιφανειών 

είναι μέσω της γωνίας επαφής. Η ανάλυση της γωνίας επαφής περιλαμβάνει τη μέτρηση της 

γωνίας επαφής (θ) μεταξύ ενός υγρού και μιας επιφάνειας. Το φαινόμενο της γωνίας επαφής 

μπορεί να εξηγηθεί ως μια ισορροπία μεταξύ συνεκτικών δυνάμεων των μορίων του υγρού και 

των δυνάμεων συνοχής μεταξύ της επιφάνειας και των μορίων του υγρού. Όταν μια σταγόνα 

υγρού τοποθετείται πάνω σε μια επιφάνεια, θα απλωθεί ώστε να φθάσει σε ισορροπία. Η 

ισορροπία αυτή περιγράφεται μέσω της σχέσης Young όπου: cosθ = (γSV -γSL) / γLV, όπου γSV είναι 

η επιφανειακή τάση στη διεπιφάνεια στερεού/αεριού, γSL η επιφανειακή τάση στη διεπιφάνεια 

στερεού/υγρού, το γLV η επιφανειακή τάση στην διεπιφάνεια υγρού/αερίου. Η ενέργεια της κάθε 

διεπιφάνεια έχει σαν αποτέλεσμα το κάθε σταγονίδιο (συνήθως νερό) να παίρνει ένα ορισμένο 

σχήμα (διαφορετικός βαθμός εξάπλωσης). Οι υπολογισμοί που βασίζονται στις μετρούμενες 

τιμές γωνίας επαφής δίνουν μια σημαντική παράμετρο - τη στερεή επιφανειακή τάση, η οποία 

ποσοτικοποιεί τα χαρακτηριστικά διαβροχής ενός στερεού υλικού. Ανάλογα με την τιμή της 

γωνίας επαφής, μια επιφάνεια μπορεί να χαρακτηριστεί ως υδρόφιλη (< 90 °) ή υδρόφοβη (> 90 

°) (Εικόνα 3.2) 

 

Εικόνα 3.2: Αναπαράσταση της σταγόνας για μια υδρόφοβη επιφάνεια (αριστερά) και μια υδρόφιλη 

επιφάνεια (δεξιά). 

Οι δυο κυριότερες μέθοδοι μετρήσεως της γωνίας επαφής είναι αυτές της στατικής και της 

δυναμικής θέσεως της σταγόνας. Κατά τη στατική μέθοδο, η στερεή επιφάνεια βρίσκεται σε 

οριζόντια θέση, ενώ κατά τη δυναμική μέθοδο μπορούμε, είτε να μετρήσουμε τη γωνία επαφής 

μεταξύ υγρού και στερεού έχοντας δώσει μια κλίση στη στερεή επιφάνεια, είτε να 

χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της υποχωρούσας και προωθούμενης γωνίας. [64,65] Η ανάλυση της 

γωνίας επαφής παρέχει μια πρώτη διαλογή του υλικού της επιφάνειας και δίνει μια εικόνα για 

το πώς η επιφάνεια θα αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον. Μετρά έμμεσα την επιφανειακή 

ενέργεια, την τραχύτητα, την αλλοίωση κ.α. και άμεσα την διαβροχή της επιφάνειας. 

 

Το σχήμα ενός σταγονιδίου σε επίπεδη επιφάνεια περιγράφεται μέσω της εξίσωσης του Young. 

Υπάρχουν δύο θεωρητικά μοντέλα τα οποία προσεγγίζουν την επίδραση της μακροσκοπικής 

τραχύτητα της επιφάνειας στις ιδιότητες διαβροχής της. Το πρώτο είναι το μοντέλο Wenzel[66], 
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κατά το οποίο θεωρείται ότι η επιφάνεια διαβρέχεται πλήρως σε όλο το μήκος και βάθος της 

(στο σημείο που ακουμπά το σταγονίδιο) χωρίς να αφήνονται θύλακες αέρα στο κάτω μέρος 

(Εικόνα 3.3). Το συγκεκριμένο μοντέλο προβλέπει ότι η γωνία επαφής θα μειωθεί/αυξηθεί με 

την τραχύτητα της επιφάνειας που αρχικά είναι υδρόφιλη (θο<90 °)/υδρόφοβη (θο>90 °) (σε κάθε 

περίπτωση έχουμε αύξηση της υδροφιλικότητα ή της υδροφοβικότητας), εφόσον ο λόγος της 

ενεργής επιφάνειας προς την επιφάνεια που φαίνεται να ακουμπά το σταγονίδιο (r)  είναι πάντα 

μεγαλύτερο από την μονάδα (r>1). Το μοντέλο περιγράφεται και ως ομογενής διαβροχής της 

επιφάνειας. Η εξίσωση που περιγράφει το μοντέλο είναι cosθ*=r*cosθo , όπου θ* είναι η 

φαινομενική γωνία επαφής και θo είναι η γωνία επαφής που υπολογίζεται από την εξίσωση 

Young. 

 

Αντίθετα, το δεύτερο μοντέλο Cassie και Baxter[67], υποθέτει ότι το υγρό δεν διεισδύει πλήρως 

στην τραχιά επιφάνεια, λόγο του ότι υπάρχει αέρας παγιδευμένος από κάτω (ετερογενής 

διαβροχή της επιφάνειας). Αποτέλεσμα αυτού είναι το σταγονίδιο να σχηματίσει περίπλοκη 

διεπιφάνεια στερεού-υγρού και αέρα-υγρού όταν έρθει σε επαφή με το δείγμα, έτσι η ενέργεια 

επιφάνειας του δείγματος καθορίζεται από τον αέρα που έχει εγκλωβιστεί από κάτω.  Το 

συγκεκριμένο μοντέλο προβλέπει αύξηση της υδροφοβικότητας σε κάθε περίπτωση, διότι ο 

λόγος της επιφάνειας που έρχεται σε επαφή με το σταγονίδιο προς την συνολική περιοχή είναι 

μικρότερος από την μονάδα. Η εξίσωση που περιγράφει το μοντέλο είναι cos θ(CB) =  fls (1 + rf *cos 

θo)- 1 όπου θ(CB) είναι η γωνία Cassie και Baxter, fls είναι το κλάσμα της στερεής επιφάνειας που 

έχει διαβρεχθεί, θo είναι η γωνία επαφής που υπολογίζεται από την εξίσωση Young και rf είναι 

λόγος τραχύτητας της διαβρεγμένη επιφάνειας. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.3: Αριστερά σταγονίδιο σε επίπεδη επιφάνεια. Μέση, σταγονίδιο που περιγράφεται από το 

μοντέλο Wenzel και δεξιά σταγονίδιο που περιγράφεται από το μοντέλο Cassie-Baxter. 

 

Πειραματική διαδικασία 

 

Οι μετρήσεις της στατικής γωνίας επαφής πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση αυτοματοποιημένου 

τενσιόμετρου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της πτώσης της σταγόνας. Χρησιμοποιήθηκε 

μικροσύριγγα, για τον σχηματισμό της σταγόνας νερού όγκου 1μL. Το νερό που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν αποσταγμένο/απιονισμένο και το σταγονίδιο νερού τοποθετήθηκε ήπια στην επιφάνεια, 

συλλήφθηκαν εικόνες για τη μέτρηση της γωνίας που σχηματίστηκε στη διεπιφάνεια υγρού-

στερεού. Οι μετρημένες επιφάνειες πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα τα οποία ήταν 
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μικροδομημένα σε επιφάνεια 5x5 mm2. Όλα τα πειράματα διεξήχθησαν υπό φυσιολογικές 

ατμοσφαιρικές συνθήκες και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 °C. Η μέση τιμή υπολογίστηκε 

από τουλάχιστον δύο μεμονωμένες μετρήσεις. Οι διαδοχικές μετρήσεις ήταν επαναλήψιμες 

εντός ± 30 . 

 

 

 

3.3 Διάγραμμα διαδικασίας  

 

 

Ακτινοβόληση με laser υπέρ-βραχέων παλμών 

 

Καθαρισμός των επιφανειών  

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.1: Απεικόνιση της ροής που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία. 

 

 

 

 

 

 

 

Υπόστρωμα κρυσταλλικού πυριτίου 

Μικροδομημένο πυρίτιο (4 διαφορετικές τραχύτητες, σε 3 διαφορετικά περιβάλλοντα) 

Χαρακτηρισμός των επιφανειών 

1. Μορφολογικός χαρακτηρισμός (ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

σάρωσης [SEM], Φασματοσκοπία ενεργειακής διασποράς 

ακτίνων-X [EDS]) 

2. Απόκριση διαβροχής (μέσω στατικής γωνίας επαφής) 
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Κεφάλαιο 4.  

Πειραματικό μέρος: αποτελέσματα  

 

4.1 Μορφολογικός χαρακτηρισμός μικροδομημένων επιφανειών πυριτίου 

Για την μελέτη της επίδρασης της μορφολογίας των μικροδομημένων επιφανειών στις ιδιότητες 

διαβροχής τους, χρησιμοποιήθηκε laser υπέρ-βραχέων παλμών σε υποστρώματα κρυσταλλικού 

πυριτίου (Si). Η συγκεκριμένη τεχνική προσφέρει το πλεονέκτημα της διαμόρφωσης επιφανειών 

Si με περιοδικές συστοιχίες τοπογραφικών χαρακτηριστικών μικροσκοπικού μεγέθους, ενώ 

ταυτόχρονα εγγυάται υψηλή ακρίβεια και επαναληψιμότητα.[13] Μέσα από την μεταβολή της 

ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας του laser (πυκνότητα ενέργειας, J/cm2) είναι δυνατός ο 

σχηματισμός επιφανειών διαφορετικής τραχύτητας και μορφολογικών χαρακτηριστικών. Για 

χαμηλές τιμές πυκνότητας ενέργειας, οι ακτινοβολημένες επιφάνειες καλύπτονται από 

αυλακώσεις, ενώ κατά την αύξηση της εφαρμοζόμενης πυκνότητας ενέργειας στην επιφάνεια 

σχηματίζονται μίκρο-Κ.Δ. διαφορετικών μεγεθών (Εικόνα 5.1). 

Ειδικότερα, ελέγχθηκε η επίδραση διαφορετικών πυκνοτήτων ενέργειας σε περιοχή από 0.12 

J/cm2 έως 0.66 J/cm2, δηλαδή διαφορετική ένταση δέσμης, και ακόμη ελέγχθηκε η επίδραση 

τριών διαφορετικών περιβαλλόντων, αέρα, κενού και δραστικού αερίου SF6. Οι παράμετροι που 

διατηρήθηκαν σταθερές ήταν το μήκος κύματος του laser (λ) στα 1026 nm, συχνότητα (f) 1kHz, η 

διάρκεια παλμού (τp) στα 170fs και οι άξονες μετακίνησης του δείγματος σε σχέση με τη 

δέσμης(x, y). 

 

4.1.1 Μικροδομημένες επιφάνειες πυριτίου. 

Στην συγκεκριμένη ενότητα μελετάται ο σχηματισμός μικροδομών στην επιφάνεια του πυριτίου 

με την χρήση laser Yb: KGW (λ = 1026 nm, τ = 170 fs), που λειτουργεί με συχνότητα 1 kHz. Η 

επίδραση των παραμέτρων του laser επί της μορφολογίας και των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών των κατασκευαζόμενων επιφανειών διερευνήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου σάρωσης (SEM). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.1, με την αύξηση της πυκνότητας 

ενέργειας του laser, αλλάζουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας και όσον αφορά 

τις Κ.Δ. αυτές γίνονται πιο έντονες και με μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ τους. Στην περίπτωση 

αυτή, η πυκνότητα ενέργειας κυμάνθηκε από 0,12 J / cm2 έως 0,66 J / cm2 . 

 

4.1.1.1 Η επίδραση της πυκνότητας ενέργειας 

Επιλέχθηκαν τέσσερις διαφορετικές τραχύτητες, η πρώτη είναι αυλακώσεις (0.12J/cm2) και οι 

τρείς επόμενες είναι Κ.Δ. με χαμηλή τραχύτητα (0.25J / cm2), μεσαίας τραχύτητα (0.41J / cm2) και 

υψηλή τραχύτητα (0.58J / cm2) (Εικόνα 4.2). Με την αύξηση της πυκνότητας ενέργειας για τις 

Κ.Δ., παρατηρείται μείωση της πυκνότητας τους (αριθμός Κ.Δ. / cm2) και αύξηση της απόστασης 

μεταξύ τους (μm). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για όλες τις επιφάνειες Κ.Δ., η κατεύθυνση των 
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δομών είναι μεταξύ τους ίδια και κάθετη στην πόλωση της δέσμης (ή αλλιώς στο ηλεκτρικό 

πεδίο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.1: Εικόνες που πάρθηκαν από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης SEM των μικροδομημένων 

επιφανειών πυριτίου, παρατίθενται με σειρά αυξανόμενης πυκνότητας ενέργειας (a εώς g). Το 

αποτέλεσμα της αύξησης της ισχύος της δέσμης laser (mW) οδηγεί σε πυκνότητες ενέργειας (a) 0,12 J/cm2, 

(b) 0,16 J/cm2, (c) 0,25 J/cm2, d) 0,41 J/cm2, (e) 0,49 J/cm2, (f) 0,58 J/cm2, (j) 0,66 J/cm2. Οι συγκεκριμένες 

επιφάνειες κατασκευάστηκαν σε περιβάλλον κενού υπολειπόμενης πίεσης ≈10-2. 

Για περαιτέρω έρευνα επιλέξαμε τέσσερις τύπους τραχύτητας (αυλακώσεις, Κ.Δ. χαμηλής, 

μεσαίας, υψηλής τραχύτητα), όπως φαίνεται με τα πλαίσια πράσινου χρώματος στην Εικόνα 5.1.. 

Στην Εικόνα 4.2 παρατίθενται οι εικόνες που πάρθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 

σάρωσης SEM για τις επιφάνειες που κατασκευάστηκαν στο αέρα (Α) και οι τέσσερις τραχύτητες, 

οι επιφάνειες που κατασκευάστηκαν στο κενό (Β) και τέλος οι επιφάνειες που κατασκευάστηκαν 

σε δραστικό αέριο SF6 (C). Αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι για το κάθε σύνολο 

επιφανειών (Α), (B) και (C) χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες παράμετροι στο laser ενώ 

διαφοροποιήθηκαν τα περιβάλλοντα μέσα. Όπως φαίνεται και στο Εικόνα 5.2 για τα 

μικροδομημένα Κ.Δ. δείγματα (2, 3, 4) με αύξηση της πυκνότητας ενέργειας έχουμε μείωση της 

πυκνότητας των δομών. 

15mW (a) 50mW (d) 30mW (c) 20mW (b) 

70mW (f) 60mW (e) 80mW (g) 
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Εικόνα 4.2: Εικόνες που πάρθηκαν από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης SEM των μικροδομημένων 

επιφανειών πυριτίου στον αέρα (A) , στο κενό (B) και στο δραστικό αέριο SF6 (C). Η πυκνότητα ενέργειας 

σε κάθε περίπτωση αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά και για τις αυλακώσεις ισχύει 0.12J/cm2 (1.),  

για τις Κ.Δ. χαμηλής τραχύτητας 0.25J / cm2 (2.), μεσαίας τραχύτητας 0.41J / cm2 (3.) και υψηλής 

τραχύτητας 0.58J / cm2 (4.). 

 

Υπολογίστηκαν οι χωρικές περιοδικότητες για τις επιφάνειες των αυλακώσεων όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 4.1. Βάση της θεωρίας που αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα, όταν για την 

χωρική περιοδικότητα των αυλακώσεων ισχύει 
𝜆

2
  ≤ ΛLSFR ≤ λ, όπου λ το μήκος κύματος της δέσμης, 

τότε οι αυλακώσεις χαρακτηρίζονται LSFR. Για τις αυλακώσεις των τριών περιβαλλόντων 

ακτινοβόλησης υπολογίστηκαν οι τιμές: 760±150nm (αέρα), 790±130nm (κενό) και 860±110nm 

(SF6). Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι αυλακώσεις αποτελούν LSFR. 

Πίνακας 4.1: χωρικές περιοδικότητες αυλακώσεων στα τρία διαφορετικά περιβάλλοντα.* 

Περιβάλλον ακτινοβόλησης Χωρική περιοδικότητα αυλακώσεων±STDEV(μm) 

αέρας 0.76±0.15 

κενό 0.79±0.13 

Δραστικό αέριο SF6 0.86±0.11 
* Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των διαφόρων υποστρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη αυτή 

υπολογίστηκαν από τις εικόνες από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) με τη βοήθεια λογισμικού 

επεξεργασίας εικόνας (ImageJ). Οι μέσες τιμές υπολογίστηκαν από τουλάχιστον πέντε μεμονωμένες μετρήσεις. 

 

Αναλυτικότερα, για τις Κ.Δ. που κατασκευάστηκαν στο κενό (B) υπολογίστηκαν οι εξής 

πυκνότητες δομών, για την επιφάνεια χαμηλής τραχύτητας (2) έχουμε 0,0698±0,003 ανά μm2 , 

για την  επιφάνεια μεσαίας τραχύτητας έχουμε 0,0460±0,001 ανά μm2, για τις δομές υψηλής 

A 

C 

B 

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 

2. 

3. 

3. 

3. 

4. 

4. 

4. 
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τραχύτητας έχουμε 0,0222± 4*10-4 ανά μm2. Ακόμη, για τις επιφάνειες που κατασκευάστηκαν 

στο δραστικό αέριο SF6 (C) έχουν υπολογιστεί οι εξής πυκνότητες δομών 0,0617±0,003 ανά μm2 

για την επιφάνεια χαμηλής τραχύτητας (2), 0,0534±0,001 ανά μm2 για τις επιφάνειες μεσαίας 

τραχύτητας (3) και τέλος 0,0419± 4*10-4 ανά μm2 για τις επιφάνειες υψηλής τραχύτητας (4). 

Τέλος, όσο αυξάνεται η πυκνότητα ενέργειας οδηγεί σε μείωση της πυκνότητας των δομών πάνω 

στην επιφάνεια ενώ ταυτόχρονα έχει σαν αποτέλεσμα τα αυξάνεται το ύψος και η αιχμηρότητα 

των δομών κάτι το οποίο μπορεί να παρατηρηθεί στην Εικόνα 4.2. 

 

Πίνακας 4.2: Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των μικροδομημένων υποστρωμάτων πυριτίου στο κενο.* 

Είδος 
μικροδομημές 

επιφάνειας 

Πυκνότητα 
δομών ± STDEM 

(/μm2) 

Απόσταση 
κωνικών δομών 

μεταξύ τους 

Ύψος δομών 
± STDEM 

(μm) 

Πυκνότητα 
ενέργειας 

Χαμηλής 
τραχύτητας 

0.0698 ± 0.003 3.01 ± 0.49 2.11 ± 0.4 0.25J / cm2 

Μεσαίας 
τραχύτητας 

0.0460 ± 0.001 4.95 ± 0.98 4.2 ± 0.63 0.41J / cm2 

Υψηλής 
τραχύτητας 

0.0222 ± 4*10-4 6.95 ± 1.65 13.21 ± 1.12 0.58J / cm2 

 

 

Πίνακας 4.3: Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των μικροδομημένων υποστρωμάτων πυριτίου στο SF6 .* 

Είδος 
μικροδομημές 

επιφάνειας 

Πυκνότητα 
δομών ± STDEM 

(/μm2) 

Απόσταση 
κωνικών δομών 

μεταξύ τους 

Ύψος δομών 
± STDEM 

(μm) 

Πυκνότητα 
ενέργειας 

Χαμηλής 
τραχύτητας 

0.0617 ± 0.003 3.42 ± 0.57 3.24 ± 0.44 0.25J / cm2 

Μεσαίας 
τραχύτητας 

0.0534 ± 0.001 5.55 ± 0.63 4.32 ± 0.31 0.41J / cm2 

Υψηλής 
τραχύτητας 

0.0419 ± 4*10-4 7.3 ±1.2 13.73 ± 1.71 0.58J / cm2 

* Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των διαφόρων υποστρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη αυτή 

υπολογίστηκαν από τις εικόνες από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) με τη βοήθεια λογισμικού 

επεξεργασίας εικόνας (ImageJ). Οι μέσες τιμές υπολογίστηκαν από τουλάχιστον πέντε μεμονωμένες μετρήσεις. 

 

4.1.1.2 Η επίδραση του περιβάλλοντος ακτινοβόλησης 

Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται η επίδραση  του περιβάλλοντος ακτινοβόλησης στην μορφολογία 

του μικροδομημένου πυριτίου. Και τα τέσσερα υποστρώματα διαφορετικής τραχύτητας 

κατασκευάστηκαν σε τρία διαφορετικά περιβάλλοντα, στο κενό  ≈10-2, στον αέρα και σε δραστικό 

αέριο SF6 πίεση S Όσον αφορά τις επιφάνειες που κατασκευάστηκαν στον αέρα, η επιφάνεια που 

αποτελείται από αυλακώσεις (Εικόνα 5.2 Α1) είναι καλά σχηματισμένες, όμως όσο η ισχύς του 

laser αυξάνεται παρατηρείται ανομοιογένεια στις δομές. Οι δομές Si που κατασκευάστηκαν σε 
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κενό είναι τραχύς, ακανόνιστες και βραχύτερες από τις αντίστοιχες που κατασκευάστηκαν σε 

περιβάλλον SF6 (Εικόνα 4.2). Το δραστικό αέριο διαδραματίζει ξεχωριστό ρόλο στη διαδικασία 

κατασκευής Κ.Δ., καθώς καθορίζει την ευκρίνεια των δομών που σχηματίζονται. Ακόμη με 

αύξηση της πίεσης του δραστικού αερίου παρατηρούμαι ότι οι δομές γίνονται περισσότερο 

οξείς(Εικόνα 4.4) 

 

 

Εικόνα 4.3: Εικόνα που πάρθηκε από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

σάρωσης SEM και αποτελεί την επιφάνεια που κατασκευάστηκε 

στον αέρα με πυκνότητα ενέργεια laser 0.41J / cm2. Αποτελεί την 

ίδια επιφάνεια με αυτή στο Σχήμα 4.2 (Α3) και είναι σε μικρότερη 

μεγέθυνση. 

 

 

Πίνακας 4.4: Ύψος κωνοειδών δομών για δύο διαφορετικά περιβάλλοντα ακτινοβόλησης. 

Είδος τραχύτητας 
κωνοειδών δομών 

Ύψος δομών ±STDEV (μm) 

Κενό SF6 

Χαμηλής 2.11 ± 0.4 3.24 ± 0.44 

Μέτριας 4.2 ± 0.63 4.32 ± 0.31 

Υψηλής 13.21 ± 1.12 13.73 ± 1.71 

 

Η Εικόνα 4.4 δείχνει ότι η πίεση του SF6 έχει σημαντική επίδραση στο ύψος και το σχήμα των 

κωνοειδών δομών για σταθερή πυκνότητα ενέργειας.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.4: Εικόνες από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης SEM από αριστερά προς τα δεξιά έχουμε 

αύξηση της πίεσης του δραστικού αερίου από 250mbar (a), 650mbar (b), 800mbar (c). Και τα τρία δείγματα 

κατασκευάστηκαν με 0.58J / cm2 πυκνότητα ενέργειας. 

 

Η στοιχειακή ανάλυση των δειγμάτων μέσω φασματοσκοπία ενεργειακής διασποράς ακτίνων-Χ 

(EDS) έδειξε ότι τα δείγματα τα οποία είχαν ακτινοβοληθεί σε περιβάλλον δραστικού αερίου SF6 

περιείχαν συγκέντρωση φθορίου όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.5 

(α) (b) (c) 
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Εικόνα 4.5: Φάσματα EDS των μικροδομημένων δειγμάτων πυριτίου στα τρία διαφορετικά περιβάλλοντα 

ακτινοβόλησης. (a) δείγμα πυριτίου ακτινοβολημένο στον αέρα, (b) δείγμα πυριτίου ακτινοβολημένο στο 

κενό και (c) δείγμα πυριτίου ακτινοβολημένο σε περιβάλλον δραστικού αερίου SF6. 

 

4.2 Απόκριση διαβροχής μικροδομημένων υποστρωμάτων 

Σε αυτήν την ενότητα ακολουθεί ο έλεγχος της απόκρισης διαβροχής των μικροδομημένων 

δειγμάτων πυριτίου τα οποία κατασκευάστηκαν μέσω φωτοαποδόμησης με πηγή laser Yb:KGW 

fs (λ = 1026 nm, τ = 170 fs). Συγκεκριμένα, εξετάζουμε την επίδραση της τραχύτητας των 

υποστρωμάτων μικροδομημένων Si, που κατασκευάστηκαν υπό συνθήκες κενού, αέρα και τέλος 

σε περιβάλλον δραστικού αερίου SF6. Ακόμη, γίνεται έλεγχος της επίδρασης του χρόνου στις 

ιδιότητες διαβροχής των επιφανειών και τέλος του τρόπου καθαρισμού τους μετά την 

ακτινοβόληση των δειγμάτων. 
 

4.2.1 Η επίδραση της τραχύτητας. 

Η μικροδόμηση επιφανειών σε διαφορετικά περιβάλλοντα όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο 

τμήμα έδειξε ότι από τον αέρα στο κενό και μετά στο SF6 (πίεσης 650mbar) παρατηρείται αύξηση 

της τραχύτητας της επιφάνειας. Στην συγκεκριμένη ενότητα μελετάται η επίδραση της 

τραχύτητας της επιφάνειας στις ιδιότητες διαβροχής των επεξεργασμένων επιφανειών πυριτίου. 

Οι επιφάνειες έχουν κατασκευαστεί σε ίδιο μήκος κύματος (1026nm) και συχνότητα (1kHz) 

μεταβάλλοντας την πυκνότητα ενέργειας (J/cm2) και τα διάφορα περιβάλλοντα. Έχουν επιλεχθεί 

τέσσερις διαφορετικές τραχύτητες, αυλακώσεις (0.12J/cm2), Κ.Δ. χαμηλής τραχύτητας (0.25J / 

cm2), Κ.Δ. μεσαίας τραχύτητας (0.41J / cm2) και Κ.Δ. υψηλής τραχύτητας (0.58J / cm2) 

κατασκευασμένες η κάθε μια σε καθένα από τα τρία προαναφερθέντα περιβάλλοντα (Εικόνα 

(c) 

(a) (a) (b) 
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4.2). Οι πίνακες 4.5, 4.6 και 4.7 δείχνουν ότι με την αύξηση της πυκνότητας ενέργειας που 

εφαρμόζεται, η επιφάνεια γίνεται πιο υδρόφοβη (αύξηση της στατικής γωνίας επαφής (C.A.)). Οι 

μετρήσεις πάρθηκαν την ίδια μέρα που οι μικροδομημένες επιφάνειες καθαρίστηκαν σε 

διάλυμα HF για 35 λεπτά. Το λευκό δείγμα για τις μετρήσεις της C.A. αποτελεί επίπεδο 

υπόστρωμα πυριτίου. Τα μικρο-δομημένα υποστρώματα είναι 5.0x5.0 (mm) , το επίπεδο Si είναι 

1.0x1.0 (cm) και ο όγκος των σταγονιδίων νερού είναι σταθερός 1μl. 
 

Πίνακας 4.5: Μετρήσεις στατικής γωνίας επαφής για τις επιφάνειες που κατασκευάστηκαν στον αέρα. 

Είδος 
τραχύτητας 

Επίπεδο 
υπόστρωμα 

Si 
Αυλακώσεις 

Κ.Δ. χαμηλής 
τραχύτητας 

Κ.Δ. μεσαίας 
τραχύτητας 

Κ.Δ. υψηλής 
τραχύτητας 

   

  

C.A. ± STDEV 71.8 ± 0.64 113.2 ± 0.3 118.88±0.45 
Υπερ-

υδρόφοβες 
Υπερ-

υδρόφοβες 
 

 

Πίνακας 4.6: Μετρήσεις στατικής γωνίας επαφής για τις επιφάνειες που κατασκευάστηκαν στο κενό. 

Είδος 
τραχύτητας 

Επίπεδο 
υπόστρωμα 

Si 
Αυλακώσεις 

Κ.Δ. χαμηλής 
τραχύτητας 

Κ.Δ. μεσαίας 
τραχύτητας 

Κ.Δ. υψηλής 
τραχύτητας 

    

 

C.A. ± STDEV 71.8 ± 0.64 109.87± 3.4 113.82±0.58 118.34±1.92 
Υπερ-

υδρόφοβες 
 

Πίνακας 4.7: Μετρήσεις στατικής γωνίας επαφής για τις επιφάνειες που κατασκευάστηκαν στο SF6. 

Είδος 
τραχύτητας 

Επίπεδο 
υπόστρωμα 

Si 
Αυλακώσεις 

Κ.Δ. χαμηλής 
τραχύτητας 

Κ.Δ. μεσαίας 
τραχύτητας 

Κ.Δ. υψηλής 
τραχύτητας 

  

   

C.A. ± STDEV 71.8 ± 0.64 106.81±1.15 
Υπερ-

υδρόφοβες 
Υπερ-

υδρόφοβες 
Υπερ-

υδρόφοβες 
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4.2.2 Η επίδραση του περιβάλλοντος ακτινοβόλησης 

Το περιβάλλον ακτινοβόλησης παίζει καθοριστικό ρόλο στις ιδιότητες της μικροδομημένης από 

laser επιφάνειας. Όπως έχει αναλυθεί στην υποενότητα 4.1.1.2, η ακτινοβόληση των δειγμάτων 

στα διάφορα περιβάλλοντα έχει σαν αποτέλεσμα τον σχηματισμό διαφορετικών μορφολογικών 

χαρακτηριστικών στην επιφάνεια των δειγμάτων πυριτίου (Εικόνα 4.2).  

Για την διερεύνηση της επίδρασης του περιβάλλοντος ακτινοβόλησης στις ιδιότητες διαβροχής 

των επιφανειών, θα πρέπει να συγκριθούν μεταξύ τους οι μετρήσεις στατικής γωνίας επαφής για 

δείγματα που έχουν ακτινοβοληθεί στα διαφορετικά περιβάλλοντα με τις ίδιες παραμέτρους στο 

laser (πυκνότητα ενέργειας, διάρκεια παλμού). Όλα τα μικροδομημένα υποστρώματα είναι 

διαστάσεων (5.0x5.0) mm και ο όγκος των σταγονιδίων είναι 1μl. Στον Πίνακα 4.8 διαφαίνεται η 

επίδραση των τριών διαφορετικών περιβαλλόντων ακτινοβόλησης για όμοιες παραμέτρους του 

laser (πυκνότητα ενέργειας και διάρκεια παλμού). 

 

Πίνακας 4.8: Μετρήσεις στατικής γωνίας επαφής στα τρία διαφορετικά περιβάλλοντα και για τις τέσσερις 

τραχύτητες. 

 

 

Είδος τραχύτητας 

Περιβάλλοντα ακτινοβόλησης 

Αέρας Κενό 
Δραστικό αέριο SF6 

(650mbar) 

Αυλακώσεις 

   

C.A. ± STDEV 113.2 ± 0.3 109.87± 3.4 106.81±1.15 

Κ.Δ. χαμηλής 
τραχύτητας 

  

 

C.A. ± STDEV 118.88±0.45 113.82±0.58 Υπερ-υδρόφοβες 

Κ.Δ. μεσαίας 
τραχύτητας 

 

 

 

C.A. ± STDEV Υπερ-υδρόφοβες 118.34±1.92 Υπερ-υδρόφοβες 

Κ.Δ. υψηλής 
τραχύτητας 

   

C.A. ± STDEV Υπερ-υδρόφοβες Υπερ-υδρόφοβες Υπερ-υδρόφοβες 
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Στην συγκεκριμένη περίπτωση παρατηρούμε ότι για τις επιφάνειες αυλακώσεων οι διαφορές 

στις γωνίες επαφής μεταξύ των τριών περιβαλλόντων ακτινοβόλησης δεν είναι αξιοσημείωτα 

διαφορετικές. Με αύξηση της τραχύτητας της επιφάνειας παρατηρούνται εντονότερες 

διαφοροποιήσεις. Στις χαμηλής τραχύτητας επιφάνειες η επίδραση του δραστικού αερίου είναι 

εμφανής καθώς από υδρόφοβες στο κενό και τον αέρα μεταβαίνουμε σε υπέρ-υδρόφοβες. Για 

τις επιφάνειες μεσαίας τραχύτητας, μόνο εκείνες κατασκευασμένες στο κενό είναι υδρόφοβες 

έναντι των άλλων δύο που είναι υπέρ-υδρόφοβες. Τέλος, όσον αφορά τις Κ.Δ. υψηλής 

τραχύτητας και οι τρείς επιφάνειες είναι υπέρ-υδρόφοβες. 

 

4.2.3 Η επίδραση του χρόνου 

Όλες οι επιφάνειες επανακαθαρίστηκαν για 35 λεπτά σε διάλυμα HF και αφέθηκαν χωρίς να 

ξανακαθαριστούν για έναν μήνα (4 εβδομάδες). Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν 

μετρήσεις της στατικής γωνίας επαφής την ίδια μέρα με τον καθαρισμό, την επόμενη, την 

τέταρτη και μετά ανά εβδομάδα για τρείς εβδομάδες. Ο όγκος νερού που χρησιμοποιήθηκε για 

τα σταγονίδια ήταν 1μl. Οι τιμές των μετρήσεων φαίνονται στα διαγράμματα που ακολουθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.1: Μετρήσεις γωνιών επαφής για 

έναν μήνα των επιφανειών που 

κατασκευάστηκαν με φωτοαποδόμηση    στον 

αέρα. Από αριστερά προς τα δεξιά αυλακώσεις, 

Κ.Δ χαμηλής τραχύτητας, Κ.Δ. μεσαίας 

τραχύτητας, Κ.Δ υψηλής τραχύτητας. Μαύρη 

κουκίδα μέτρηση την ίδια μέρα με τον 

καθαρισμό, κόκκινη την επόμενη, πράσινη την 

τέταρτη μέρα, μπλε την 2η εβδομάδα, γαλάζια 

την 3η εβδομάδα και μωβ την 4η εβδομάδα. 

Διάγραμμα 4.2: Μετρήσεις γωνιών επαφής για 

έναν μήνα των επιφανειών που 

κατασκευάστηκαν με φωτοαποδόμηση    στο 

κενό. Από αριστερά προς τα δεξιά αυλακώσεις, 

Κ.Δ χαμηλής τραχύτητας, Κ.Δ. μεσαίας 

τραχύτητας, Κ.Δ υψηλής τραχύτητας. Μαύρη 

κουκίδα μέτρηση την ίδια μέρα με τον 

καθαρισμό, κόκκινη την επόμενη, πράσινη την 

τέταρτη μέρα, μπλε την 2η εβδομάδα, γαλάζια 

την 3η εβδομάδα και μωβ την 4η εβδομάδα. 
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Διάγραμμα 4.3: Μετρήσεις γωνιών επαφής για έναν 

μήνα των επιφανειών που κατασκευάστηκαν με 

φωτοαποδόμηση    σε περιβάλλον δραστικού αερίου 

SF6. Από αριστερά προς τα δεξιά αυλακώσεις, Κ.Δ 

χαμηλής τραχύτητας, Κ.Δ. μεσαίας τραχύτητας, Κ.Δ 

υψηλής τραχύτητας. Μαύρη κουκίδα μέτρηση την 

ίδια μέρα με τον καθαρισμό, κόκκινη την επόμενη, 

πράσινη την τέταρτη μέρα, μπλε την 2η εβδομάδα, 

γαλάζια την 3η εβδομάδα και μωβ την 4η εβδομάδα. 

 

Όπως διαφαίνεται και από τα παραπάνω διαγράμματα η μεταβολή στην μέτρηση της γωνίας 

επαφής των επιφανειών είναι δραστική. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν την ημέρα 

καθαρισμού των επιφανειών αντιστοιχούν σε υδρόφοβες και υπέρ-υδρόφοβες επιφάνειες, την 

επόμενη κιόλας μέρα η διαβροχή των επιφανειών έχει αλλάξει δραστικά, με επιφάνειες να 

χαρακτηρίζονται υδρόφιλες. Στην πρώτη κιόλας εβδομάδα όλες οι επιφάνειες είναι υπέρ-

υδρόφιλες, μια ιδιότητα που φαίνεται να διατηρείται σε βάθος χρόνου που πραγματοποιήθηκαν 

οι μετρήσεις στατικής γωνίας επαφής. 

 

4.2.4 Η επίδραση του επανακαθαρισμού της επιφάνειας  

Όλες οι επιφάνειες καθαρίστηκαν συνολικά τρείς φορές σε διάλυμα HF για 35 λεπτά την κάθε 

φορά. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ καθαρισμών και τις δύο φορές ήταν 

τουλάχιστον ένας μήνας. Έτσι μετά από κάθε καθαρισμό πραγματοποιήθηκαν την ίδια μέρα 

μετρήσεις στατικής γωνίας επαφής για όλες τις επιφάνειες (τέσσερις τραχύτητες σε τρία 

διαφορετικά περιβάλλοντα ακτινοβόλησης). Οι μετρήσεις των γωνιών επαφής φαίνονται στα 

παρακάτω διαγράμματα. 
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Διάγραμμα 4.4: Μετρήσεις γωνιών επαφής μετά 

από κάθε καθαρισμό για τις επιφάνειες που 

κατασκευάστηκαν στον αέρα. Από αριστερά 

προς τα δεξιά αυλακώσεις, Κ.Δ χαμηλής 

τραχύτητας, Κ.Δ. μεσαίας τραχύτητας, Κ.Δ 

υψηλής τραχύτητας. Μαύρη κουκίδα μέτρηση 

κατά τον πρώτο καθαρισμό, κόκκινη κατά τον 

δεύτερο και πράσινη κατά τον τρίτο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.5: Μετρήσεις γωνιών επαφής μετά 

από κάθε καθαρισμό για τις επιφάνειες που 

κατασκευάστηκαν στο κενό. Από αριστερά προς 

τα δεξιά αυλακώσεις, Κ.Δ χαμηλής τραχύτητας, 

Κ.Δ. μεσαίας τραχύτητας, Κ.Δ υψηλής 

τραχύτητας. Μαύρη κουκίδα μέτρηση κατά τον 

πρώτο καθαρισμό, κόκκινη κατά τον δεύτερο και 

πράσινη κατά τον τρίτο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.6: Μετρήσεις γωνιών επαφής μετά 

από κάθε καθαρισμό για τις επιφάνειες που 

κατασκευάστηκαν σε περιβάλλον δραστικού αερίου 

SF6. Από αριστερά προς τα δεξιά αυλακώσεις, Κ.Δ 

χαμηλής τραχύτητας, Κ.Δ. μεσαίας τραχύτητας, Κ.Δ 

υψηλής τραχύτητας. Μαύρη κουκίδα μέτρηση κατά 

τον πρώτο καθαρισμό, κόκκινη κατά τον δεύτερο 

και πράσινη κατά τον τρίτο. 
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Ο επανακαθαρισμός των επιφανειών παρατηρείται ότι δεν οδηγεί σε επαναφορά των αρχικών 

ιδιοτήτων διαβροχή των επιφανειών. Ακόμη, μπορεί ευκόλως να εννοηθεί πως δεν παρατηρείται 

συστηματική μεταβολή των στατικών γωνιών επαφής, εφόσον υπάρχουν μεταβολές είτε σε 

υψηλότερη υδροφοβικότητα (π.χ. επιφάνεια Κ.Δ. χαμηλής τραχύτητας στον αέρα κατά τον τρίτο 

καθαρισμό) είτε σε υδροφιλικότητα (π.χ. επιφάνεια Κ.Δ. χαμηλής τραχύτητας στο SF6 κατά τον 

δεύτερο και τρίτο καθαρισμό). Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι ελέγχθηκε μέσω 

εικόνων που λήφθηκαν με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης SEM ότι δεν υπήρξε διάβρωση 

των μορφολογικών χαρακτηριστικών των επιφανειών με τον επανακαθαρισμό τους σε διάλυμα 

HF. 

 

4.2.5 Η επίδραση του τρόπου καθαρισμού του δείγματος 

Κατασκευάστηκαν εκ νέου επιφάνειες αυλακώσεων και Κ.Δ. υψηλής τραχύτητας για την 

επίδραση του τρόπου καθαρισμού των επιφανειών μετά την ακτινοβόληση στις ιδιότητες 

διαβροχής τους. Οι επιφάνειες κατασκευάστηκαν με την χρήση laser Yb:KGW (λ = 1026 nm, τ = 

170 fs), που λειτουργεί με συχνότητα 1 kHz. Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές πυκνότητες 

ενέργειας στο laser, 0,12 J/cm2 για τον σχηματισμό αυλακώσεων και 0.58J / cm2 για τον 

σχηματισμό Κ.Δ. υψηλής τραχύτητας. Οι επιφάνειες των δύο προαναφερθέντων τραχυτήτων 

κατασκευάστηκαν στον αέρα, σε κενό και τέλος σε δραστικό αέριο SF6. Στην παρακάτω Εικόνα 

φαίνονται οι εικόνες που πάρθηκαν από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης για τις 

επιφάνειες. 
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Εικόνα 4.6: Εικόνες που πάρθηκαν από το 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης SEM. Στην 

αριστερή στήλη βρίσκονται οι αυλακώσεις (0.12 

J/cm2) και στην δεξιά οι Κ.Δ. υψηλής τραχύτητας 

(0.58 J/cm2). Από πάνω προς τα κάτω έχουμε τις 

επιφάνειες που ακτινοβολήθηκαν στον αέρα, 

στο κενό και σε δραστικό αέριο SF6. Το 

συγκεκριμένο σετ επιφανειών (Α) καθαρίστηκε 

για 35 λεπτά σε HF. 

 

 

Εικόνα 4.7: Εικόνες που πάρθηκαν από το 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης SEM. Στην 

αριστερή στήλη βρίσκονται οι αυλακώσεις (0.12 

J/cm2) και στην δεξιά οι Κ.Δ. υψηλής τραχύτητας 

(0.58 J/cm2). Από πάνω προς τα κάτω έχουμε τις 

επιφάνειες που ακτινοβολήθηκαν στον αέρα, 

στο κενό και σε δραστικό αέριο SF6. Το 

συγκεκριμένο σετ επιφανειών (B) καθαρίστηκε 

σε αιθανόλη στους υπέρηχους για 10 λεπτά και 

μετά για 10 λεπτά σε διάλυμα HF. 

 

Τα δύο σετ επιφανειών (Α) και (Β) καθαρίστηκαν με διαφορετικούς τρόπους. Οι επιφάνειες του 

(Α) καθαρίστηκαν σε HF για 35 λεπτά, ενώ αυτές του (Β) καθαρίστηκαν με υπέρηχους σε διάλυμα 

αιθανόλης για 10 λεπτά και στην συνέχεια για 10 λεπτά σε διάλυμα HF. Στον Πίνακα 4.9 

φαίνονται οι μετρήσεις τις στατικής γωνίας επαφής των επιφανειών (Α) και (Β). Τα μίκρο-

δομημένα υποστρώματα είναι 5.0x5.0 (mm) , το επίπεδο Si είναι 1.0x1.0 (cm) και ο όγκος των 

σταγονιδίων νερού είναι σταθερός 1μl. Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν μια εβδομάδα 

μετά από τον καθαρισμό των επιφανειών. 

 

 

 

Α Β 
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Πίνακας 4.9: Μετρήσεις γωνίας επαφής για τις επιφάνειες που καθαρίστηκαν με δύο διαφορετικούς 

τρόπους. 

Είδος τραχύτητας και 
περιβάλλον 

ακτινοβόλησης 

Επιφάνειες (Α) Επιφάνειες (Β) 

Αυλακώσεις, αέρας 

 

Υπερ-υδρόφιλη 

C.A. 6.67  

Κ.Δ. υψηλής τραχύτητας, 
αέρας 

Υπερ-υδρόφιλη 
 

C.A.  108.03 

Αυλακώσεις, κενό 

  

C.A. 21.32 18.80 

Κ.Δ. υψηλής τραχύτητας, 
κενό 

 
Υπερ-υδρόφιλη 

C.A. 99.79  

Αυλακώσεις, SF6 

  

C.A. 50.00 41.80 

Κ.Δ. υψηλής τραχύτητας, 
SF6 

  

C.A. 53.33 49.71 
 

 

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 4.9, με εξαίρεση τις επιφάνειες Κ.Δ. υψηλής τραχύτητας 

κατασκευασμένες στον αέρα και τις  Κ.Δ. υψηλής τραχύτητας κατασκευασμένες σε κενό, για τις 

υπόλοιπες φαίνεται ότι το μέσο καθαρισμού τους δεν παίζει σημαντικό ρόλο στις ιδιότητες 

διαβροχής, εφόσον οι τιμές είναι σχετικά κοντά μεταξύ τους. Τα μικροδομημένα υποστρώματα 

Κ.Δ. υψηλής τραχύτητας κατασκευασμένες στον αέρα και οι Κ.Δ. υψηλής τραχύτητας 

κατασκευασμένες σε κενό, δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση των αποτελεσμάτων διότι 

καθαρίστηκαν διαφορετικές μέρες σε διάλυμα HF άγνωστης προέλευσης, την δεύτερη φορά. 
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Κεφάλαιο 5. 

Συζήτηση και Αποτελέσματα  

 

5.1 Υποστρώματα μικροδομημένου Si κατασκευασμένα μέσω laser υπέρ-βραχέων παλμών  

Η κατασκευή βιομιμητικών επιφανειών αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητικών 

ομάδων και η σημαντικότητα αυτής είναι μεγάλη. Ο λόγος αυτού είναι οι μοναδικές ιδιότητες 

των επιφανειών αυτών, που βρίσκουν πολυάριθμες και ποικιλόμορφες εφαρμογές. Κάποιες από 

τις εφαρμογές αυτές αποτελούν οι συσκευές νανοκλίμακας, η απωθητικότητα του νερού και ο 

αυτοκαθαρισμός των επιφανειών, υλικά και ίνες υψηλής μηχανικής αντοχής, 

αντιανακλαστικότητα κ.α..[1] 

Η μικροδόμηση των επιφανειών είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μέσω διαφόρων μεθόδων 

που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.[7,8,68] Η μέθοδος που χρησιμοποιείται στην παρούσα 

εργασία είναι η φωτοαποδόμηση με την χρήση laser υπέρ-βραχέων παλμών. Είναι εφικτή, μέσω 

αυτής της μεθόδου, με μεταβολή των παραμέτρων του laser (π.χ. πυκνότητα ενέργειας, 

συχνότητα, διάρκεια παλμού, πόλωση δέσμης) και του περιβάλλοντος ακτινοβόλησης (π.χ. 

αέρας, κενό, δραστικό αέριο, υγρό) η τροποποίηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών της 

μικροδομημένης επιφάνειας, με στόχο την επίτευξη επιθυμητών ιδιοτήτων.  

Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την κατασκευή 

μικροδομημένων επιφανειών πυριτίου μέσω επεξεργασίας της επιφάνειας με laser υπέρ-

βραχέων παλμών. Κατασκευάστηκαν επιφάνειες διαφορετικής τραχύτητας σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα ακτινοβόλησης. Στόχος ήταν η διερεύνηση των ιδιοτήτων διαβροχής των 

επιφανειών, για τα διάφορα μορφολογικά χαρακτηριστικά και τα διαφορετικά περιβάλλοντα 

ακτινοβόλησης. Ακόμη πραγματοποιήθηκε έλεγχος των ιδιοτήτων διαβροχής τους σε βάθος 

χρόνου και τέλος ελέγχθηκε η επίδραση των διαφορετικών τρόπων καθαρισμού τους μετά από 

την μικροδόμηση τους. 

 

5.2 Οι παράμετροι ακτινοβόλησης επηρεάζουν την επιφανειακή μικροδόμηση 

Η ακτινοβόληση στερεής επιφάνειας με την χρήση laser υπέρ-βραχέων παλμών (fs) οδηγεί σε 

μικροδομές διαφόρων μορφολογιών οι οποίες εξαρτώνται από τις αλληλεπιδράσεις 

ακτινοβολίας laser-ύλης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν στην επιφάνεια να σχηματιστούν 

αυλακώσεις ή Κ.Δ. διαφόρων τραχυτήτων.[39] Επιπλέον με την κατάλληλη ρύθμιση των 

παραμέτρων του laser (π.χ. πυκνότητα ενέργειας, συχνότητα) και την ακτινοβόληση των 

επιφανειών σε διαφορετικά περιβάλλοντα (π.χ. αέρας, κενό, δραστικό αέριο) είναι εφικτός ο 

έλεγχος των μορφολογικών χαρακτηριστικών των επιφανειών. [10] 

Στην συγκεκριμένη μελέτη δείξαμε ότι διατηρώντας σταθερές τρείς πειραματικές παραμέτρους 

(μήκος κύματος, συχνότητα, και διάρκεια παλμού) και μεταβάλλοντας την ισχύ της δέσμης και 

το περιβάλλον ακτινοβόλησης είναι δυνατή η μεταβολή της επιφανειακής μικροδόμησης με 

πολύ ελεγχόμενο τρόπο. Η αύξηση της ισχύος (15-70mW) ή με άλλα λόγια της πυκνότητας 
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ενέργειας (0.12-0.58 J/cm2) έχουν σαν αποτέλεσμα τον σχηματισμό δύο διαφορετικών 

μορφολογιών (αυλακώσεις και Κ.Δ.) και ακόμη των σχηματισμό διαφόρων τραχυτήτων Κ.Δ. με 

αύξηση του ύψους τους και μεγαλύτερο χωρικό διαχωρισμό. 

Επίσης, το περιβάλλον ακτινοβόλησης είναι πολύ σημαντική παράμετρος, εφόσον επηρεάζει 

δραματικά την μορφολογία των μικροδομών. Έχουμε δείξει, ότι οι δομές (για ίδια πυκνότητα 

ενέργειας) πηγαίνοντας από τον αέρα, στο κενό και στο δραστικό αέριο SF6 γίνεται περισσότερο 

καθορισμένη, αυτό φαίνεται πιο έντονα στις Κ.Δ.. Ακόμη, οι δομές που κατασκευάστηκαν υπό 

κενό είναι περισσότερο βραχείς και ακανόνιστες συγκριτικά με αυτές που κατασκευάστηκαν σε 

περιβάλλον δραστικού αερίου SF6. Στην περίπτωση των Κ.Δ. κατασκευασμένες σε SF6 οι δομές 

είναι αιχμηρές και εμφάνιζαν στην επιφάνειά τους τραχύτητα στην κλίμακα του νανο-. 

Περαιτέρω, με αύξηση της πίεσης του δραστικού αερίου υπάρχει σχηματισμός δύο-κλιμάκων 

τραχύτητας στην μικροδομημένη επιφάνεια. Με αυτό τον τρόπο, το περιβάλλον ακτινοβόλησης, 

παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην τραχύτητα των υποστρωμάτων, με τον σχηματισμό ιεραρχικών 

δομών. 

Η επιφανειακή απόκριση στις παραμέτρους που συζητήθηκαν παραπάνω, έχουν μελετηθεί και 

σε άλλες εργασίες[4,11,12], και τα αποτελέσματα συνάδουν μεταξύ τους. 

 

5.3 Η επίδραση της επιφανειακής μικροδόμησης στις ιδιότητες διαβροχής  

Ο έλεγχος των ιδιοτήτων διαβροχής των επιφανειών και ιδιαίτερα η πιθανότητα κατασκευής 

υπέρ-υδρόφιλης και υπέρ-υδρόφοβης (η αποκαλούμενη συμπεριφορά "Lotus Effect"[69] 

επιφάνειας με μικρο/νανο-δομές, αποτελέι χαρακτηριστικό για μια σείρα από εφαρμογές, όπως 

είναι οι επιφάνειες αυτοκαθαρισμού, υδροφοβικές επιστρώσεις για μέσα μεταφοράς, βιολογικά 

υποστρώματα κ.α..[70,71,72] Οι ιδιότητες του φύλλου του λωτού έχουν αποδοθεί στην πολύπλοκη 

μορφολογία της επιφάνειας του, η οποία αποτελείται από ιεραρχικές δομές δύο διαφορετικών 

κλιμάκων μεγέθους. Η κύρια στρατηγική που χρησιμοποιείται για την δημιουργία υπέρ-

υδρόφοβων επιφανειών είναι η μίμηση και κατασκευή αυτής της μορφολογίας.[11] Μπορούμε, 

λοιπόν, να μελετήσουμε τις ιδιότητες διαβροχής των μικροδομημένων επιφανειών μέσω της 

στατικής γωνίας επαφής και να τις συσχετίσουμε με εφαρμογές μικρορευστομηχανικής.[4] 

Στην Υποενότητα 3.2.3 αναλύθηκαν τα δύο μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την μελέτη της 

επίδρασης της τραχύτητας της επιφάνειας στις ιδιότητες διαβροχής της. Στην δεδομένη 

περίπτωση παρατηρήθηκε ότι με αύξηση της τραχύτητας της επιφάνειας αυξάνεται η στατική 

γωνία επαφής (πίνακας 4.5, 4.6, 4.7). Βάση των παραπάνω και βασιζόμενοι στην θεωρία που 

αναλύθηκε στην Υποενότητα 3.2.3 καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι μικροδομημένες 

επιφάνειες πυριτίου ακολουθούν το μοντέλο διαβροχής Cassie-Baxter. Αυτό προκύπτει από το 

γεγονός ότι η αρχική γωνία επαφής στο επίπεδο πυρίτιο ήταν <90 ° (υδρόφιλη) και μετά την 

ακτινοβόληση σε όλα τα περιβάλλοντα (αέρα, κενό, δραστικό αέριο) έγινε υδρόφοβη (> 90 °) και 

σε κάποιες περιπτώσεις υπέρ-υδρόφοβη. 
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5.4 Η επίδραση του χρόνου στις ιδιότητες διαβροχής των επιφανειών  

Όλες οι επιφάνειες κατασκευάστηκαν και καθαρίστηκαν για 35min σε διάλυμα HF δύο φορές. Το 

HF χρησιμοποιήθηκε ως μέσω καθαρισμού διότι σχηματίζεται ένα μονοατομικό στρώμα 

υδρογόνων στα εναπομείναντα πυρίτια τις επιφάνειας, αυτό οδηγεί σε προστασία της 

επιφάνειας από οξείδωση.[73] Κατά τον δεύτερο καθαρισμό,  για 4 εβδομάδες πάρθηκαν 

μετρήσεις στατικής γωνίας επαφής έτσι ώστε να μελετηθεί η επίδραση του χρόνου στις ιδιότητες 

διαβροχής των επιφανειών. Όταν οι επιφάνειες καθαρίστηκαν και μετρήθηκε η στατική γωνία 

επαφής όλες είναι υδρόφοβες (θ>90ο). Σε διάστημα μιας εβδομάδας όλες οι επιφάνειες 

μετατράπηκαν απο υδρόφοβες σε υπέρ-υδρόφιλες, μια ιδιότητα η οποία φαίνεται να παραμένει 

σταθερή σε βάθος χρόνου που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις.  

 

5.5 Η επίδραση της μεθόδου καθαρισμού  στις ιδιότητες διαβροχής 

Όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη υποενότητα χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικοί τρόποι 

καθαρισμού των επιφανειών. Στόχος ήταν η εξακρίβωση του κατά πόσο ο τρόπος καθαρισμού 

των επιφανειών μετά την ακτινοβόληση και μικροδόμηση των υποστρωμάτων πυριτίου 

επηρεάζει τις ιδιότητες διαβροχής τους. Στον Πίνακα 4.9 παρατίθενται οι μετρήσεις στατικής 

γωνίας επαφής που πάρθηκαν ύστερα από μια εβδομάδα από τον καθαρισμό των επιφανειών. 

Για τις επιφάνειες Κ.Δ. υψηλής τραχύτητας στον αέρα και στο κενό, τα αποτελέσματα δεν 

μπορούν να θεωρηθούν ακριβή διότι οι επιφάνειες καθαρίστηκαν διαφορετικές μέρες, 

αποτέλεσμα αυτού είναι το διάλυμα HF να μην ήταν το ίδιο και έτσι υπάρχει μεγάλη απόκλιση 

των τιμών μεταξύ τους. Μέσω των υπολοίπων επιφανειών μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο 

τρόπος καθαρισμού τους δεν επηρεάζει σημαντικά τις ιδιότητες διαβροχής τους, δεδομένου ότι 

οι μετρήσεις στατικής γωνίας επαφής έχουν πολύ μικρές αποκλίσεις μεταξύ τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

[1] Stratakis, E. I., & Zorba, V. (2010). Biomimetic Artificial Nanostructured Surfaces. 

Nanomaterials for the Life Sciences (Vol. 7). 

[2] Xia, F., & Jiang, L. (2008). Bio-inspired, smart, multiscale interfacial materials. Advanced 

Materials, 20(15), 2842–2858. 

[3] Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K,Walter P (eds) (2008) Molecular biology of 

the cell. Garland Science, New York 

[4] Stratakis, E., Ranella, A., & Fotakis, C. (2011). Biomimetic micro/nanostructured functional 

surfaces for microfluidic and tissue engineering applications. Biomicrofluidics, 5(1), 1–31. 

[5] FABRICATION OF NANOMATERIALS BY TOP-DOWN AND BOTTOM-UP APPROACHES – AN 

OVERVIEW Dr. V. M. Arole1, Prof.S.V.Munde2 

[6] Electron beam lithography: resolution limits and applications C. Vieu), F. Carcenac 

[7] J.-Y. Shiu, C.-W. Kuo, P. Chen, and C.-Y. Mou, Chem. Mater. 16, 561 (2004). 

[8] I. Woodward, W. C. E. Schofield, V. Roucoules, and J. P. S. Badyal, Langmuir 19, 3432 (2003). 

[9] Artificial petal surface based on hierarchical micro- and nanostructures Yong Min Park, Myeong Gang) 

[10] Zorba, V., Tzanetakis, P., Fotakis, C., Spanakis, E., Stratakis, E., Papazoglou, D. G., & Zergioti, 

I. (2006). Silicon electron emitters fabricated by ultraviolet laser pulses. Applied Physics Letters, 

88(8). 

[11] Zorba, V., Boukos, N., Zergioti, I., & Fotakis, C. (2008). Ultraviolet femtosecond, picosecond 

and nanosecond laser microstructuring of silicon: structural and optical properties. Applied 

Optics, 47(11), 1846–1850. 

[12] Her, T. H., Finlay, R. J., Wu, C., Deliwala, S., & Mazur, E. (1998). Microstructuring of silicon 

with femtosecond laser pulses. Applied Physics Letters, 73(12), 1673–1675. 

[13] Stratakis, E. (2012). Nanomaterials by Ultrafast Laser Processing of Surfaces, 4, 407–431. 

[14] Zorba, V., Stratakis, E., Barberoglou, M., Spanakis, E., Tzanetakis, P., Anastasiadis, S. H., & 

Fotakis, C. (2008). Biomimetic artificial surfaces quantitatively reproduce the water repellency of 

a lotus leaf. Advanced Materials, 20(21), 4049–4054. 

[15] Rapid fabrication of super-hydrophobic surfaces of silicon wafers with excellent anisotropic 

wetting Jiajing Zhu 

[16] Rudenko, A., Colombier, J., & Itina, T. E. (2016). Influence of Polarization State on Ultrafast 

Laser-Induced Bulk Nanostructuring. Journal of Laser Micro/Nanoengineering, 11(3), 304–311. 

[17] Whitesides, G. M. (2006). The origins and the future of microfluidics. Nature, 442(7101), 

368–73. 

[18] Diversity of structure, morphology and wetting of plant surfaces Kerstin Koch, 2008,   



50 
 

[19] Superhydrophobic surfaces: From natural to biomimetic to functional Zhiguang Guo, 2011 

[20] Zorba, V., Stratakis, E., Barberoglou, M., Spanakis, E., Tzanetakis, P., Anastasiadis, S. H., & 

Fotakis, C. (2008). Biomimetic artificial surfaces quantitatively reproduce the water repellency of 

a lotus leaf. Advanced Materials, 20(21), 4049–4054.  

[21] Gould, R. Gordon (1959). "The LASER, Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation". In Franken, P.A.; Sands R.H. (eds.). The Ann Arbor Conference on Optical Pumping, 

the University of Michigan, 15 June through 18 June 1959. p. 128. OCLC 02460155 

[22] Principles of laser, Orazio Svelto 

[23] Growth of spontaneous periodic surface structures on solids during laser illumination, Zhou 

Guosheng, P. M. Fauchet, and A. E. Siegman, Phys. Rev. B 26, 5366 – Published 15 November 

1982 

[24] Pulsed-laser evaporation technique for deposition of thin films: Physics and theoretical 

model, Rajiv K. Singh and J. Narayan, Phys. Rev. B 41, 8843 – Published 1 May 1990 

[25] Nolte, S, C Momma, H Jacobs, A Tu, B N Chichkov, B Wellegehausen, and H Welling. 

“Ablation of Metals by Ultrashort Laser Pulses.” Journal of the Optical Society of America B 14, 

no. 10 (1997): 2716–22. 

[26] Jost, D., W. Lüthy, H. P. Weber, and R. P. Salathé. “Laser Pulse Width Dependent Surface 

Ripples on Silicon.” Applied Physics Letters 49, no. 11 (1986): 625–27. 

[27] Henyk, M., N. Vogel, D. Wolfframm, A. Tempel, and J. Reif. “Femtosecond Laser Ablation 

from Dielectric Materials: Comparison to Arc Discharge Erosion.” Applied Physics A: Materials 

Science and Processing 69, no. 7 (1999): 355–58. 

[28] Barberoglou, M., G. D. Tsibidis, D. Gray, E. Magoulakis, C. Fotakis, E. Stratakis, and P. A. 

Loukakos. “The Influence of Ultra-Fast Temporal Energy Regulation on the Morphology of Si 

Surfaces through Femtosecond Double Pulse Laser Irradiation.” Applied Physics A: Materials 

Science and Processing 113, no. 2 (2013): 273–83. 

[29] Jing-tao , Z H U, Zhao Ming, Y I N Gang, Zhao Li, and Chen De-ying. “Silicon Micro-

Structuring Using Ultra-Short Laser Pulses” 5629 (n.d.): 11–14. 

[30] Laser-induced periodic surface structure. III. Fluence regimes, the role of feedback, and 

details of the induced topography in germanium J.F.Young, J.E. Sipe, H.M. van Driel, Phys. Rev. B 

30(4) , 2001  

[31] E. Magoulakis, E. L. Papadopoulou, E. Stratakis, C. Fotakis, and P. A. Loukakos, Appl.Phys. 

A. 98, 701 (2010). 

[32] A.C. Tien, S. Backus, H. Kapteyn, M. Mourane, G. Mourou, Phys. Rev. Lett. 82, 3883 

(1999). 

[33] Sundaram, S K, and E Mazur. “Inducing and Probing Non-Thermal Transitions in 

Semiconductors Using Femtosecond Laser Pulses.” Nature Materials 1, no. 4 (2002): 217–24. 



51 
 

[34] Lucas, L. and J. Zhang, Femtosecond laser micromachining: a back-to-basics primer. 

2012 

[35] K. Garasz , M. Tanski  , M. Kocik , E. Iordanova , G. Yankov , S. Karatodorov , M. Grozeva, The 

Effect of Process Parameters in Femtosecond Laser Micromachining, Bulg. J. Phys. 43 (2016) 

110–120 

[36] Y.C. Koji Sugioka, Ultrafast Laser Processing: From Micro- to Nanoscale, 2013. 

[37] J.F.Young, J.E. Sipe, H.M. van Driel, Phys. Rev. B 30(4) , 2001 (1984).  

[38] Laser-Induced Periodic Surface Structures – a Scientific Evergreen Jörn Bonse, Sandra 

Höhm, Sabrina V. Kirner, Arkadi Rosenfeld, and Jörg Krüger IEEE J. Sel. Top. Quant. Electron. 23, 

9000615 (2017) 

[39] Tsibidis, George D., C. Fotakis, and E. Stratakis. “From Ripples to Spikes: A 

Hydrodynamical Mechanism to Interpret Femtosecond Laser-Induced Self-Assembled 

Structures.” Physical Review B 92, no. 4 (July 9, 2015): 41405. 

[40] Tsibidis, George D., Evangelos Skoulas, Antonis Papadopoulos, and Emmanuel Stratakis. 

“Convection Roll-Driven Generation of Supra-Wavelength Periodic Surface Structures on 

Dielectrics upon Irradiation with Femtosecond Pulsed Lasers.” Physical Review B - Condensed 

Matter and Materials Physics 94, no. 8 (2016): 2–6. 

[41] Sukumar Basu , Crystalline Silicon – Properties and Uses, 2011 

[42] Voldman J, Gray ML, Schmidt MA, 1999, Microfabrication in biology and medicine, Annu 

Rev Biomed Eng, 1:401. 

[43] Sievila P, 2013, Microfabrication technologies for single-crystal sensors, PhD thesis, Aalto 

University 

[44] Simitzi, C., Stratakis, E., Fotakis, C., Athanassakis, I., & Ranella, A. (2015). Microconical 

silicon structures influence NGF-induced PC12 cell morphology. Journal of Tissue Engineering 

and Regenerative Medicine, 9(4), 424–434. 

[45] Ranella, A., Barberoglou, M., Bakogianni, S., Fotakis, C., & Stratakis, E. (2010). Tuning cell 

adhesion by controlling the roughness and wettability of 3D micro/nano silicon structures. Acta 

Biomaterialia, 6(7), 2711–2720. 

[46] Watanabe, Keiichiro, Takayuki Hoshino, Kazuhiro Kanda, Yuichi Haruyama, and Shinji 

Matsui. “Brilliant Blue Observation from a Morpho-Butterfly-Scale Quasi-Structure.” Japanese 

Journal of Applied Physics, Part 2: Letters 44, no. 1–7 (2005). 

[47] Hermens, U., S.V. Kirner, C. Emonts, P. Comanns, E. Skoulas, A. Mimidis, H. Mescheder, 

et al. “Mimicking Lizard-like Surface Structures upon Ultrashort Laser Pulse Irradiation of 

Inorganic Materials.” Applied Surface Science, 2016. 

[48] Lee, Jae Yoon, Hyeongjin Lee, Yong Bok Kim, and Geun Hyung Kim. “Fabrication of a 

Biomimetic Hierarchical Surface Replicated from a Lotus Leaf and in Vitro Cellular Activities.” 

Plasma Processes and Polymers 12, no. 2 (2015): 141–52. 



52 
 

[49] Stratakis, E. “Nanomaterials by Ultrafast Laser Processing of Surfaces.” Science of Advanced 

Materials 4 (2012): 407–31. 

[50] Laser micro-structured Si scaffold-implantable vaccines against Salmonella Typhimurium, 

Ioanna Zerva , Eleni Katsoni , Chara Simitzi, Emmanuel Stratakis  , Irene Athanassakis 

[51] Hunt LP, 1990, Silicon Precursors: Their Manufacture and Properties In Handbook of 

semiconductor silicon technology, ed. WC O'Mara, RB Herring, LP Hunt, Noyes Publications 

[52] Suryanarayana C., Norton M.G. (1998) Lattices and Crystal Structures. In: X-Ray Diffraction. 

Springer, Boston, MA 

[53] B.G. Streetman, Solid State Electronics, Third Edition, Chapter 1, Prentice Hall, 1990 

[54] Dolgaev SI, Lavrishev SV, Lyalin AA, Simakin AV, Voronov VV, Shafeev GA, 2001, 

Formation of conical microstructures upon laser evaporation of solids, Applied Physics A: 

Materials Science & Processing, 73:177. 

[55] Zorba V, Persano L, Pisignano D, Athanassiou A, Stratakis E, et al, 2006, Making silicon 

hydrophobic: wettability control by two-lengthscale simultaneous patterning with femtosecond 

laser irradiation, Nanotechnology, 17:3234. 

[56] T.-H.Her , R. J. Finlay, C. Wu, S.Deliwala, E. Mazur, Appl. Phys. Lett. 1998, 73, 1673. 

[57] Femtosecond laser-induced formation of spikes on silicon T.-H. Her∗, R.J. Finlay∗∗, C. Wu, E. 

Mazur Appl. Phys. A 70, 383–385 (2000)].   

[58] Bates Robert L, P L Stephan Thamban, Matthew J Goeckner, and Lawrence J Overzet. 

“Silicon Etch Using SF 6 /C 4 F 8 /Ar Gas Mixtures,” 2014, 0–11. 

[59] D. Bäuerle, Laser Processing and Chemistry, Third Edition, Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg New York (2000). 

[60] Lii, Y.~J., J Jorné, K.~C. Cadien, and J.~E. Schoenholtz Jr. “Plasma Etching of Silicon in SF.” 

J. Electrochem. Soc. 137, no. 11 (1990): 3633. 

[61] J.D.Fowlkes, A.J.Pedraza, D.H.Lowndes, Appl. Phys. Lett. 77, 1629 (2000). 

[62] D. Bäuerle, Chemical processing with lasers , Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 

(1986). 

[63] Crouch, C. H., J. E. Carey, J. M. Warrender, M. J. Aziz, E. Mazur, and F. Y. Génin. 

“Comparison of Structure and Properties of Femtosecond and Nanosecond Laser-Structured 

Silicon.” Applied Physics Letters 84, no. 11 (2004): 1850–52. 

[64] Goclawski J., Urbaniak–Domagała W., The measurement of Wetting Angle by Applying an 

ADSA Model of Sessile Drop on Selected Textile Surfaces, Fibers and Textiles in Eastern Europe, 

67(2), pp. 84-88, 2008 

[65] Stacy R.,Contact Angle Measurment Technique for Rough Surfaces, M.Sc. Thesis, Michigan 

Technological University, Department of Mechanical Engineering, 2009. 



53 
 

[66] Birnbaum, Milton. “Semiconductor Surface Damage Produced by Ruby Lasers.” Journal 

of Applied Physics 36, no. 11 (1965): 3688–89. 

[67] A. B. D. Cassie, S. Baxter,Trans. Faraday. Soc., 40, 546 (1944). 

[68] E. Martines, K. Seunarine, H. Morgan, N. Gadegaard, C. D. W. Wilkinson, and M. O. 

Riehle, Nano Lett. 5, 2097 (2005). 

[69] W. Barthlott, C. Neinhuis, Planta 202, 1 (1997). 

[70] A. Nakajima, A. Fujishima, K. Hashimoto, T. Watanabe, Adv. Mater. 11, 1365 (1999). 

[71] Z. Yoshimitsu, A. Nanajima, T. Watanabe, K. Hashimoto, Langmuir 18, 5818 (2002). 

[72] N. A. Patankar Langmuir 19, 1249 (2003). 

[73] The formation of hydrogen passivated silicon single-crystal surfaces using ultraviolet 

cleaning and HF etching T, Takahagi, I. Nagai, A. Ishitani, and H. Kuroda 

[74] Lotus-Inspired Nanotechnology Applications B Karthick and Ramesh Maheshwari 

 

 


