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Περίληψη 
 

Η φωτοαποδόµηση µε laser (ablation) αποτελεί τη βάση πληθώρας διαφορετικών 

τεχνικών, που στοχεύουν στην ανάλυση και επεξεργασία µοριακών υποστρωµάτων. Σε όλες 

αυτές τις εφαρµογές χρησιµοποιούνται συνθήκες πολύ ισχυρής ακτινοβόλησης, οπότε 

σηµαντικά ερωτήµατα ανακύπτουν σχετικά µε την φύση και την έκταση των φωτοχηµικών 

αλλαγών που επάγονται στο υπόστρωµα. Επίσης, τίθεται το ερώτηµα πως αυτές οι αλλαγές 

συγκρίνονται µε αυτές που προκαλούνται κατά την ακτινοβόληση σε χαµηλές εντάσεις 

φωτός, όπου ισχύει η γραµµική φωτοχηµεία. 

Στη συγκεκριµένη µελέτη, χρησιµοποιούµε πολυµερή (PMMA και PS) υπό µορφή 

λεπτών υµενίων (φιλµ), εµπλουτισµένα µε φωτοευαίσθητα οργανικά µόρια (dopants). Οι 

φωτοευαίσθητες ουσίες  αποτελούν δείκτες των φωτοχηµικών αλλαγών που προκαλεί η 

διαδικασία φωτοαποδόµησης. Η φωτοχηµεία των φωτοευαίσθητων ουσιών είναι καλά 

µελετηµένη στην υγρή και αέρια φάση, και εποµένως είναι δυνατή η παρακολούθηση και 

ανάλυση των αλλαγών που υφίστανται στο πολυµερικό υπόστρωµα ως αποτέλεσµα της 

ακτινοβόλησης. Χρησιµοποιούµε τεχνική φασµατοσκοπίας φθορισµού για τον χαρακτηρισµό 

και ποσοτικοποίηση των προϊόντων που σχηµατίζονται στο ακτινοβοληµένο υπόστρωµα. Οι 

βασικές παράµετροι που διερευνώνται είναι η πυκνότητα ενέργειας, το µήκος κύµατος λ 

(193nm, 248nm, 308nm, 532nm) καθώς και η κινητική των αντιδράσεων σχηµατισµού 

φωτοπροϊόντων κατά τη φωτοαποδόµηση.  

Η φωτοαποδόµηση οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού φωτόλυσης της ενσωµατωµένης 

ένωσης, όπως και στον αποδοτικό σχηµατισµό ενώσεων επανασύνδεσης. Ο σχηµατισµός των 

προϊόντων κατά τη φωτοαποδόµηση διαρκεί για πολύ µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από ότι 

σε χαµηλές εντάσεις φωτός (msec σε αντίθεση µε µsec). Τα αποτελέσµατα αυτά 

συσχετίζονται µε τις υψηλές θερµοκρασίες και µε τις αλλαγές στη δοµή του πολυµερούς που 

προκαλούνται κατά τη φωτοαποδόµηση. Όµως, η έκταση των αλλαγών αυτών εξαρτάται 

καθοριστικά από το µήκος κύµατος ακτινοβόλησης. Η εξάρτηση συσχετίζεται µε την 

απορροφητικότητα του υποστρώµατος στα διάφορα µήκη κύµατος. Τέλος, παρουσιάζονται 

αρχικές µελέτες για µίγµατα PMMA/PS διαφορετικών Μ.Β.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

Εισαγωγή  
 

 

1.1  Το φαινόµενο φωτοαποδόµησης (ablation) 

 

Κατά την ακτινοβόληση στερεών επιφανειών µε µεγάλης έντασης παλµικά λέιζερ, 

µικροσκοπική ποσότητα υλικού από το υπόστρωµα εκτινάσσεται στην αέρια φάση µε 

σχηµατισµό αποτυπώµατος στο υπόστρωµα. Αυτό είναι το φαινόµενο της φωτοαποδόµησης 

ή ablation (ανακαλύφθηκε το 1982 [1-3]). Συγκεκριµένα η εξάρτηση της ποσότητας υλικού 

που εκτινάσσεται στην αέρια κατάσταση παρουσιάζει εν γένει την εξάρτηση από την 

πυκνότητα ενέργειας FLASER που δείχνεται στο Σχήµα 1.1. Η οριακή τιµή έντασης λέιζερ 

πάνω από την οποία παρατηρείται αποµάκρυνση σηµαντικής ποσότητας υλικού θεωρείται 

ότι αποτελεί το λεγόµενο κατώφλι φωτοαποδόµησης (ablation threshold). Πρόκειται για 

ένα πολύπλοκο και συνεργειακό (collective) φαινόµενο του οποίου η πλήρης κατανόηση 

αποτελεί αντικείµενο εντατικής έρευνας.  

Tο κατώφλι αποδόµησης και η τιµή της κυµαίνεται από δεκάδες µέχρι και µερικές 

εκατοντάδες millijoules/cm2  ενώ εξαρτάται τόσο από το είδος του στερεού όσο και από το 

µήκος κύµατος της ακτινοβολίας λέιζερ. Όταν η ένταση του laser F, είναι στην περιοχή, ή 

και, µόλις πάνω από το κατώφλι, το βάθος αφαίρεσης d, ανά παλµό, µεταβάλλεται 

λογαριθµικά µε αυτή, 

d �  ln (
thF

F )    (1.1) 

όπου Fth είναι η ένταση-κατώφλι [4, 5]. Με την αύξηση της έντασης, η σχέση αυτή 

µεταβάλλεται, από λογαριθµική, σε σχεδόν γραµµική: 
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d �  (F – Fo)     (1.2) 

όπου Fo είναι µια χαρακτηριστική ένταση laser συνήθως µεγαλύτερη από το κατώφλι.  

  

 

Όταν ένας παλµός υπεριώδους ακτινοβολίας ακτινοβολήσει µια στερεή επιφάνεια 

(πολυµερές), ένας ισχυρός ήχος θα ακουστεί (αν η διαδικασία γίνεται στον αέρα) ενώ 

παράλληλα ένα λαµπρό plume θα φανεί να αποµακρύνεται από την επιφάνεια του στερεού 

(είτε σε κενό είτε σε ατµόσφαιρα). Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν άµεσο τρόπο 

παρατήρησης της φωτοαποδόµησης (Σχήµα 1.2). Φυσικά οι παρατηρήσεις αυτές όπως και η 

εξάρτηση του Σχήµατος 1.1 αποτελούν απλώς µία φαινοµενολογική περιγραφή του 

φαινοµένου και δεν παρέχουν µία φυσική κατανόησή του. Ο λόγος για τη φαινοµενολογική 

περιγραφή είναι ακριβώς ότι ο µηχανισµός δεν είναι ακόµη κατανοητός, και όπως 

περιγράφεται στο υποκεφάλαιο 1.2, διάφοροι και αλληλοσυγκρουόµενοι µηχανισµοί έχουν 

προταθεί. Ακόµα και ο προσδιορισµός του κατωφλίου φωτοαποδόµησης δεν είναι εύκολο να 

γίνει, αφού δεν έχει εξακριβωθεί συγκεκριµένη “µετάβαση” που να οδηγεί στην 

φωτοαποδόµηση. 

 

Σχήµα 1.1 Εξάρτηση βάθους υλικού (µm) που αφαιρείται ανά παλµό, κατά την 
ακτινοβόληση υµενίου Au πάνω σε υπόστρωµµα από κρύσταλλο quartz σαν συνάρτηση 
της έντασης ενός KrF-excimer laser (λ=248 nm, τpulse=26 ns). H ακτινοβόληση έχει 
πραγµατοποιηθεί σε τρία διαφορετικά περιβάλλοντα. (κενό, και ατµόσφαιρα 0.4 mbar και 
500 mbar Ar) 
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Σχήµα 1.2  : Απεικόνιση επιφάνειας στερεού που αποτελείται από το 
πολυµερές PMMA και την χρωµοφόρα biphenyl (2% wt.), σε διαφορετικούς 
χρόνους:  a) 50 ns,  b)500 ns,  c) 5 µs, µετά την ακτινοβόληση µε παλµό 
λέιζερ µήκους κύµατος 248 nm και πυκνότητας ενέργειας 600 mJ/cm2. 
d) ο κρατήρας µετά από ακτινοβόληση µε 100 παλµούς [6]. 

 

Το 1962 χρησιµοποιήθηκε η εστιασµένη δέσµη ενός ruby laser για την εξάχνωση και 

διέγερση ατόµων από στερεές επιφάνειες (µέταλλα, ηµιαγωγoύς, γυαλί, βιολογικά και 

γεωλογικά δείγµατα κλπ). Η ακτινοβολία που εκπέµπεται κατά την αποδιέγερση των ατόµων 

αυτών χρησιµοποιήθηκε για το χαρακτηρισµό των συστατικών της επιφάνειας. Αυτή η 

τεχνική ονοµάστηκε Laser Microprobe Emission Spectroscopy (LMES) και ήταν η πρώτη 

πραγµατική εφαρµογή του ablation. Στις µέρες µας πλέον, και παρά το ότι οι ακριβείς 

µηχανισµοί του φαινοµένου δεν είναι ακόµα εντελώς γνωστοί, ένας µεγάλος αριθµός 

τεχνολογικών εφαρµογών έχουν αναπτυχθεί, και παρουσιάζουν ιδιαίτερη άνθηση [7-20]. 

Εδώ παρουσιάζουµε ορισµένες ενδεικτικές εφαρµογές που σχετίζονται άµεσα µε τις µελέτες 

µας (δηλαδή µε πολυµερικά υποστρώµατα). Υπάρχουν πολλές άλλες που δεν θα 

περιγράψουµε. 

 

 

Ενδεικτικά παραδείγµατα εφαρµογών αποτελούν: 

α) Τεχνολογικές εφαρµογές: κατεργασία διαφόρων υλικών στην µικροηλεκτρονική µε 

σκοπό τη δηµιουργία µικροδοµών ή µικροεξαρτηµάτων [7-9]. 
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β) Βιοµηχανικές εφαρµογές: διάνοιξη οπών και συγκολίσεις καθώς επίσης και δηµιουργία 

λεπτών υµενίων και νανοδοµών που βασίζεται στην ακτινοβόληση κατάλληλων στόχων, 

µεταφορά υλικού στην αέρια φάση και στη συνέχεια εναπόθεσή του σε ειδικό υπόστρωµα 

[10-12]. 

γ) Βιολογικές, ιατρικές εφαρµογές: Η χρήση των laser στην Ιατρική και την Βιολογία 

γίνεται σε ευρεία κλίµακα και είναι τεράστιας σηµασίας για την εξέλιξη των δύο επιστηµών. 

Τα laser χρησιµοποιούνται τόσο σαν εργαλεία διάγνωσης όσο και σαν ακριβή νυστέρια που 

επιτυγχάνουν µεταβολές στα κύτταρα (φωτοβιολογία laser), και στους ιστούς (χειρουργική 

laser) [13-15].  

Mικροµηχανική µε laser: κυλινδρικές 
οπές 25µm, 100µm, 200µm σε 

Ablation τουPolyimide 
χρησιµοποιώντας 248nm Excimer 
Laser Substrate is Synthetic Fused

Κατασκευές σε διάφορα 
υλικά µε excimer laser. 
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δ) Χηµική ανάλυση: Η τεχνική MALD (Matrix-Assisted Laser Desorption) έχει αποδειχθεί 

εξαιρετικά επιτυχής για την µελέτη πολυµερών και βιοπολυµερών, όπως ενζύµων, 

πρωτεϊνών, DNA και φαρµάκων [16, 17].  

 

ε)  Καθαρισµός µε laser : αποκατάσταση ζωγραφικών έργων τέχνης [18-20]. 

 
Εικόνα του 17ου αιώνα πριν (αριστερά) και µετά (δεξιά) τον καθαρισµό µε λέιζερ [18].

 

Με έλεγχο από υπολογιστή το
excimer laser ατµοποιεί το
ακριβές ποσό κερατοειδούς ιστού
για διόρθωση µυωπίας

Φασµατοσκοπική ανάλυση µε 
απτική ίνα του plume που 
δηµιουργείται από λέιζερ ablation
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1.2 Προτεινόµενοι µηχανισµοί φωτοαποδόµησης (ablation) 
 

Οι φυσικές διεργασίες της εκρηκτικής αποδόµησης είναι εξαιρετικά πολύπλοκες. 

Ηλεκτροµαγνητική ενέργεια του λέιζερ απορροφάται από το ακτινοβολούµενο στερεό και 

µπορεί να µετατραπεί σε ηλεκτρονική, θερµική, χηµική και µηχανική. Το υλικό που 

εκτοξεύεται µπορεί να περιέχει ουδέτερα άτοµα και µόρια, θετικά και αρνητικά ιόντα, 

clusters και ηλεκτρόνια.  

Με βάση εκτεταµένες µελέτες, τρεις κυρίως µηχανισµοί έχουν προταθεί για το 

φαινόµενο της εκρηκτικής αποδόµησης: α) θερµικός,  β) φωτοχηµικός, γ) φωτοµηχανικός. Ο 

επικρατέστερος µηχανισµός εξαρτάται από το υλικό και τις συνθήκες ακτινοβόλησης, ενώ σε 

πολλές περιπτώσεις είναι δυνατό η ερµηνεία του φαινοµένου να απαιτεί το συνδυασµό δύο ή 

και όλων από τους µηχανισµούς αυτούς. 

Οι προτεινόµενοι µηχανισµοί παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. 

 

α. Φωτοθερµικός µηχανισµός: 
 Σύµφωνα µε το φωτοθερµικό µηχανισµό, η αρχική ενέργεια που εναποτίθεται στο 

υπόστρωµα κατά την ακτινοβόληση, µετατρέπεται σε θερµότητα η οποία και τελικά οδηγεί 

σε εκτίναξη του υλικού. Σύµφωνα µε αυτό το µηχανισµό, η αρχική ηλεκτρονική διέγερση 

των µορίων µετατρέπεται πολύ γρήγορα σε θερµική (δηλαδή, τα µόρια αποδιεγείρονται και η 

ενέργεια κατανέµεται στατιστικά στους διάφορους βαθµούς ελευθερίας των µορίων της 

ακτινοβολούµενης περιοχής). Ως αποτέλεσµα, η θερµοκρασία αυξάνεται πολύ, όπως 

φαίνεται και από την ακόλουθη βασική σχέση: 

∆Τ= 
p

LASER

C
aF
�

                                                    (1.3) 

όπου το α είναι ο συντελεστής απορρόφησης των µορίων, ρ η πυκνότητα της πολυµερικής 

µήτρας και Cp η θερµοχωρητικότητα/µονάδα όγκου. Ο συντελεστής αυτός µετριέται σε cm-1, 

άρα, το γινόµενο α.FLASER έχει µονάδες cm-1 mJ/cm2, ή αλλιώς mJ/cm3, µ’ άλλα λόγια, δίνει 

την ενέργεια που απορροφάται ανά µονάδα όγκου του υµενίου. Η αύξηση αυτή γίνεται στο 

χρόνο της διάρκειας του παλµού του laser. Σύµφωνα µε το θερµικό µοντέλο, το ablation είναι 

απλώς η αποπροσρόφηση µεγάλης ποσότητας υλικού σαν αποτέλεσµα της υψηλής τάσης 

ατµών του τηγµένου (για χρόνους nsec) υµενίου. 



 7

Σχήµα1.3 Φωτογραφίες οπών (“κρατήρων”) που έχουν σχηµατιστεί σε ακτινοβοληµένο 
δείγµα πολυµερούς, συγκεκριµένα πολυστυρενίου (PS). Η ακτινοβόληση έγινε µε ένα XeCl-
excimer laser (λ=308 nm, fluence=9 J/cm2, τpulse=30 ns). Στην αριστερή, φαίνεται η 
περίπτωση καθαρού PS και στη δεξιά η αντίστοιχη περίπτωση πολυστυρενίου µε 2% 
diphenyl-triazene οπότε και επιτυγχάνεται µεγαλύτερη απορρόφηση στο µήκος κύµατος της
ακτινοβολίας που χρησιµοποιείται. Είναι ιδιαίτερα εµφανείς οι µορφολογικές διαφορές στα
δύο δείγµατα [21]. 

 Σύµφωνα, τώρα, µε το θερµικό µηχανισµό, δεν υπάρχει συγκεκριµένο κατώφλι 

ablation. Κι αυτό επειδή στον τύπο (1.3) η µέγιστη θερµοκρασία Τ που επιτυγχάνεται είναι 

γραµµική συνάρτηση του FLASER, οπότε ο ρυθµός αποδόµησης είναι   

 

                                      Κ � (- ∆εactivation αποδόµησης / RT ) (1.4) 

 

επίσης απλή συνάρτηση του Τ και εποµένως δεν υπάρχει κάποιο σηµείο που να διαφοροποιεί 

τις διαδικασίες. Απλούστατα, για µικρά FLASER ο βαθµός αποδόµησης είναι µικρός και γι’ 

αυτό το λόγο δεν βλέπουµε καταστροφή (“φάγωµα”) του υλικού. 

Ο θερµικός µηχανισµός επεξηγεί ορισµένα χαρακτηριστικά του UV ablation: 

1.  την εκθετική, περίπου, αύξηση του ποσού υλικού που αποµακρύνεται σαν συνάρτηση της 

έντασης του laser. Η εκθετική αυτή αύξηση θεωρείται, εν γένει, µια από τις 

σηµαντικότερες ενδείξεις υπέρ του θερµικού µηχανισµού. Θα πρέπει όµως να τονισθεί ότι 

οι τιµές ∆εactivation αποδόµησης που προσδιορίζονται, γενικά, από την ανάλυση της εξάρτησης 

διαφέρουν συνήθως αρκετά από τις θερµοδυναµικές τιµές (π.χ. ενέργεια διάσπασης, 

ενέργεια εξάχνωσης κλπ) 

2. τη γενική παρατήρηση ότι, εν γένει, υποστρώµατα µε µικρή ενέργεια συνοχής (cohesive 

energy) έχουν µικρότερο κατώφλι αποδόµησης (όταν γίνεται διόρθωση για διαφορές στο 

συντελεστή απορρόφησης) και ότι η ακτινοβολούµενη περιοχή (ειδικά στην περίπτωση 

πολυµερών) έχει ανοµοιόµορφη επιφάνεια, η οποία πολλές φορές µοιάζει µε λιωµένη. Σαν 

παράδειγµα, παρουσιάζουµε παρακάτω φωτογραφία ακτινοβοληµένου πολυµερούς 

(Σχήµα 1.3). Η παρατήρηση “περιοχής λιωµένου υλικού” είναι συνηθισµένη. Ιδιαίτερα 
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όταν το ακτινοβολούµενο πολυµερές δεν απορροφάει έντονα στο µήκος κύµατος που 

χρησιµοποιείται, εµφανίζει εξαιρετικά ανώµαλη επιφάνεια. Εσωτερικά, µάλιστα, 

διακρίνονται φυσαλίδες, οι οποίες θεωρείται ότι περιέχουν αέριο (όπως CO, CO2, O2 

κλπ.), που σχηµατίζεται από τη διάσπαση οµάδων του πολυµερούς. Στην περίπτωση, 

όµως,  που το χρησιµοποιούµενο µήκος κύµατος απορροφάται έντονα από το πολυµερές, 

γίνεται καθαρό “φάγωµα”, και η επιφάνεια δείχνει clean cut (οι άκρες και γενικά η 

επιφάνεια της τρύπας είναι εξαιρετικά οµαλές). Ο λόγος για τη διαφορά στην έκταση των 

αλλαγών έχει να κάνει µε το µέγεθος της θερµικής διάχυσης (thermal diffusivity) σε 

σχέση µε το συντελεστή απορρόφησης. Συγκεκριµένα, η έκταση της περιοχής στην οποία 

αυξάνει η θερµοκρασία και, εποµένως, η έκταση της περιοχής που πιθανόν να έχουµε 

θερµική καταστροφή (heat-affected zone) δίνεται από τη σχέση 

  ΗΑΖ = Dt2                                                             (1.5) 

όπου D η thermal diffusivity του υλικού και t το χρονικό διάστηµα στο οποίο η ενέργεια 

µπορεί να διαχυθεί. Η περιοχή όπου απορροφάται το φως σε περίπτωση γραµµικής 

απορρόφησης µπορεί να προκύψει από το  νόµο του Beer 

 Ι = Ιοe-εχ                                                                  (1.6) 

όπου ε είναι ο συντελεστής απορρόφησης και χ το πάχος του υµενίου. Αν τώρα 

θεωρήσουµε ότι η ενέργεια (θερµότητα) διαχέεται µόνο κατά τη διάρκεια του παλµού, 

τότε για τυπικές τιµές D οργανικών υποστρωµάτων και πολυµερών, βρίσκεται ότι η heat-

affected zone είναι � 100-500 nm.  

Έτσι, αν το βάθος οπτικής διείσδυσης (optical penetration depth) είναι µεγάλο, 

έχουµε καταστροφή σε µεγάλο βάθος. Αν πάλι είναι µικρό, τότε, επειδή η HAZ στα 

πολυµερή είναι πολύ µικρή (100 nm), η θερµότητα παραµένει εντοπισµένη στην περιοχή 

απορρόφησης οπότε και η θερµική καταστροφή στο υποκείµενο υλικό είναι ελάχιστη, 

γιατί είναι επιφανειακή. Εποµένως, οι µορφολογικές παρατηρήσεις παρέχουν ενδείξεις για 

θερµικό µηχανισµό, αλλά επηρεάζονται από τις οπτικές και άλλες ιδιότητες του υλικού 

και δεν µπορούν να θεωρηθούν σαν βασικό αποδεικτικό στοιχείο. 

Στην περίπτωση των πολυµερών, είναι προφανές ότι για να επιτευχθεί σηµαντική 

αποπροσρόφηση, χρειάζεται τα µακροµόρια να διασπασθούν σε µικρότερες οµάδες. Αρχικά, 

θεωρείτο ότι οι αναγκαίες θερµοκρασίες για το σκοπό αυτό ήταν της τάξης των 20000C, 

αλλά περαιτέρω µελέτες έδειξαν ότι θέρµανση στους ~9000C επαρκεί για να επιφέρει 

σηµαντική θερµική διάσπαση των πολυµερικών αλυσίδων. Έτσι, µε την ακτινοβόληση, 

σηµειώνεται ταχύτατη αύξηση της θερµοκρασίας του πολυµερούς στους ~ 600-700Κ, όπου 
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το πολυµερές αποδοµείται εξαιρετικά γρήγορα (σταθερά ταχύτητας θερµικής αποδόµησης 

πολύ µεγάλη) καθώς διασπάται σε θραύσµατα/µονοµερή που ως πτητικά αποπροσροφώνται. 

 

β. Φωτοµηχανικός µηχανισµός: 

Σύµφωνα µε το φωτοµηχανικό µηχανισµό, η εκτίναξη τον υλικού στην αέρια φάση 

προκαλείται από τη µηχανική δύναµη που αναπτύσσεται στο υπόστρωµα λόγω της 

ακτινοβόλησης. ∆ύο εκδοχές έχουν προταθεί για να εξηγήσουν την ανάπτυξη “µηχανικής 

δύναµης” που οδηγεί σε εκτίναξη υλικού. 

 Σύµφωνα µε την πρώτη εκδοχή η µεγάλη και ταχύτατη αύξηση τη θερµοκρασίας του 

υλικού, σαν συνέπεια της ακτινοβόλησης, συνεπάγεται απότοµη διαστολή της περιοχής: το 

περιβάλλον υλικό δεν έχει χρόνο να προσαρµοστεί στην αλλαγή αυτή του όγκου, µε 

αποτέλεσµα να αναπτύσσονται ισχυρές απωστικές δυνάµεις στη θερµαινόµενη ζώνη που 

οδηγούν στην εκτίναξη του υλικού πριν αυτό λιώσει. Το µέγεθος αυτών των τάσεων 

εξαρτάται από τη σχέση ανάµεσα στο ρυθµό εναπόθεσης της ενέργειας και το 

χαρακτηριστικό χρόνο µηχανικής ισορροπίας του απορροφούντος όγκου, τs. Όταν η διάρκεια 

του παλµού laser είναι µικρότερη ή συγκρίσιµη  µε το χρόνο που απαιτείται ώστε να 

ξεκινήσει µια συνολική κίνηση των µορίων µέσα στον απορροφούντα όγκο, η θέρµανση 

λαµβάνει χώρα υπό συνθήκες σχεδόν σταθερού όγκου, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη υψηλής 

θερµοελαστικής πίεσης. Αυτή η συνθήκη, η οποία είναι γνωστή σαν “συνθήκη αδρανούς 

περιορισµού ή περιορισµού υπό πίεση” (inertial or stress confinement), µπορεί να εκφραστεί 

από τη σχέση  

 

τp � τs ~ Lp / υs     (1.7) 

 

όπου υs είναι η ταχύτητα του ήχου στο ακτινοβολούµενο υλικό και Lp το βάθος διείσδυσης 

της ακτινοβολίας laser σε αυτό. Έχει αποδειχθεί, µε µια σειρά από αναλυτικούς 

υπολογισµούς, ότι η θερµοελαστική πίεση που αναπτύσσεται στην περιοχή απορρόφησης 

µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία τάσεων, αρκετά ισχυρών, ώστε να προκληθεί ένα είδος 

“κατακερµατισµού” του εύθραυστου υλικού. Η συνένωση των µικρορωγµών αυτών ή των 

κοιλοτήτων σε όλη τη γύρω ακτινοβολούµενη περιοχή µπορεί µε τη σειρά της να οδηγήσει 

στη µηχανική διάσπαση και εκτίναξη µεγάλων και, σχετικά κρύων, κοµµατιών υλικού. Όλη 

αυτή η διαδικασία, λογικά, θα έπρεπε να απαιτεί πυκνότητα ενέργειας αρκετά µικρότερη από 

την αντίστοιχη που απαιτείται για εξάτµιση. 
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Η άλλη πιθανότητα είναι ότι η αλλαγή στον όγκο οδηγεί στη “γένεση” ωστικών κυµάτων 

(shock waves) τα οποία διαδίδονται στο υλικό και τελικά προκαλούν την εκτίναξή του. 

Πράγµατι, µε τη χρήση πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων/ανιχνευτών έχει προσδιορισθεί η 

ανάπτυξη ισχυρών ακουστικών κυµάτων κατά τη φωτοαποδόµηση πολυµερών. Όµως, τα 

κύµατα αυτά αποδίδονται και στην ανάκρουση του εκτινασσόµενου υλικού (plume) και δεν 

έχει προσδιορισθεί κατά πόσο ευθύνονται για την αρχική εκτίναξη του υλικού. 

 

γ. Φωτοχηµικός µηχανισµός: 

 Στην απλούστερή του εκδοχή, ο φωτοχηµικός µηχανισµός θεωρεί ότι η 

φωτοαποδόµηση (ablation) προκαλείται από τη διάσπαση πολλών δεσµών. Ως γνωστόν, 

κατά τη διάσπαση ενός µορίου Α - Β, το ποσό της ενέργειας του φωτονίου, που ξεπερνά την 

ενέργεια του δεσµού κατανέµεται σαν κινητική και εσωτερική ενέργεια στα θραύσµατα Α 

και Β. Τα θραύσµατα που προκύπτουν έχουν τόσο µεγάλες κινητικές ενέργειες που 

ουσιαστικά “σπρώχνουν” το υλικό προς την αέρια κατάσταση. Ο αριθµός των µορίων που 

διασπώνται είναι ανάλογος µε τον αριθµό των µορίων που διεγείρονται. Σύµφωνα µε το νόµο 

του Beer, ο αριθµός των διεγερµένων µορίων δίνεται από τη σχέση: 

                                      Ιο - Ι = Ιο (Ι-e-εx) 

Ο αριθµός των µορίων που διασπώνται είναι  Νδιασπ = φ (Ιο - Ι) = φ Ιο (1 - e-εx)  όπου το φ 

είναι η κβαντική απόδοση της διάσπασης. 

 Είναι προφανές ότι όσο αυξάνεται το Ιο τόσο αυξάνεται ο αριθµός των µορίων που 

διασπώνται. Σύµφωνα µε το φωτοχηµικό µηχανισµό, όταν το Ιο ξεπερνάει µια τιµή, ο 

αριθµός των θραυσµάτων που σχηµατίζονται είναι εξαιρετικά µεγάλος και οι δυνάµεις που 

εξασκούν είναι αρκετές για να υπερβούν τις δυνάµεις συνοχής του υλικού και να οδηγήσουν 

στην εκτίναξη του υλικού. 

Σε πιο εξελιγµένες εκδοχές, ο φωτοχηµικός µηχανισµός προτείνει ότι κατά την 

ακτινοβόληση πολυµερών, τα θραύσµατα που διασπώνται από τις πολυµερικές αλυσίδες   

αντιδρούν και σχηµατίζουν αέριες ενώσεις όπως CH4, NH3, CO κλπ. τα οποία κάτω από τις 

ίδιες συνθήκες P,T καταλαµβάνουν µεγαλύτερο όγκο από τις αρχικές οµάδες. Εποµένως, σε 

αυτή τη περίπτωση, οι δυνάµεις που οδηγούν σε εκτίναξη του υλικού αποδίδονται όχι τόσο 

στην αρχική κινητική ενέργεια των θραυσµάτων αλλά και στις εσωτερικές πιέσεις που 

αναπτύσσουν τα παραγόµενα αέρια προϊόντα καθώς διαστέλλονται. 

Ο φωτοχηµικός µηχανισµός έχει, βασικά, προταθεί για να εξηγήσει την παρατήρηση 

ότι, σε αριθµό συστηµάτων (οργανικά υγρά και πολυµερή), το κατώφλι αποδόµησης δε 

συµβαδίζει µε το σηµείο ζέσεως των ενώσεων αυτών. Γενικά θεωρείται ότι, τουλάχιστον για 
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την περίπτωση του ablation µε ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος (περίπου 200 nm ή και 

µικρότερο), η απευθείας φωτοχηµική διάσπαση των δεσµών παίζει καθοριστικό ρόλο στη 

διαδικασία. Σε αυτά τα µήκη κύµατος, τα φωτόνια έχουν αρκετή ενέργεια, µε αποτέλεσµα η 

απορρόφηση ενός ή δύο φωτονίων από τα µόρια του ακτινοβολούµενου υλικού να οδηγεί σε 

γρήγορη αποδόµηση (καταστροφή) του σε (πολύ) πτητικά µοριακά φωτοπροϊόντα. Σε 

µεγαλύτερα µήκη κύµατος όµως (πάνω από 300 nm), η ενέργεια του ενός και µόνο φωτονίου 

δεν είναι αρκετή για τη διάσπαση δεσµών, αλλά θα πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα 

διαδικασιών διφωτονικής ή και πολυφωτονικής απορρόφησης.  

Επιπλέον, ένα βασικό δεύτερο ερώτηµα που τίθεται είναι η σχέση ανάµεσα στις 

θερµικές και φωτοχηµικές διεργασίες: σίγουρα, κατά τη διάρκεια του παλµού, η 

θερµοκρασία του υποστρώµατος αυξάνεται και αυτή η αύξηση θα πρέπει να επηρεάζει και 

τις φωτοχηµικές διεργασίες. Εποµένως, δεν είναι δυνατόν να αποδώσουµε αυτό το 

φαινόµενο, αποκλειστικά και µόνο, στην επίδραση των φωτοθραυσµάτων. 
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1.3   Φωτοχηµικές αλλαγές κατά τη φωτοαποδόµηση 

πολυµερικών συστηµάτων 

 

 Όπως αναφέρθηκε η UV φωτοαποδόµηση αποτελεί τη βάση µιας πληθώρας 

διαφορετικών τεχνικών που στοχεύουν στην ανάλυση και την επεξεργασία πολυµερικών 

υλικών. Σε όλες αυτές τις εφαρµογές, οι συνθήκες ακτινοβόλησης είναι πολύ ισχυρές και τα 

υποστρώµατα συνήθως πολύ φωτοευαίσθητα. Έτσι, αναµένεται να λαµβάνει χώρα εκτενή 

φωτόλυση των χρωµοφόρων και χηµική τροποποίηση της δοµής των πολυµερικών 

υποστρωµάτων. Εποµένως, ο προσδιορισµός των παραγόντων που επηρεάζουν τη φύση και 

την έκταση των φωτοχηµικών αλλαγών που προκαλούνται στο ακτινοβοληµένο υπόστρωµα 

από την UV φωτοαποδόµηση (ablation) καθώς και η εξάρτησή τους από το λέιζερ και τις 

παραµέτρους του επεξεργαζόµενου υλικού είναι σηµαντικός για την επιτυχία και τη 

βελτιστοποίηση αυτών των εφαρµογών.  

 Για πρώτη φορά το 1982 [2], οι Srinivasan και Leigh παρουσίασαν πειραµατικά 

δεδοµένα φωτοαποδόµησης πολυµερικών υλικών. Έκτοτε, οι διάφορες µελέτες εστιάζουν 

τόσο στην εξέταση του υλικού που εκτινάσσεται στην αέρια φάση όσο και την εξέταση του 

ακτινοβοληµένου υποστρώµατος (σε αντίθεση, σε πολύ χαµηλές εντάσεις φωτός οι 

αντιδράσεις αυτές έχουν µελετηθεί εκτενώς). Ένα ευρύ φάσµα πειραµατικών τεχνικών έχει 

χρησιµοποιηθεί από πολλές ερευνητικές οµάδες για την διεξοδική µελέτη του φαινοµένου 

της φωτοαποδόµησης σε µια µεγάλη ποικιλία υλικών, στην ατµόσφαιρα ή σε ελεγχόµενο 

περιβάλλον και υπό διαφορετικές συνθήκες ακτινοβόλησης. 

 Για παράδειγµα, τεχνικές φασµατοσκοπίας µάζας χρησιµοποιούνται για την 

ανίχνευση και τον χαρακτηρισµό ατόµων, ιόντων και µοριακών θραυσµάτων που 

προκύπτουν κατά την αποδόµηση υλικών, µε σκοπό την κατανόηση της αλληλεπίδρασης της 

ακτινοβολίας λέιζερ µε το υπόστρωµα, ενώ η παρατήρηση της χρονικής µεταβολής της 

ανάκλασης µιας δέσµης συνεχούς λέιζερ από την επιφάνεια πολυµερούς κατά την 

ακτινοβόληση υπό συνθήκες φωτοαποδόµησης παρέχει πληροφορία σχετικά µε πιθανές 

µεταβολές φάσης που λαµβάνουν χώρα. Το τελικό αποτέλεσµα της 

ακτινοβόλησης/φωτοαποδόµησης µιας επιφάνειας µελετάται συστηµατικά µε τεχνικές 

µικροσκοπίας, (οπτικής µικροσκοπίας, µικροσκοπίας ηλεκτρονικής σάρωσης κλπ), και µε 

φασµατοσκοπικές τεχνικές, (φασµατοσκοπία υπερύθρου, απορρόφησης, φθορισµού, Raman, 

κλπ). Στη παρούσα µελέτη γίνεται µία προσπάθεια παρακολούθησης του σχηµατισµού 

φωτοπροϊόντων κατά τη διάρκεια της φωτοαποδόµησης. Για τον χαρακτηρισµό και την 
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µέτρηση των φωτοπροϊόντων που δηµιουργούνται µέσω σύνθετων φωτοχηµικών 

αντιδράσεων που λαµβάνουν χώρα στα πολυµερικά υποστρώµατα ως αποτέλεσµα του 

φαινοµένου της φωτοαποδόµησης, χρησιµοποιείται η φασµατοσκοπία  εκποµπής φθορισµού. 

Από τη χηµική σκοπιά, η κρίσιµη ερώτηση προκύπτει ως προς τον τρόπο µε τον 

οποίο τα χηµικά αποτελέσµατα στην UV φωταποδόµηση διαφέρουν από εκείνα που 

προκαλούνται σε χαµηλές πυκνότητες ενέργειας λέιζερ, όπου γενικά επικρατεί η γραµµική 

φωτοχηµεία. Παρά τις εκτενείς εργασίες, η φύση και η έκταση των χηµικών αποτελεσµάτων 

της UV φωταποδόµησης των πολυµερών δεν έχουν ακόµα προσδιορισθεί σαφώς. Οι 

βασικότερες µελέτες έχουν εστιάσει, στην πλειοψηφία τους, στη διευκρίνιση του βαθµού 

στον οποίο οι φωτοχηµικές διαδικασίες συµβάλλουν στην υλική εκτίναξη (δηλ., εάν ένας 

φωτοχηµικός µηχανισµός είναι αρµόδιος για την φωτοαποδόµηση) εναντίον ενός θερµικού 

µηχανισµού αποσύνθεσης. Για παράδειγµα, για την εξέταση του φωτοχηµικού µηχανισµού, 

έχει εξετασθεί το κατώφλι αποδόµησης για όµοια πολυµερή που διαφέρουν σε συγκεκριµένη 

χρωµοφόρα που µπορεί να παράγει αέρια προϊόντα π.χ. Ν2. Πράγµατι, πολυµερή µε τέτοιες 

χρωµοφόρες βρίσκονται να χαρακτηρίζονται από µικρότερο κατώφλι αποδόµησης αλλά οι 

διαφορές δεν είναι τόσο σηµαντικές που να επιτρέπουν το διαχωρισµό µεταξύ τη 

φωτοχηµικής συνεισφοράς και των άλλων µηχανισµών. Επιπλέον, είναι πιθανό και λογικό η 

σχετική συνεισφορά των διαφόρων µηχανισµών να εξαρτάται και από τις φυσικές και 

χηµικές ιδιότητες του πολυµερούς: π.χ. για πολυµερή µε µεγάλο ποσοστό φωτοδιασπώµενων 

οµάδων,  να υπερισχύει ο φωτοχηµικός µηχανισµός ενώ για σχετικά φωτοανενεργά 

πολυµερή να υπερισχύει ο θερµικός και ο φωτοµηχανικός µηχανισµός. Ωστόσο, ακόµα κι 

εάν ένας καθαρά θερµικός µηχανισµός είναι υπεύθυνος για την εκτίναξη υλικού, 

φωτοχηµικές αλλαγές αναµένονται να προκαλούνται λόγω της χρήσης του UV φωτός, 

ικανού να προκαλέσει θραυσµατοποίηση ή άλλες αντιδράσεις. Λαµβάνοντας υπόψη την 

υψηλή πυκνότητα των διεγερµένων καταστάσεων, τις υψηλές θερµοκρασίες που 

επιτυγχάνονται και την προκύπτουσα επιρροή στην “φυσική” ακεραιότητα του πολυµερούς 

κατά τη διάρκεια της φωταποδόµησης, η εξέλιξη φωτοχηµικά, και γενικότερα οποιωνδήποτε 

χηµικών αντιδράσεων, αναµένεται να παρεκκλίνει από αυτών σε χαµηλές πυκνότητες 

ενέργειας λέιζερ. Αυτή τη στιγµή, δεν υπάρχει κάποιο ικανοποιητικό πρότυπο για την 

περιγραφή της φύσης αυτής της απόκλισης, δηλ. χηµικές διαδικασίες υπό αυτούς τους όρους. 
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1.3.α)    Προβλήµατα στη µελέτη των µηχανισµών φωτοαποδόµησης 

πολυµερών 
 

Κατά τη διάρκεια της εκρηκτικής αποδόµησης σχηµατίζεται πληθώρα µοριακών 

προϊόντων, η φύση και η αφθονία των οποίων είναι σε άµεση εξάρτηση µε το υλικό, το µήκος 

κύµατος και την ένταση ακτινοβόλησης. Για παράδειγµα, κατά τo ablation, µε ArF (193 nm) 

Excimer Laser, υµενίων πολυµερούς polymethyl methacrylate (PMMA), βρέθηκε αφθονία 

του µονοµερούς PMMA στα προϊόντα. Αντίθετα, στην περίπτωση του ablation υµενίων από 

το ίδιο υλικό, µε KrF (248 nm) Excimer Laser παρατηρήθηκε µικρότερο ποσοστό 

µονοµερούς σε σχέση µε άλλα µεγαλύτερα θραύσµατα του πολυµερούς [22]. Και στις δύο 

περιπτώσεις  σχηµατίζονται και προϊόντα µικρότερου µοριακού βάρους όπως C2, ενώ 

εκτινάσσεται ποσότητα στερεού πολυµερούς υλικού. Από την άλλη, κατά τη φωτοαποδόµηση 

βιολογικού ιστού παρατηρείται σχηµατισµός κυρίως µικρών µορίων όπως Η2, CO, CO2, CH4 

και C2H4. 

Τα πολυµερικά υποστρώµατα είναι πολύπλοκα, γεγονός που κάνει εξαιρετικά 

δύσκολη την εξέταση των µηχανισµών και των φωτοχηµικών αλλαγών. Οι κυριότεροι λόγοι 

γι αυτό είναι οι ακόλουθοι: 

α) Λόγω της πολύπλοκης χηµικής δοµής των πολυµερών είναι δύσκολο να προσδιορισθούν 

όλες οι φωτοχηµικές αλλαγές που παθαίνουν. Ένα απλό πολυµερές, για παράδειγµα, 

αποτελείται από τουλάχιστον ~ 1000 µονοµερή, καθένα από τα οποία µπορεί να περιέχει 

περισσότερα από µία χρωµοφόρα, οπότε οι τελικές φωτοχηµικές αλλαγές δεν µπορούν 

εύκολα να συσχετιστούν µε το αρχικό στάδιο της απορρόφησης. 

β) Τα φωτοπροϊόντα που σχηµατίζονται κατά τη φωτοαποδόµηση των πολυµερών ποικίλουν 

από άτοµα διατοµικά και µικρά µόρια ως θραύσµατα µεγάλου µοριακού βάρους. Επίσης, 

αυτά παράγονται σε πολύ µικρές ποσότητες (της τάξης των ng) κάτι που καθιστά την 

ανάλυσή τους ακόµα πιο δύσκολη. (Είναι φανερό ότι η ποικιλία των προϊόντων που µπορεί 

να σχηµατιστούν απαιτεί τη χρήση µεγάλου αριθµού διαφορετικών τεχνικών, που είναι 

δύσκολο να είναι διαθέσιµες µόνο σε ένα εργαστήριο). Ως εκ τούτου, περισσότερες µελέτες 

παρέχουν αποσπασµατικές πληροφορίες για το φαινόµενο. Έχει διαπιστωθεί ότι η σύνθεση 

των προϊόντων αλλάζει µε το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας λέιζερ, τον ρυθµό 

επανάληψης των παλµών (επηρεάζει την διάδοση της θερµικής ενέργειας, που αποτίθεται 

στο υπόστρωµα από τον ένα παλµό στον άλλο), και την τιµή της πυκνότητας ενέργειας (µε 

την αύξησή της τα αρχικά προϊόντα µπορούν να διασπαστούν περισσότερο από την επιπλέον 
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ακτινοβολία). Εποµένως, για την κατανόηση του φαινοµένου απαιτείται µια εξαιρετικά 

συστηµατική µελέτη της επίδρασης διαφόρων παραµέτρων που σε συνδυασµό µε τα 

προηγούµενα προβλήµατα έχει περαιτέρω δυσκολέψει τις µηχανιστικές µελέτες. 

γ)   Γενικά, η φωτοαποδόµηση πολυµερών απαιτεί (προφανώς λόγω της ισχυρής σύνδεσης 

των αλυσίδων) ακτινοβόληση σε σχετικά υψηλές εντάσεις laser. Σαν αποτέλεσµα τούτου, 

έχουµε την πιθανότητα πολυφωτονικών διεργασιών ή άλλα φαινόµενα κορεσµού της 

απορρόφησης κλπ., τα οπoία δυσκολεύουν περαιτέρω την κατανόηση των µηχανισµών. 

Η γνώση της σύνθεσης του υλικού το οποίο αποµακρύνεται από την επιφάνεια ενός 

στερεού υλικού (plume), θα αναµένετο να βοηθήσει στη κατανόηση του µηχανισµού της 

φωτοαποδόµησης και των χηµικών αλλαγών και διεργασιών που συµβαίνουν κατά την 

ακτινοβόληση του υλικού. Όµως, η εξέταση του plume, τελικά έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι 

ιδιαίτερα πληροφοριακή, λόγω των παρακάτω προβληµάτων: 

 1)  Οι διάφορες µελέτες έχουν δείξει ότι τα συστατικά του plume, περιλαµβάνουν άτοµα, 

διατοµικά και πολυατοµικά µόρια µε µοριακό βάρος µικρότερο των 200 mu, και θραύσµατα 

στερεού µε µοριακό βάρος περίπου 10000 mu. Ένα τέτοιο πολύπλοκο µείγµα υλικού δεν 

µπορεί να αναλυθεί µε τυπικά σύστηµατα φασµατοσκοπίας µάζας ή άλλων τεχνικών. 

 2)  Τα συστατικά του plume µπορούν να αντιδράσουν µε τα συστατικά της 

ατµόσφαιρας.  

 3)  Το σηµαντικότερο όµως πρόβληµα είναι ότι στο plume λόγω σηµαντικού αριθµού 

δευτερευουσών απορροφήσεων / διασπάσεων / αντιδράσεων είναι πολύ δύσκολη η 

συσχέτιση της συµπεριφοράς των προϊόντων του plume µε τις αρχικές διεργασίες που 

συµβαίνουν στο υλικό αµέσως µετά την ακτινοβόληση, και πριν εξέλθει από το υπόστρωµα.  

 Ένας εναλλακτικός τρόπος προσδιορισµού των προϊόντων της φωτοαποδόµησης είναι η 

µελέτη των προϊόντων που παραµένουν στο µορφοποιηµένο υπόστρωµα, η οποία γίνεται µε 

διάφορες φασµατοσκοπικές µεθόδους, (φασµατοσκοπία φθορισµού, σκέδασης, κτλ.).  
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1.3.β)    Μελέτη πολυµερών εµπλουτισµένων σε χρωµοφόρα 
  

Ένα σηµαντικό εµπόδιο που εµποδίζει τη συστηµατική εξέταση του τρόπου µε τον 

οποίο τα χηµικά αποτελέσµατα στην UV φωταποδόµηση διαφέρουν από εκείνα που 

προκαλούνται σε χαµηλές πυκνότητες ενέργειας λέιζερ, όπου γενικά επικρατεί η γραµµική 

φωτοχηµεία, φαίνεται να προέρχεται από τη χηµική πολυπλοκότητα των πολυµερικών 

υποστρωµάτων. Κατ' αρχάς, όπως αναφέρθηκε, η ποικιλία και η χηµική πολυπλοκότητα των 

προϊόντων που σχηµατίζονται µε την UV διαδικασία φωτοαποδόµησης αποτρέπουν έναν 

λεπτοµερή πειραµατικό χαρακτηρισµό των φωτοχηµικών αποτελάτων. Επίσης, η 

πολυπλοκότητα των διαδικασιών καθώς και η ελλιπείς πληροφορίες για τη φωτο-

φυσική/χηµεία των πολυµερών εµποδίζει τη σαφή ερµηνεία των παρατηρούµενων χηµικών 

αλλαγών.  

Για την αντιµετώπιση (επίλυση) αυτών των προβληµάτων, έχουµε στραφεί στη µελέτη της 

UV φωτοαποδόµησης πολυµερών εµπλουτισµένων µε χρωµοφόρες ενώσεις (τα λεγόµενα 

dopants). Με τον όρο χρωµοφόρα οµάδα αναφερόµαστε στο τµήµα του µορίου που 

απορροφάει το φως. Συνήθως, µε την προσθήκη χρωµοφόρων ουσιών σε πολυµερή που 

απορροφούν ασθενώς στο µήκος κύµατος της ακτινοβόλησης, προκαλείται 

φωτοευαισθητοποίηση των πολυµερών αυτών ως προς την εκρηκτική αποδόµηση. 

Σηµαντικά χαρακτηριστικά αυτή της φωτοευαισθητοποίησης είναι: α) µείωση του 

κατωφλίου αποδόµησης και β) σηµαντική αύξηση του ρυθµού αποµάκρυνσης υλικού, σε 

ορισµένες περιπτώσεις κατά παράγοντα του δέκα. 

Στην παρούσα εργασία, βασιζόµαστε στις χρωµοφόρες ουσίες (dopants) όχι για να 

βελτιστοποιήσουµε την απόδοση της φωτοαποδόµησης αλλά για να παρατηρήσουµε τις 

φωτοχηµικές αλλαγές που υφίσταται το υπόστρωµα (χρωµοφόρα-πολυµερές) πάνω και κάτω 

από το κατώφλι αποδόµησης. Για το σκοπό αυτό επιλέγουµε φωτοευαίσθητες ενώσεις των 

οποίων οι φωτοχηµικές αντιδράσεις έχουν µελετηθεί εκτενώς στην αέρια φάση και σε 

διάλυµα. Εποµένως, οι χηµικές τροποποιήσεις του φωτοευαίσθητου dopant µέσα στο 

πολυµερικό υπόστρωµα στο οποίο προστίθεται, µπορούν να παρακολουθηθούν και να 

εξετασθούν µε µεγάλη λεπτοµέρεια και να δώσουν πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε τα 

φωτοχηµικά φαινόµενα που συνοδεύουν την φωτοαποδόµηση. 

Πειραµατικά, οι ποικίλοι συνδυασµοί χρωµοφόρας-πολυµερούς παρέχουν τη 

δυνατότητα επιλογής διαφορετικών πειραµατικών συνθηκών και δίνουν την ευελιξία 

σχεδιασµού πολλών πειραµάτων. Για παράδειγµα, ως χρωµοφόρες χρησιµοποιούνται 

αρωµατικά και µη αρωµατικά συστήµατα, µόρια µικρού µοριακού βάρους (κάτω από 
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1000a.m.u) και πολυµερή µε µοριακό βάρος που ποικίλει από 1000-10000 a.m.u. Οι πιο 

σηµαντικές παράµετροι που απαντώνται στις µελέτες της εκρηκτικής αποδόµησης 

υποστρωµάτων χρωµοφόρας-πολυµερούς παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 

 

 

Υµένιο Ακτινοβολία 

∆οµή Μήκος κύµατος ακτινοβολίας 

Πάχος ∆t παλµού 

Τύπος Πυκνότητα ενέργειας (mJ/cm2) 

   Περιβάλλον Πυκνότητα ισχύος (W/cm2) 

� Συχνότητα (Ρυθµός 

επανάληψης) 

  
Στην εργασία αυτή, µελετάµε µε την τεχνική του φθορισµού επαγόµενου από λέιζερ 

(laser-induced fluorescence), τις φωτοχηµικές αλλαγές που υπόκειται µία φωτοευαίσθητη 

χρωµοφόρα µέσα σε µήτρα πολυµερούς, κατά την ακτινοβόληση του συστήµατος µε λέιζερ 

υπεριώδους. Σκοπός είναι να εξετάσουµε πως διαφοροποιείται η φωτοχηµική συµπεριφορά 

των χρωµοφόρων πάνω και κάτω από το κατώφλι φωτοαποδόµησης. Πιο συγκεκριµένα αν 

και σε τι ποσοστό διασπώνται τα µόρια της χρωµοφόρας και επιπλέον τι είδους αντιδράσεις 

γίνονται µεταξύ των θραυσµάτων που σχηµατίζονται κατά τη φωτοδιάσπαση αυτή. 

 Πολυµερές   Χρωµοφόρα 

Απορρόφηση Απορρόφηση 

Μοριακό βάρος Φωτοσταθερότητα 

Θερµοκρασία υαλώδους 

µεταπτώσεως 

Αντιδραστικότητα θραυσµάτων 

Θερµοκρασία διάσπασης Θερµοκρασία διάσπασης 

Σηµείο τήξης � 

Κρυσταλλικότητα   � 



 18

1.4   Προηγούµενες µελέτες φωτοαποδόµησης χρησιµοποιώντας 

συστήµατα doped-πολυµερών  
 

∆ιάφορες µελέτες έχουν υποδείξει τη δυνατότητα της χρησιµοποίησης των ενώσεων 

πρόσµιξης για την εξέταση της διαδικασίας φωτοαποδόµησης [23]. Παραδείγµατος χάριν, ο 

Masuhara και οι συνεργάτες του έχουν στηριχθεί στη χρήση των υλικών πρόσµιξης που 

διασκορπίζονται µέσα σε πολυµερή για την εξέταση της φύσης των διαδικασιών 

απορρόφησης κατά την UV φωτοαποδόµηση πολυµερών [24-26]. ∆ιάφορες ενδιαφέρουσες 

φωτοφυσικές διαδικασίες έχει αποδειχθεί ότι πραγµατοποιούνται, συµπεριλαµβανοµένου 

των κυκλικών πολυφωτονικών διαδικασιών, των αποδοτικών ηλεκτρονικών διαδικασιών 

ενεργειακής µεταφοράς, κλπ. Άµεσα σχετική µε την παρούσα µελέτη ήταν η εξέταση της 

διάσπασης του οξέος 5-diano Meldrum’s κατά τη 248 nm φωτοαποδόµηση του PMMA φιλµ 

που ήταν εµπλουτισµένο µε αυτήν την ένωση. Η απόδοση φωτοδιάσπασης προσδιορίστηκε 

ότι είναι κάπως µικρότερη από την µονάδα. Ένα σηµαντικό ποσοστό του ketene προϊόντος 

της αποσύνθεσης του υλικού πρόσµιξης παρατηρήθηκε να σχηµατίζεται µέσα στο παλµό του 

λέιζερ και ένα δευτερεύον ποσοστό αργότερα (πιθανώς διαµορφώνονται µέσω της θερµικής 

αποσύνθεσης). Αποδείχθηκε ότι παρά την υψηλή κβαντική απόδοση φωτοδιάσπασης του 

δείκτη, η φωτοαποδόµηση επηρεάζεται από το ποσό της απορροφηµένης ενέργειας. Αυτή η 

ενεργειακή απόθεση υποδεικνύεται ότι µπορεί να επιτευχθεί µέσω της επαναλαµβανόµενης 

απορρόφησης φωτονίων (κυκλική πολυφωτονική διέγερση) από το ketene φωτοπροϊόν. Σε 

µια άλλη µελέτη, οι Lippert και Stoutland εξετάζουν [27] την αποσύνθεση του 

φωτοευαίσθητου diazirine µέσα σε φιλµ PMMA κατά την ακτινοβόληση µε 266 nm, 

παλµούς 60 psec. Χρησιµοποιώντας picosecond υπέρυθρη φασµατοσκοπία, εξέτασαν το 

σχηµατισµό του ενδιάµεσου ketoketene κάτω και επάνω από το κατώφλι. ∆εν παρατηρήθηκε 

κάποια σηµαντική αλλαγή στην ένταση των σηµάτων στην εξεταζόµενη περιοχή πυκνοτήτων 

ενέργειας (fluence), σε συµφωνία µε µια µονοφωτονική διαδικασία και µια κβαντική 

απόδοση αποσύνθεσης κοντά στη µονάδα. Τέλος, χρησιµοποιήθηκε η χρονικά αναλυόµενη 

φασµατοσκοπία απορρόφησης [28] για την παρακολούθηση της αποσύνθεση του 1, 1, 3, 5 -

tetraphenylacetone (TPA) υλικού πρόσµιξης µέσα σε µήτρα PMMA κατά τη διέγερσή του 

στα 266 nm. Η TPA βρέθηκε να αποσυντίθεται σε δύο ρίζες diphenylmethyl και CO. Η 

πρώτη ρίζα diphenylmethyl παρατηρήθηκε να σχηµατίζεται µέσα στο nanosecond παλµό 

λέιζερ. Κατόπιν, η ρίζα παθαίνει ένα γρήγορο decarbonylation για να δώσει τη δεύτερη ρίζα. 

Στα χαµηλά fluences, η συγκέντρωση dephenylmethyl ριζών αυξάνεται γραµµικά µε το 
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fluence, ενώ στα υψηλότερα fluences, παρατηρήθηκαν επίσης διεγερµένες ρίζες, που 

προτείνεται ότι σχηµατίζονται µέσω µιας διφωτονικής διαδικασίας διέγερσης. 

Τα προηγούµενα παραδείγµατα τεκµηριώνουν πλήρως την ισχύ του αρχικά 

τεθειµένου επιχειρήµατος δηλ, ότι ανεξάρτητα από το (τους) µηχανισµό(ούς) εκτίναξης 

υλικού, εµφανίζονται φωτο-θραύσµατα και χηµικές αλλαγές. Αφ' ετέρου, οι προηγούµενες 

µελέτες φαίνονται να δείχνουν ότι καµία σηµαντική αλλαγή δεν παρατηρείται καθώς η 

πυκνότητα ενέργειας φθάνει στο κατώφλι φωτοαποδόµησης. Εντούτοις, τα χρησιµοποιηµένα 

υλικά πρόσµιξης ήταν ιδιαίτερα σύνθετα µόρια που διασπόνται κατά το σχηµατισµό των 

σταθερών ενώσεων/τµηµάτων (CO ή Ν2). Η κβαντική απόδοση αποσύνθεσής τους είναι 

αρκετά υψηλή, µε τιµή κοντά στη µονάδα. Αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µπορούν να 

αποτελέσουν την έλλειψη οποιασδήποτε σηµαντικής αλλαγής καθώς η πυκνότητα ενέργειας 

αυξάνεται επάνω από το κατώφλι. Επιπλέον, οι µελέτες εστίασαν στα αρχικά στάδια της 

διαδικασίας (τprobing < 30nsec). Εντούτοις, η διαδικασία εκτίναξης υλικού και η θερµική 

επιρροή της στο υπόστρωµα είναι γνωστό ότι διαρκούν για πολύ περισσότερο χρόνο (µsec 

έως msec). Οι περισσότερες αντιδράσεις πραγµατοποιούνται επίσης σε αυτό το πιο µεγάλο 

χρονικό διάστηµα. Κατά συνέπεια, είναι κατανοητό ότι αν και τα αρχικά βήµατα 

φωτοδιέγερσης/διάσπασης (ανάλογα µε τη φύση του υλικού πρόσµιξης) µπορούν να µην 

διαφέρουν πολύ στη διαδικασία φωτοαποδόµησης (ablation) εναντίον του subablative, 

ιδιαίτερες αποκλίσεις εµφανίζονται στην επακόλουθη δυναµική και στην δραστικότητα του 

υλικού πρόσµιξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

Πειραµατικές διατάξεις και τεχνικές 
 

 

2.1 Προετοιµασία δειγµάτων 
 

Τα δείγµατα που χρησιµοποιούνται σε όλες τις πειραµατικές µετρήσεις είναι λεπτά 

διαφανή υµένια πολυµερών που περιέχουν χρωµοφόρες ουσίες σε διάφορες συγκεντρώσεις. 

Τα λεπτά υµένια παρέχουν µία αρκετά σταθερή δοµική βάση η οποία ελέγχεται εύκολα όσον 

αφορά τα δοµικά µακροσκοπικά χαρακτηριστικά της, (πάχος, οµαλή επιφάνεια, υφή), οπότε 

προσφέρεται για την συστηµατική µελέτη των φαινοµένων φωτοαποδόµησης. Η πρόσθεση 

χρωµοφόρων ουσιών στην πολυµερική µήτρα τροποποιεί την οπτική πυκνότητα του 

υποστρώµατος και κατά συνέπεια τον βαθµό σύζευξης της ακτινοβολίας λέιζερ µε αυτό. 

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε ήδη, οι χρωµοφόρες ουσίες παίζουν το ρόλο ενός 

φωτοχηµικού µάρτυρα σηµαντικό για τον χαρακτηρισµό των φωτοχηµικών φαινοµένων που 

συνοδεύουν την φωτοαποδόµηση. 
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α 
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που χρησιµοποιούµε είναι ΡΜΜΑ (πολυµεθακρυλικός µεθυλεστέρας), µοριακού βάρους ~ 

1.900 και 120.000, (Aldrich) και το πολυστυρένιο, PS (polystyrene), µοριακού βάρους ~ 

280.000 και 1.180. 
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Το ΡΜΜΑ, αν και καθαρότητας 99%, υποβάλλεται σε περαιτέρω διαδικασία καθαρισµού µε 

σκοπό την αποµάκρυνση προσµίξεων οι ποίες φθορίζουν. Το ΡΜΜΑ είναι διαλυτό σε 

CH2Cl2 (διχλωροµεθάνιο), παραµένει όµως αδιάλυτο σε CH3OH (µεθανόλη). Αντιθέτως, οι 

προσµείξεις προς αποµάκρυνση είναι διαλυτές στη CH3OH και έτσι, µε την ακόλουθη 

διαδικασία, επιτυγχάνεται καθαρισµός του ΡΜΜΑ: 

 ∆ιαλύουµε 10gr ΡΜΜΑ σε 100ml CH2Cl2. Το διάλυµα προστίθεται αργά σε 1000 ml 

µεθανόλης. Το καινούριο διάλυµα αφήνεται σε ηρεµία (µία µέρα περίπου) προς πλήρη 

καταβύθιση του PΜΜA. Το υπερκείµενο υγρό αποµακρύνεται και το ίζηµα ΡΜΜΑ 

παραλαµβάνεται και ξηραίνεται για 24 ώρες µε σκοπό την πλήρη αποµάκρυνση του διαλύτη.  

 Οι χρωµοφόρες ουσίες που χρησιµοποιήθηκαν είναι: 

             1-ιωδοναφθαλένιο (ΝapΙ) 

  1-ιωδοφενανθρένιο(PhenI)  

  ναφθαλένιο (ΝapΗ) 

  φενανθρένιο (PhenH) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ΝapΙ υποβλήθηκε σε καθαρισµό (flash χρωµατογραφίας) µε σκοπό την αποµάκρυνση 

µικρών ποσοτήτων προϊόντων διάσπασης. 

 Τα δείγµατα προετοιµάζονται ως ακολούθως: Παρασκευάζονται αρχικά διαλύµατα 

καθαρού ΡΜΜΑ και PS, και διαλύµατα ΡΜΜΑ και PS εµπλουτισµένου σε χρωµοφόρα 

σύµφωνα µε την επιθυµητή περιεκτικότητα που κυµαίνεται από 0.08% - 4% κατά βάρος (gr 

χρωµοφόρας ανά gr ΡΜΜΑ ή PS). Μεταβάλλοντας την αναλογία πολυµερούς-χρωµοφόρας, 

ΦενανθρένιΝαφθαλένιο 

I I

Ιωδοναφθαλένιο Ιωδοφενανθρένιο 
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αλλάζουµε τον συντελεστή απορρόφησης του συστήµατος. Μικρή ποσότητα από το διάλυµα 

απλώνεται µε πιπέτα Pasteur πάνω σε πλακίδιο χαλαζία (quartz), το οποίο στη συνέχεια 

καλύπτεται µε ποτήρι ζέσεως για την επίτευξη της αργής εξάτµισης του διαλύτη. Το CH2Cl2, 

σε θερµοκρασία δωµατίου και ατµοσφαιρική πίεση, είναι πολύ πτητικό και η γρήγορη 

εξάτµισή του συνεπάγεται την εµφάνιση "ανωµαλιών" στη στερεή πια επιφάνεια του 

δείγµατος. Εποµένως, µε την αργή εξάτµιση, εξασφαλίζεται η καλή οπτική ποιότητα της 

επιφάνειας. Το πλακίδιο quartz χρησιµεύει ως ένα χηµικά αδρανές υπόστρωµα, που 

παρουσιάζει το επιπρόσθετο πλεονέκτηµα της διαπερατότητας στα 248nm. Με την επιλογή 

διαπερατού υποστρώµατος, εξασφαλίζουµε τη µη απορρόφηση της ακτινοβολίας, εποµένως 

αποφεύγουµε τη συσσώρευση θερµότητας στο υπόστρωµα. Τα δείγµατα του 

παρασκευάζονται µε την παραπάνω τεχνική, (film coating), έχουν πάχος 10-100µm, ανάλογα 

µε την περιεκτικότητα του διαλύµατος σε ΡΜΜΑ (από αραιό διάλυµα προκύπτει λεπτό φιλµ 

ενώ από πυκνό προκύπτει παχύ φιλµ). Η µέτρηση του πάχους των υµενίων γίνεται µε 

προφιλόµετρο. 
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2.2 Πειραµατική διάταξη ανίχνευσης φθορισµού 
 

 Η πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιήθηκε για την ανίχνευση του φθορισµού όπως 

και για τη διεξαγωγή των άλλων πειραµάτων, απεικονίζεται στο Σχήµα 2.1. Συνοπτικά 

περιλαµβάνει το laser (πηγή ακτινοβολίας), µία διάταξη οπτικών και ένα σύστηµα για τη 

συλλογή και την επεξεργασία τον εκπεµπόµενου φθορισµού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα βασικά τµήµατα της πειραµατικής διάταξης είναι: 

Σχήµα 2.1
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· Excimer laser Lambda Physik 

· Οπτική ίνα για τη συλλογή φθορισµού 

· Φασµατογράφος φράγµατος περίθλασης για την ανάλυση του φωτός 

· Ανιχνευτής συστοιχίας φωτοδιόδων (photodiode array) µε ενισχυτή (intensifier) 

· Σύστηµα πολυκαναλικού αναλυτή (Optical Multichannel Αnalyzer) 

· Παλµογεννήτρια για την ενεργοποίηση του ενισχυτή 

· Παλµογράφος 

· Μικροµετρικό χyz για τη µετακίνηση του δείγµατος στους τρεις άξονες. 

 

Ως πηγή ακτινοβολίας χρησιµοποιήθηκαν λέιζερ διεγερµένων διµερών: 

��KrF excimer laser, (Lambda-Physik Complex 110) µε χρονική διάρκεια παλµού ~30nsec 

και µήκος κύµατος εκποµπής λ=248nm  

��ArF excimer laser, (Lambda-Physik Complex 110) µε χρονική διάρκεια παλµού ~30nsec 

και µήκος κύµατος εκποµπής λ=193nm 

��XeCl excimer laser, (Lambda Physik LPX 315i) µε χρονική διάρκεια παλµού ~30nsec 

και µήκος κύµατος εκποµπής λ=308nm. 

 

 Σηµαντική παράµετρο του πειράµατος αποτελεί η πυκνότητα ενέργειας δέσµης του 

laser. Αυτή ρυθµίζεται κυρίως µε παρεµβολή οπτικών (variable attenuators), µειωτήρα 

µεταβλητής ανακλαστικότητας, στην πορεία της δέσµης ή µε τη µεταβολή της τάσης 

λειτουργίας του τροφοδοτικού του Laser. Η µέτρηση της ενέργειας γίνεται µε ένα 

Joulemeter. 

Ένας συγκλίνον επιπεδόκυρτος σφαιρικός φακός (quartz, εστιακή απόσταση 500nm) 

εστιάζει τη δέσµη στην επιφάνεια του δείγµατος. Το δείγµα βρίσκεται µερικά χιλιοστά ως 

εκατοστά πριν την εστία δέσµης και το εµβαδόν της ακτινοβολούµενης επιφάνειας 

κυµαίνεται από 0.2-10mm2, ανάλογα µε την ενέργεια της δέσµης, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνουµε τιµές πυκνότητας ενέργειας από 1-4000mJ/cm2. 

 Τα πειράµατα φθορισµού έχουν ως σκοπό τον προσδιορισµό των αλλαγών στο 

δείγµα, µετά από ακτινοβόληση της επιφάνειας µε ακτινοβολία διαφορετικής πυκνότητας 

ενέργειας. Σχηµατισµός φωτοπροϊόντων που φθορίζουν, οδηγεί σε αύξηση του 
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παρατηρούµενου φθορισµού, ενώ καταστροφή φθορίζουσας χρωµοφόρας οδηγεί σε µείωση 

της εκποµπής φθορισµού. Τα δείγµατα ακτινοβολούνται µε έναν ή περισσότερους παλµούς 

από µία ισχυρή δέσµη άντλησης (pump) σε διαφορετικές τιµές FLASER. Για τη µέτρηση του 

φθορισµού χρησιµοποιείται µία δέσµη ανάλυσης (probe), η οποία έχει ακριβώς την ίδια 

γεωµετρία µε τη δέσµη άντλησης αλλά πολύ χαµηλή, (FLASER<3mJ/cm2),  και σταθερή τιµή 

πυκνότητας ενέργειας (FLASER), έτσι ώστε να προκαλεί αµελητέα φωτοχηµική αλλαγή στο 

υπόστρωµα. Για σύγκριση το φάσµα φθορισµού λαµβάνεται σε κάθε σηµείο και πριν την 

ακτινοβόληση µε τη δέσµη pump. Μεταξύ των παλµών “pump” και “probe” παρεµβάλλεται 

µια σχετικά µεγάλη χρονική καθυστέρηση, (της τάξης των µερικών δευτερολέπτων), έτσι 

ώστε να εξασφαλιστεί η ποσοτική αντίδραση των παραγόµενων ριζών και ο σχηµατισµός 

των τελικών σταθερών φωτοπροϊόντων. 

  Η χαµηλή τιµή της πυκνότητας ενέργειας της δέσµης εξασφαλίζει ότι η διέγερση των 

µορίων είναι µονοφωτονική. Έτσι, αποφεύγουµε προβλήµατα που θα µπορούσαν να 

προκύψουν στην ανάλυση των αποτελεσµάτων, αν ο εκπεµπόµενος φθορισµός οφείλεται σε 

πολυφωτονικές διεγέρσεις. Η ανίχνευση του φθορισµού και η ανάλυση του φάσµατος 

πραγµατοποιείται µε το σύστηµα του οπτικού πολυκαναλικού αναλυτή (ΟΜΑ). Τα φάσµατα 

φθορισµού αντικατοπτρίζουν τις διάφορες φωτοχηµικές αλλαγές στο υπόστρωµα. 

 Η συλλογή του εκπεµπόµενου φθορισµού γίνεται µε µια οπτική ίνα από quartz, 

διαµέτρου 0.6 mm. Τοποθετούµε την ίνα σε διεύθυνση που ορίζει γωνία 25ο µε τον άξονα 

της δέσµης του laser και σε απόσταση ενός περίπου εκατοστού από την επιφάνεια του 

δείγµατος. Μια τέτοια τοποθέτηση αποσκοπεί στη µέγιστη δυνατή συλλογή του φθορισµού. 

Μέσω της οπτικής ίνας, η ακτινοβολία φθορισµού µεταφέρεται στη σχισµή εισόδου του 

φασµατογράφου ( ΡΤΙ Model 01-002AD, εστιακή απόσταση 0.2m), αφού περάσει από 

φίλτρο αποκοπής το οποίο εµποδίζει τη διέλευση ακτινοβολίας από το λέϊζερ. Ο 

φασµατογράφος διαθέτει ένα φράγµα περίθλασης (300 γραµµές/mm) το οποίο αναλύει την 

ακτινοβολία και την προβάλλει κατάλληλα στην έξοδο στο επίπεδο του ανιχνευτή. Στη 

συνέχεια, το σύστηµα του οπτικού πολυκαναλικού αναλυτή (ΟMA) καταγράφει το φάσµα 

φθορισµού (µε το δεδοµένο φασµατογράφο, φράγµα περίθλασης και ανιχνευτή, µια 

φασµατική περιοχή µε εύρος 280nm καταγράφεται µε ανάλυση 0.4nm/φωτοδίοδο(κανάλι)). 

Ο ανιχνευτής αποτελείται από µια συστοιχία 1024 φωτοδιόδων (photodiode array) και είναι 

εφοδιασµένος µε σύστηµα ενισχυτή MCP (microchannel plate intensifier), (EG&G PARC 

Model Ι420UV). Το σύστηµα MCP παρέχει τη δυνατότητα παλµικής λειτουργίας στον 

ανιχνευτή µε την εφαρµογή κατάλληλου δυναµικού. Έτσι το σήµα µπορεί να καταγραφεί για 

µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο (το διάστηµα αυτό κυµαίνεται από 5nsec µέχρι και 
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µερικές δεκάδες msec) και µε συγκεκριµένη καθυστέρηση σε σχέση µε το παλµό διέγερσης. 

Αναλυτικά ο ενισχυτής (intensifier) ενεργοποιείται από µία παλµογεννήτρια υψηλής τάσης 

(High Voltage Pulser), η οποία µε τη σειρά της ενεργοποιείται από µία φωτοδίοδο σύγχρονη 

µε τον οπτικό παλµό του laser ή από το σήµα εξόδου (SYNCOUT) του λέιζερ που 

προηγείται κατά ~1µs του οπτικού παλµού. Στην έξοδο της παλµογεννήτριας, παράγεται 

ένας παλµός δυναµικού, µε µεταβλητή χρονική καθυστέρηση ως προς τον παλµό εισόδου και 

µε µεταβλητό χρονικό πλάτος, ο οποίος και θέτει παλµικά τον ενισχυτή σε λειτουργία. 

 Για τη λήψη των φασµάτων φθορισµού, τα οποία είναι φασµατικά βαθµονοµηµένα, 

(έχει προηγηθεί βαθµονόµηση µε πρότυπο φάσµα εκποµπής µιας λυχνίας Ηg), το σύστηµα 

του πολυκαναλικού αναλυτή ενεργοποιεί (παρέχει σήµα trigger) το laser, του οποίου το 

οπτικό σήµα ανιχνεύεται από τη φωτοδίοδο και παρακολουθείται µε τον παλµογράφο. Το 

σήµα εξόδου της παλµογεννήτριας, το οποίο ενεργοποιεί τον ενισχυτή, επίσης 

παρακολουθείται µε τον ίδιο παλµογράφο. Κατάλληλος συγχρονισµός των δύο αυτών 

σηµάτων επιτρέπει την ανίχνευση του φθορισµού. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

καταγράφουµε χρονικά ολοκληρωµένα φάσµατα φθορισµού, οπότε ο ανιχνευτής είναι 

ενεργοποιηµένος για χρονικό διάστηµα ~1µs το οποίο περικλείει χρονικά την εκποµπή 

φθορισµού που διαρκεί συνολικά λιγότερο από 500ns, καθώς οι τυπικοί χρόνοι ζωής 

φθορισµού των χρωµοφόρων και των φωτοπροϊόντων τους δεν υπερβαίνουν τα 100ns. 

  

Στη πειραµατική διάταξη του Σχήµατος 2.1 µεταξύ των παλµών “pump” και “probe” 

παρεµβάλλεται µια σχετικά µεγάλη χρονική καθυστέρηση έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 

ποσοτική αντίδραση των παραγόµενων ριζών και ο σχηµατισµός των τελικών σταθερών 

φωτοπροϊόντων. Όµως αυτή µέθοδος δεν µας δίνει πληροφορίες για την κινητική 

σχηµατισµού των φωτοπροϊόντων κατά τη διαδικασία της φωτοαποδόµησης. Για το σκοπό 

αυτό χρησιµοποιήσαµε την πειραµατική διάταξη του Σχήµατος 2.2 όπου η ανίχνευση 

φθορισµού  µπορεί να γίνει σε διαφορετικούς χρόνους καθυστέρησης µεταξύ των παλµών 

“pump” και “probe”. Χρησιµοποιούµε δηλαδή δύο λέιζερ, ένα για “pump” και ένα για 

“probe” και κατάλληλη καθυστέρηση των δύο λέιζερ πετυχαίνεται µε έναν Delay Unit. 

Αναλυτικά, ο ενισχυτής (intensifier) ενεργοποιείται από µία παλµογεννήτρια υψηλής 

τάσης (High Voltage Pulser), η οποία µε τη σειρά της ενεργοποιείται από το σήµα εξόδου 

(SYNCOUT) του λέιζερ “probe” που προηγείται κατά ~1µs του οπτικού παλµού. Στην έξοδο 

της παλµογεννήτριας, παράγεται ένας παλµός δυναµικού ο οποίος και θέτει παλµικά τον 

ενισχυτή σε λειτουργία. Για τη λήψη των φασµάτων φθορισµού, το σύστηµα του 

πολυκαναλικού αναλυτή ενεργοποιεί (παρέχει σήµα trigger) το laser “pump”, του οποίου το 
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οπτικό σήµα ανιχνεύεται από τη φωτοδίοδο και παρακολουθείται µε τον παλµογράφο. Από 

το σήµα εξόδου (SYNCOUT) του λέιζερ “pump” ενεργοποιείται ο Delay Unit ο οποίος στη 

συνέχεια  ενεργοποιεί, µε µεταβλητή χρονική καθυστέρηση, το λέιζερ “probe”. Το σήµα 

εξόδου του λέιζερ “probe” ανιχνεύεται από µία φωτοδίοδο και παρακολουθείται επίσης µε 

τον ίδιο παλµογράφο µε τον οποίο και γίνεται η µέτρηση του χρόνου καθυστέρησης µεταξύ 

των παλµών “pump” και “probe”. 
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2.3 Μέτρηση χρόνου ζωής φθορισµού 
 

Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 3, τα φάσµατα που καταγράφονται µετά την 

ακτινοβόληση των δειγµάτων NapI/πολυµερούς και PhenI/πολυµερούς (τα οποία πριν από 

την ακτινοβόληση φθορίζουν ελάχιστα) είναι ενδεικτικά του σχηµατισµού NapH και PhenH 

τύπου προϊόντων. Όµως, τα φάσµατα φθορισµού και των υποκατεστηµένων Nap-R και 

Phen-R (όπου R = αλκυλική οµάδα) είναι παρόµοια έτσι ώστε να µην είναι δυνατός ο 

επακριβής προσδιορισµός (ταυτοποίηση) των φωτοπροϊόντων αποκλειστικά από το φάσµα 

φθορισµού. Για τη περαιτέρω εξέταση των προϊόντων, εξετάσθηκε και η χρονική εξέλιξη του 

φθορισµού τους. 

Η καταγραφή φασµάτων φθορισµού όπως περιγράφηκε στο µέρος 2.2 δεν περιέχει 

πληροφορία σχετικά µε την χρονική εξέλιξη της εκποµπής ακτινοβολίας λόγω 

αποδιέγερσης, καθώς η ανίχνευση γίνεται σε ένα πλατύ παράθυρο χρόνου. Εποµένως 

καταγράφεται η χρονικά ολοκληρωµένη εκποµπή φθορισµού. Παρόλα αυτά, υπάρχει η 

δυνατότητα χρονικής ανάλυσης του φαινοµένου, η οποία µε το συγκεκριµένο πειραµατικό 

σύστηµα επιτρέπει την καταγραφή της εκποµπής φθορισµού για µια µικρή χρονική περίοδο, 

(µικρότερη του χρόνου ζωής φθορισµού), και µε µεταβλητή καθυστέρηση σε σχέση µε την 

έναρξη της διέγερσης. 

 Έτσι, γίνεται προσπάθεια υπολογισµού του χρόνου ζωής φθορισµού των 

φωτοπροϊόντων τύπου ναφθαλενίου, για το σύστηµα: 1-ιωδοναφθαλένιο (ΝapΙ) 

Το σήµα φθορισµού καταγράφεται µετά από κάποια χρονική καθυστέρηση ως προς 

τον παλµό διέγερσης “probe”. ∆ηλαδή καταγράφεται η ένταση του φθορισµού για 

διαφορετικά χρονικά διαστήµατα µεταξύ της διέγερσης του δείγµατος και της ανίχνευσης 

του σήµατος. Οι χρονικές καθυστερήσεις που εξετάσθηκαν κυµαίνονται από 0 ns µέχρι και 

~150 ns, ενώ το χρονικό παράθυρο, δηλαδή η χρονική διάρκεια που είναι ενεργοποιηµένος ο 

ανιχνευτής, ορίστηκε να είναι 40ns. 

Για τo παραπάνω δείγµα µετρήσαµε την εξάρτηση της έντασης του σήµατος 

φθορισµού στην κορυφή του ναφθαλενίου (337 nm), από την χρονική καθυστέρηση (delay). 

 Σύµφωνα µε την θεωρία ισχύει η σχέση :  

                                    I=I0 e-∆t/τ         (1)           

όπου Ι, η ένταση φθορισµού για την χρονική στιγµή t, Ι0, η ένταση φθορισµού για την 

χρονική στιγµή  t0,  τ  ο χρόνος ζωής φθορισµού και ∆t το χρονικό διάστηµα t- t0.  

Λογαριθµίζοντας την σχέση (1), καταλήγουµε στην σχέση:  
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  τ= ∆t/[2.303{log(I0 )-log(I)}]       (2) 

Από τα διαγράµµατα του δεκαδικού λογαρίθµου της έντασης µιας συγκεκριµένης κορυφής 

ως προς τη χρονική καθυστέρηση (delay), υπολογίζεται από τη κλίση ο χρόνος ζωής 

φθορισµού. 

 Στα Σχήµα 2.3, παρατίθενται τα φάσµατα φθορισµού του συστήµατος 0,4% 

NapI/PMMA, για διαφορετικές χρονικές καθυστερήσεις.  

 

Η εξάρτηση της έντασης του σήµατος φθορισµού στην κορυφή του ναφθαλενίου, 

λ=337 nm, από την χρονική καθυστέρηση (delay)  καθώς και οι χρόνοι ζωής που 

µετρήθηκαν για τα φωτοπροϊόντα τύπου ναφθαλενίου, για τα δύο δείγµατα που 

χρησιµοποιήθηκαν (0.4%wt NapI/PMMA και 1.2%wt NapI/PMMA), φαίνονται στα 

διαγράµµατα του Σχήµατος 2.4(α), (b), όπου ο άξονας των εντάσεων είναι σε λογαριθµική 

κλίµακα.  
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Παρατηρούµε ότι οι χρόνοι φθορισµού που προσδιορίσθηκαν διαφέρουν κάπως από 

το χρόνο φθορισµού NapH (96 nsec). Η διαφορά δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς το 

µικρότερο “παράθυρο” (gate) που µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ήταν 40 nsec (µεγαλύτερο 

από τη διαφορά των χρόνων που προσδιορίσθηκαν). Το σηµαντικό πάντως είναι ότι οι 

χρόνοι ζωής που µετρήθηκαν είναι παρόµοιοι, δηλαδή τα φωτοπροϊόντα που δηµιουργούνται 

κατά την φωτοαποδόµηση στα δύο διαφορετικά δείγµατα είναι ίδιας φύσεως.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

Φωτοαποδόµηση του συστήµατος doped-PMMA 

στα 248nm 
 

 

A)  “Στατική” εξέταση φωτοπροϊόντων 
 

Για το χαρακτηρισµό των φωτοχηµικών αλλαγών κατά τη φωτοαποδόµηση 

(ablation) πολυµερών µε υπεριώδη ακτινοβολία λέιζερ (χρονικό εύρος παλµού: 30ns), γίνεται 

µελέτη πολυµερικών υποστρωµάτων εµπλουτισµένων σε φωτοευαίσθητες ενώσεις. Όπως 

αναφέρθηκε, ο σκοπός είναι να εξετάσουµε αν η φωτοαποδόµηση διαφοροποιεί τη 

φωτοχηµεία σε σχέση µε την ακτινοβόληση χαµηλής πυκνότητας ενέργειας π.χ. αν τα ίδια, ή 

επιπλέον προϊόντα σχηµατίζονται στις δύο περιπτώσεις. Χρησιµοποιήθηκε ΡΜΜΑ 

εµπλουτισµένο µε δύο διαφορετικές φωτοευαίσθητες χρωµοφόρες ενώσεις, 1-

iodonaphthalene (NapI) και 1-iodophenanthrene (PhenI).  

Οι δύο αυτές ενώσεις είναι φωτοευαίσθητα µόρια µικρού µοριακού βάρους, τα 

οποία έχουν µελετηθεί εκτενώς στην αέρια φάση και σε διάλυµα. Κατά την ηλεκτρονική 

διέγερση του µορίου στα 248nm, διασπάται οµολυτικά ο δεσµός C-I προς ρίζα ναφθαλενίου 

και ατοµικό ιώδιο [29]. Αυτή η διάσπαση έχει κβαντική απόδοση ίση µε τη µονάδα στην 

αέρια φάση και σε διαλύµατα και γίνεται σύµφωνα µε το παρακάτω απλοποιηµένο σχήµα: 

                                         NapI + hν � (Nap)* � Nap + I                                   (1) 

Φωτόλυση του µορίου σε τέτοιο ποσοστό, παρέχει µεγάλη ευαισθησία για την ανίχνευση των 

προϊόντων που σχηµατίζονται από φωτοχηµικές αντιδράσεις οι οποίες έπονται της 
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φωτόλυσης αυτής, εφόσον αυτά φθορίζουν. Βέβαια, µέσα στην πολυµερική µήτρα, 

αναµένεται πιο πολύπλοκη συµπεριφορά του συστήµατος απ' ότι σε διάλυµα. Γενικά όµως, 

είναι λογικό να προταθεί (κατά αναλογία µε τη συµπεριφορά σε διάλυµα) ότι το Νap που 

παράγεται από την αντίδραση (1) µπορεί να οδηγήσει στο σχηµατισµό των προϊόντων ΝapH, 

NapR, Νap2 και Nap2R.  

 Το κβαντικό ποσοστό απόδοσης φθορισµού του ΝapI είναι περίπου µηδέν (χρόνος 

ζωής διεγερµένης κατάστασης 0.9ps) [30]. Όµως το προϊόντα ΝapΗ και Νap2 φθορίζουν 

ισχυρά αποτελώντας έτσι ευαίσθητους δείκτες για την παρακολούθηση του ποσοστού 

φωτόλυσης του µητρικού µορίου. Συνεπώς, µε την τεχνική του φθορισµού επαγόµενου από 

λέϊζερ (laser-induced flιιorescence), µπορούµε να µελετήσουµε ποιοτικά και ποσοτικά τις 

διάφορες φωτοχηµικές αλλαγές µέσα στην πολυµερική µήτρα κατά την UV ακτινοβόληση 

του συστήµατος ΡΜΜA/ΝapΙ. Σκοπός είναι να εξετάσουµε αν και σε τι ποσοστό διασπώνται 

τα µόρια της φωτοευαίσθητης ένωσης κατά την ακτινοβόληση σε συνθήκες ablation, σε 

σχέση µε ακτινοβόληση σε πολύ χαµηλές εντάσεις λέιζερ (όπου ισχύει η γνωστή γραµµική 

φωτοχηµεία), και επιπλέον τι είδους αντιδράσεις γίνονται µεταξύ των θραυσµάτων που 

σχηµατίζονται κατά τη φωτοδιάσπαση αυτή. 
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3.1   Φασµατικός χαρακτηρισµός των φωτοπροϊόντων – 
Ταυτοποίηση προϊόντων 

 

Στα πειράµατα που περιγράφονται, εξετάζουµε τα φωτοπροϊόντα που σχηµατίζονται 

κατά την ακτινοβόληση του συστήµατος ΝapI- και PhenI-doped ΡΜΜΑ στα 248nm. Καθώς 

το ΡΜΜΑ παρουσιάζει µικρό συντελεστή απορρόφησης στα 248nm (~ 102 cm-1) [33, 34], το 

ΝapI και το PhenΙ απορροφούν το µεγαλύτερο τµήµα της ενέργειας του λέϊζερ, οπότε το 

φάσµα φθορισµού αναµένεται να κυριαρχείται από φωτοπροϊόντα που προέρχονται από τη 

φωτόλυση της χρωµοφόρας. 

 

Στο Σχήµα 3.1  απεικονίζονται τα φάσµατα φθορισµού επαγόµενο από λέιζερ (laser-

induced) που καταγράφονται για φιλµ NapI/PΜΜΑ διαφορετικών συγκεντρώσεων υλικού 

πρόσµιξης µετά από την ακτινοβόλησή σε χαµηλές πυκνότητες ενέργειας λέιζερ (κάτω 

από το κατώφλι). Τα φάσµατα αντιπροσωπεύουν την φασµατικά-αναλυµένη εκποµπή πού 

επάγεται από την δέσµη ελέγχου, “probe” µετά από την ακτινοβόληση των υποστρωµάτων 

µε έναν “pump” παλµό στο ίδιο µήκος κύµατος. Σε όλες τις περιπτώσεις, στα φάσµατα probe 

που καταγράφονται από τα ακτινοβοληµένα NapI-doped πολυµερή κυριαρχεί µια ζώνη 

εκποµπής µεταξύ 320 και 340 nm. Λόγω της πολύ γρήγορης διάσπασης, οι δείκτες NapI (και 

PhenI) χαρακτηρίζονταi [29, 30] από αµελητέο φθορισµό. Επιπλέον, η υποδεδειγµένη ζώνη 
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δεν εµφανίζεται στην αντίστοιχη ακτινοβόληση φιλµ καθαρού PMMA [35]. Εποµένως, αυτή 

η ζώνη εκποµπής οφείλεται στην εκποµπή φωτοπροϊόντων που παράγονται από τα 

iodoaromatic υλικά πρόσµιξης. 

Η ζώνη µπορεί να αποδοθεί στη χαρακτηριστική µετάβαση 1B3u →1A1g [29, 36] της 

ένωσης NapH και των υποκατεστηµένων παραγώγων της. Αυτός ο προσδιορισµός 

υποστηρίζεται από τη σύγκριση µε το φάσµατα που καταγράφεται για µη ακτινοβοληµένο 

δείγµα NapH/PΜΜΑ που δίνεται ως φάσµα αναφοράς στο Σχήµα 3.1. ∆υστυχώς, αυτή η 

ζώνη εκποµπής δεν είναι ευαίσθητη στην αντικατάσταση του αρωµατικού σκελετού [31, 32]. 

Τα φάσµατα φθορισµού διαφόρων παραγώγων του ναφθαλενίου είναι αρκετά παρόµοια, 

οπότε η φασµατική σύγκριση δεν επαρκεί για να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα είναι πράγµατι 

ΝapΗ ή κάποιο συγγενικό παράγωγο (π.χ. NapCH3 κλπ.). Έτσι, δεν είναι δυνατό να 

εξακριβωθεί η ακριβής φύση των προϊόντων µόνο από αυτά τα φάσµατα. Ο χρόνος ζωής του 

φθορισµού εκπεµπόµενου στα λ = 335 nm µετριέται να είναι 100 ± 40 nsec (υποκεφάλαιο 

2.3) σε καλή συµφωνία µε τη γνωστή διάρκεια ζωής φθορισµού NapH (96ns) [31, 36, 38]. 

Οµοίως, προκαταρκτική εξέταση των ακτινοβοληµένων δειγµάτων από GC-MS δείχνει το 

NapH να είναι το κύριο φωτοπροϊόν που σχετίζεται µε το υλικό πρόσµιξης. Αφ' ετέρου, η 

προσεκτική σύγκριση των φασµάτων στο Σχήµα 3.1 δείχνει ότι τα φάσµατα NapI- 

φωτοπροϊόντων είναι κάπως ευρύτερα από το αντίστοιχο φάσµα NapH, δείχνοντας έτσι 

κάποια συµβολή του υποκαταστάτη-naphthalene παραγώγου(ων). Για το λόγο αυτό, στη 

συνέχεια όταν αναφερόµαστε σε NapH προϊόντα, εννοούµε προϊόντα τύπου ΝapΗ. Τα 

προϊόντα του ιωδίου που παράγονται κατά τη διάσπαση του υλικού πρόσµιξης αναµένονται 

να χαρακτηρίζονται από έντονο φθορισµό και όπως ήταν αναµενόµενο δεν θα µπορούσαν να 

ανιχνευθούν στα φάσµατα φθορισµού και δεν εξετάζονται περαιτέρω σε αυτήν την µελέτη. 

Τα φάσµατα “probe” που καταγράφηκαν µετά από ακτινοβόληση σε πολύ χαµηλές 

πυκνότητες ενέργειας είναι ενδεικτικά αυτών των NapΗ-τύπου φωτοπροϊόντων, ακόµη και 

για υψηλές συγκεντρώσεις του υλικού πρόσµιξης όπως 4% wt (η υψηλότερη που 

εξετάζεται).  
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Σε αντίθεση, τα φάσµατα που καταγράφονται µετά από την ακτινοβόληση των 

δειγµάτων µε πυκνότητες ενέργειας λέιζερ επάνω από το κατώφλι φωτοαποδόµησης (≈ 

500 mJ/cm2 για 0.4% wt NapI/PΜΜΑ, ≈ 450 mJ/cm2 1.2% wt, και 350 mJ/cm2 για 4% wt 

NapI/PΜΜΑ όπως προσδιορίσθηκε ανεξάρτητα από τις προφιλοµετρικές µετρήσεις) είναι 

πολύ ευρύτερα Σχήµα 3.2. Παράλληλα, µια καλά καθορισµένη κορυφή είναι εµφανή περίπου 

στα 450 nm. Στην περίπτωση χαµηλότερων συγκεντρώσεων υλικού πρόσµιξης (<1% wt), η 

διεύρυνση δεν είναι ιδιαίτερα εµφανής, και τα φάσµατα να κυριαρχούνται ακόµα από τα 

NapΗ-τύπου φωτοπροϊόντα εκποµπής (που βρίσκεται να έχει την ίδια σταθερά αποδιέγερσης 

(χρόνου εκποµπής φθορισµού) µε αυτόν της αντίστοιχης κορυφής που παρατηρείται για την 

ακτινοβόληση κάτω από το κατώφλι φωτοαποδόµησης, δηλ. σχηµατίζεται το ίδιο NapΗ-

αντικατασταθέν είδος / είδη όπως εκείνα σε χαµηλότερες πυκνότητες ενέργειας). Ωστόσο, 

για δείγµατα υψηλότερης συγκέντρωσης υλικού πρόσµιξης (>1% wt), η διεύρυνση και 

χαρακτηριστική διπλή κορυφή είναι αρκετά έντονες και για το 4% NapI/PΜΜΑ, είναι τόσο 

έντονη που η εκποµπή NapH είναι µετά βίας ευδιάκριτη. Στην πραγµατικότητα, για δείγµατα 

υψηλότερης συγκέντρωσης ένωσης πρόσµιξης, η διεύρυνση αρχίζει να γίνεται ευδιάκριτη σε 

πυκνότητες ενέργειας κάπως χαµηλότερες από το κατώφλι φωτοαποδόµησης (ablation 

threshold), αλλά γίνονται ιδιαίτερα έντονες ακριβώς επάνω από το κατώφλι, όπως επίσης 

4.0% ΝapI 

1.2% NapI 

0.4% NapI 

0.08% NapH

300 350 400 450 500 
Wavelength / nm  

Σχήµα 3.2  Φάσµατα φθορισµού µετά τον πρώτο παλµό ακτινοβόλησης δειγµάτων 
ΝapI/PMMA αυξανόµενης συγκέντρωσης σε NapI για FLASER πάνω από το κατώφλι.  
Το φάσµα δείγµατος 0.08% ΝapΗ/PMMA παρατίθεται για σύγκριση. 
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επιβεβαιώνονται από την ανάλυση του φασµατικού λόγου που συζητείται στο επόµενο 

υποκεφάλαιο (Σχήµα 3.10(b)). Στο Σχήµα 3.3 παρουσιάζεται σύγκριση του φάσµατος 

φθορισµού του 1.2%wt ΝapΙ/ΡΜΜΑ, µετά τον πρώτο παλµό, σε υψηλά και χαµηλά fluence. 

Παρατηρούµε ότι και η διεύρυνση και η χαρακτηριστική διπλή κορυφή γίνονται εντονότερα 

µε την αύξηση της πυκνότητας ενέργειας του λέιζερ. 
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Σχήµα 3.3  Σύγκριση φάσµατων φθορισµού µετά από ακτινοβόληση µε έναν παλµό 
pump δείγµατος 1.2% ΝapI/PMMA, σε τιµές FLASER πάνω και κάτω από το κατώφλι 
φωτοαποδόµησης. 
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Αυτή η διεύρυνση και η χαρακτηριστική διπλή κορυφή, που αναφέραµε 

προηγουµένως, δεν παρατηρούνται στην ακτινοβόληση των NapΗ-doped φιλµ. Συνεπώς, 

πρέπει να αποδοθούν στα προϊόντα φθορισµού που είναι χαρακτηριστικά της δραστικότητας 

του NapI. Τα µόνα πιθανά είδη που µπορούν να σχηµατιστούν στην περίπτωση αυτών των 

ενώσεων πρόσµιξης αλλά όχι από το NapH είναι τα Nap2 και τα σχετικά παράγωγα. Αυτός ο 

προσδιορισµός υποστηρίζεται αρχικά από την παρατήρηση ότι η ένταση της εκποµπής στα 

µεγάλα-µήκη κύµατος (λ ≥ 350 nm) αυξάνεται supralinearly µε την αύξηση του NapΙ. Αυτή 

η εξάρτηση είναι συµβατή µε µια διµοριακή διαδικασία. ∆εύτερον, η συσχέτιση είναι σε 

πολύ καλή συµφωνία µε το φάσµα εκποµπής στη βιβλιογραφία (ευρεία ζώνη µε κέντρο στα 

350 nm) του 1,1-binaphthyl σε µη δοµηµένο και υγρό µέσο [32]. Αυτό επιβεβαιώθηκε 

περαιτέρω από τις µελέτες αποτελεσµάτων φωτόλυσης υψηλής συγκέντρωσης διαλυµάτων 

NapI µη δραστικών διαλυτών. Τέλος, η διάρκεια του χρόνου ζωής φθορισµού είναι σύµφωνη 

µε την πολύ σύντοµη διάρκεια ζωής που αναφέρεται για το Nap2 στα ρευστά και µη 

δοµηµένα µέσα (~10nsec) [31]. 

 

Όσον αφορά τη χαρακτηριστική διπλή κορυφή, αυτή µπορεί πιθανότατα να αποδοθεί 

στο perylene, δεδοµένου ότι η χαρακτηριστική διπλή κορυφή είναι σε πολύ καλή συµφωνία 

µε το αναφερόµενο φάσµα εκποµπής αυτής της ένωσης µέσα σε PMMA (κορυφές εκποµπής 
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Σχήµα 3.4  Προσεγγιστική ανάλυση του φάσµατος φθορισµού δείγµατος 1.2%
NapI/PMMA µέσα στις ζώνες εκποµπής των τριών προτεινόµενων τµηµάτων. 
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στο λ ≈ 440 nm και ≈ 475 nm σε σύγκριση µε το 445 nm και 470 nm, που παρατηρήθηκαν) 

[37]. Το Perylene µπορεί να θεωρηθεί µια fused δοµή Nap2-τύπου, χαρακτηριζόµενη από 

ιδιαίτερα απεντοπισµένη ηλεκτρονική δοµή. Στο Σχήµα 3.4  παρουσιάζεται µία 

προσεγγιστική ανάλυση του φάσµατος 1.2%wt NapI/PMMA µέσα στις ζώνες εκποµπής των 

τριών προτεινόµενων τµηµάτων (NapH, Nap2, perylene). Το φάσµα µε τη διακεκοµµένη 

γραµµή (perylene) προέκυψε από το φάσµα δείγµατος 1.2%wt NapI/PMMA µετά από 

αφαίρεση των φασµάτων NapH/PMMA και Nap2.  

Καταλήγουµε, λοιπόν, στο ότι µε ακτινοβόληση επάνω από το κατώφλι 

φωτοαποδόµησης, η τάση για το σχηµατισµό των προϊόντων επανασυνδυασµού/ 

συµπύκνωσης ενισχύεται ιδιαίτερα καθώς συγκρίνεται µε την ακτινοβόληση κάτω από το 

κατώφλι φωτοαποδόµησης. 

Εξετάζοντας την εκποµπή φθορισµού δείγµατος 1% PhenI/PMMA µετά από 

ακτινοβόληση µε έναν “pump” παλµό σε υψηλά και χαµηλά fluence (Σχήµα 3.5), 

παρατηρούµε µόνο µία µικρή διεύρυνση του φάσµατος προς τα µεγαλύτερα µήκη κύµατος 

για ακτινοβόληση µε υψηλό fluence σε σχέση µε αυτό στα χαµηλά fluence (σε αντίθεση µε 

το δείγµα 1.2%wt NapI/PMMA). Η διαφορά αυτή δείχνει ότι η δραστικότητα επάνω από το 

κατώφλι εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υλικού πρόσµιξης. 
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 Σχήµα 3.5  Φάσµατα φθορισµού µετά τον πρώτο παλµό ακτινοβόλησης δείγµατος 1% PhenI/PMMA για 
FLASER πάνω και κάτω από το κατώφλι. Το φάσµα δείγµατος PheΗ/PMMA παρατίθεται για σύγκριση. 
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3.2  Ποσοτική εξέταση των φωτοπροϊόντων 
 

Μετά την ποιοτική εξέταση των προϊόντων, περνάµε στην ποσοτική εξέταση του 

σχηµατισµού προϊόντων τύπου ΝapΗ, PhenH. Η εξέταση που ακολουθεί εστιάζεται κυρίως 

σε φιλµ συγκέντρωσης <1% wt. Ο πρώτος λόγος για αυτό είναι ότι για αυτή την 

συγκέντρωση και για το πάχος των φιλµ που χρησιµοποιείται (10-50 µm), τα φιλµ είναι 

“optical thin” (απορροφητικότητας στη περιοχή 0.3-0.4). Κατά συνέπεια, τουλάχιστον για τα 

fluences κάτω από το κατώφλι, όπου η µορφολογία των φιλµ δεν επηρεάζεται, η ένταση 

φθορισµού απεικονίζει ουσιαστικά το ποσό των φθοριζόντων naphthyl ή phenyl ειδών που 

παραµένουν στο υπόστρωµα µετά από την ακτινοβόληση µε τον “pump” παλµό. 

 

 

Στο Σχήµα 3.6 παρουσιάζουµε τα διαγράµµατα της έντασης φθορισµού, που 

καταγράφεται για δείγµατα ΝapI/PMMA (0.4% wt) και PhenI/PMMA (0.1% wt) µετά τον 

πρώτο παλµό ακτινοβόλησης “pump” στις διάφορες τιµές FLASER. Σε αυτό το σχήµα 

καταγράφεται η ένταση του φθορισµού στην κορυφή 337nm από φάσµατα που 

καταγράφονται στον πρώτο παλµό ακτινοβόλησης από “φρέσκο” φιλµ ως συνάρτηση της 

έντασης του λέιζερ (του παλµού αυτού). Εφ' όσον o φθορισµός είναι ανάλογος της 

συγκέντρωσης του προϊόντος, τότε τα διαγράµµατα µας παρέχουν την εξάρτηση της 
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Σχήµα 3.6  Ένταση φθορισµού του προϊόντος τύπου NapH, που καταγράφεται µετά την 
ακτινοβόληση (a) δείγµατος 0.4%NapI/PMMA, (b) δείγµατος 0.1%PhenI/PMMA, µε 
έναν pump παλµό συναρτήσει της έντασης του λέιζερ.  

(a) (b)
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αποδοτικότητας σχηµατισµού των NapΗ-τύπου και PhenH-τύπου φωτοπροϊόντων σαν 

συνάρτηση της έντασης του λέιζερ. 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα του Σχήµα 3.6, σε πολύ χαµηλές εντάσεις λέιζερ, η 

ποσότητα ΝapΗ, PhenΗ  φωτοπροϊόντων που σχηµατίζονται στο υπόστρωµα αυξάνεται µε 

τη τιµή FLASER. Μια log-log εξέταση του σήµατος φανερώνει ότι η αύξηση είναι γραµµική 

(κλίση 1,1 ± 0,2 όπως καθορίζεται από 5 τουλάχιστον µετρήσεις). Αυτό είναι αναµενόµενο 

καθώς στις χαµηλές αυτές εντάσεις επικρατεί γραµµική φωτοχηµεία (µόνο-φωτονική 

διάσπαση των φωτοευαίσθητων  υλικών πρόσµιξης) και η πιθανότητα πολυφωτονικών 

διεργασιών είναι αµελητέα (ο χρόνος διάσπασης της διεγερµένης κατάστασης του ΝapΙ και 

PhenI στα 248 nm είναι της τάξης του ps [30], εποµένως, η πιθανότητα πολυφωτονικής 

διέγερσης είναι εξαιρετικά µικρή και το µόριο αναµένεται να διασπαστεί πριν προλάβει να 

απορροφήσει παραπάνω από ένα φωτόνιο σύµφωνα µε την εξίσωση ArI   hν      

Ar + I , όπου Ar = Nap ή Phen). H γραµµική αυτή εξάρτηση παραµένει µε αυξανόµενη 

FLASER, µέχρι το κατώφλι φωτοαποδόµησης. Το πιο σηµαντικό όµως στοιχείο που προκύπτει 

από τα διαγράµµατα του Σχήµα 3.6 είναι η παρατηρούµενη απότοµη αύξηση στο φθορισµό 

των φωτοπροϊόντων ακριβώς στο κατώφλι αποδόµησης. Αυτό το γεγονός φανερώνει µία 

δραµατική αλλαγή της συµπεριφοράς των συστήµατων ΝapΙ-ΡΜΜΑ, PhenI/PMMA υπό 

συνθήκες φωτοαποδόµησης. Το γεγονός ότι η ίδια εξάρτηση παρατηρείται και για τις δύο 

χρωµοφόρες δείχνει ότι η αύξηση στον φθορισµό δεν είναι χαρακτηριστική της χρωµοφόρας, 

αλλά µάλλον της διαδικασίας φωτοαποδόµησης.  

Πράγµατι, αν στο δείγµα 0.4% wt NapI/PMMA προστεθεί µία επιπλέον, διαφορετική, 

χρωµοφόρα που απορροφά στο συγκεκριµένο µήκος κύµατος, Rhodamine, η αύξηση 

εκποµπής φθορίζοντων προϊόντων NapH παρατηρείται στο νέο κατώφλι (Σχήµα 3.7). 

Συµπεραίνουµε λοιπόν, ότι η αύξηση δεν οφείλεται σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της 

χρωµοφόρας NapX, αλλά συσχετίζεται µε τη φωτοαποδόµηση.  
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Σχήµα 3.7 Η εξάρτηση του σχηµατισµού του NapH που καταγράφεται µετά τον
πρώτο pump παλµό από την ένταση του λέιζερ. Ανεξαρτήτως χρωµοφόρας,
είναι χαρακτηριστική η αύξηση της απόδοσης της φωτόλυσης µετά το κατώφλι. 
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3.3   Επίδραση σκέδασης στις µετρήσεις φθορισµού 
 

Καταρχήν εξετάζουµε την πιθανότητα ότι η παρατηρούµενη απότοµη αύξηση 

οφείλεται σε πειραµατικό σφάλµα (artifact). Συγκεκριµένα, κατά τη φωτοαποδόµηση η 

επιφάνεια µετά τον πρώτο “pump” παλµό γίνεται ανώµαλη, οπότε θα µπορούσε να προταθεί 

ότι η αύξηση του σήµατος οφείλεται στην επίδραση της ανώµαλης επιφάνειας στο φθορισµό. 

 Η φωτοαποδόµηση οδηγεί σε µια ιδιαίτερα ανώµαλη µορφολογία των φιλµ, οπότε 

καθώς η δέσµη του “probe” λέιζερ προσπίπτει στην επιφάνεια, ένα µέρος της θα σκεδαστεί 

ενώ το υπόλοιπο θα εισέλθει στο υλικό. Ωστόσο, η ενισχυµένη σκέδαση έχει ως αποτέλεσµα 

τη µείωση του βάθους διείσδυσης για την δέσµη probe [39]. Εποµένως, η σκέδαση θα έπρεπε 

να οδηγεί σε µείωση του φθορισµού και όχι σε αύξηση. Άρα, η αύξηση του ποσοστού 

φωτόλυσης πάνω από το κατώφλι αποδόµησης είναι πραγµατική και όχι φαινοµενολογική. 

Πράγµατι, εάν εξεταστεί ο φθορισµός που εκπέµπεται κατά τη διεύθυνση της 

ακτινοβόλησης, δηλαδή πίσω από το δείγµα, τότε λαµβάνεται µία FLASER -εξάρτηση 

παρόµοια µε αυτήν που απεικονίζεται στο Σχήµα 3.6 για τον οπισθο-εκπεµπόµενο φθορισµό 

(backwards emitted fluorescence). Εάν η αύξηση του οπίσθιου εκπεµπόµενου φθορισµού 

οφειλόταν στη σκέδαση, τότε η µπροστινή εκπεµπόµενη ένταση θα έπρεπε αντίστοιχα να 

µειωθεί επάνω από το κατώφλι, σε πλήρη αντίθεση µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα. Αν 

λοιπόν το φαινόµενο σκέδασης επηρέαζε το φθορισµό, έτσι ώστε να εκπέµπεται κυρίως προς 

τα πίσω, θα αναµέναµε µείωση στην ένταση φθορισµού που εκπέµπεται προς την άλλη 

κατεύθυνση. Η παρατήρηση ότι η εξάρτηση του φθορισµού από FLASER είναι η ίδια 

ανεξαρτήτως γωνίας ανίχνευσης, δείχνει ότι η παρατηρούµενη αύξηση είναι πραγµατική και 

δεν οφείλεται σε επίδραση της ανώµαλης επιφάνειας που σχηµατίζει η 

ακτινοβόληση/ablation. Συµπεραίνουµε ότι πράγµατι η φωτοαποδόµηση οδηγεί σε αύξηση 

του ποσοστού φωτόλυσης των εµπλουτισµένων φωτοευαίσθητων ενώσεων.  
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Παρόµοια FLASER-εξάρτηση λαµβάνεται µε την εξέταση της έντασης εκπoµπής στο 

λ=333nm µέσα ένα χρονικό παράθυρο 40 ± 5 ns (Σχήµα 3.8). Αυτή η σταθερά χρόνου 

αντιστοιχεί στο χρόνο ζωής του NapH. Συνεπώς, η παρατήρηση της ίδιας FLASER - εξάρτησης 

καθορίζει ότι η αύξηση φθορισµού δεν οφείλεται στο σχηµατισµό των υποκατεστηµένων 

naphthyl παραγώγων µιας υψηλότερης κβαντικής απόδοσης εκποµπής.  

 

Επιπλέον, παρόµοια FLASER - εξάρτηση παρατηρείται επίσης για την ένταση 

φθορισµού στα λ = 440 nm για 1.2%wt NapI/PΜΜΑ (Σχήµα 3.9 (a)). Όπως περιγράφτηκε 

προηγουµένως, η εκποµπή σε αυτό το µήκος κύµατος απεικονίζει κυρίως το ποσό 

σχηµατισµού Nap2-τύπου φωτοπροϊόντων. Κατά συνέπεια, ο σχηµατισµός προϊόντων 

βρίσκεται να ενισχύεται για όλα τα προϊόντα που ανιχνεύονται από το φθορισµό, δηλαδή, η 

αύξηση σε NapH-τύπου φωτοπροϊόντων δεν οφείλεται στο σχηµατισµό τους εις βάρος της 

αποδοτικότητας σχηµατισµού άλλων προϊόντων. Με άλλα λόγια, υπάρχει καθαρά µια 

αύξηση στο βαθµό φωτόλυσης του υλικού πρόσµιξης επάνω από το κατώφλι. 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
0

50

100

150

200

250

ablation 
threshold

Sample: 1.2% NapI/PMMA
Probing after 1st pump at delay time 50ns

Fl
uo

re
sc

en
ce

 In
te

ns
ity

 @
33

3.
9n

m

Fluence / mJ cm-2

Σχήµα 3.8  Ένταση φθορισµού του προϊόντος τύπου NapH, που καταγράφεται µετά την 
ακτινοβόληση δείγµατος 1.2%NapI/PMMA µε έναν pump παλµό συναρτήσει της έντασης του 
λέιζερ σε delay time 50ns. 
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Στην πραγµατικότητα, η παρατήρηση ότι η αύξηση παρατηρείται για φιλµ µικρού 

πάχους όπως 20 µm (δηλ. πολύ µικρότερο από το γραµµικό οπτικό βάθος διείσδυσης) 
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Σχήµα 3.9 (a) Ένταση φθορισµού του προϊόντος perylene, που καταγράφεται µετά την
ακτινοβόληση δείγµατος 1.2%NapI/PMM µε έναν pump παλµό συναρτήσει της έντασης του
λέιζερ (b) λόγος των εντάσεων φθορισµού στα λ≈440nm και λ≈336nm συναρτήσει του FlASER. 
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υποδεικνύει ότι δεν οφείλεται σε µια αύξηση του βάθους πέρα από το οποίο σχηµατίζονται 

τα φωτοπροϊόντα. Αυτή, για παράδειγµα, θα ήταν η περίπτωση εάν ήταν αρµόδιος ο 

κορεσµός της χρωµοφόρας απορρόφησης. Αντί αυτού, η αύξηση στο φθορισµό 

αντιπροσωπεύει µια αύξηση στη φωτουποβάθµιση των χρωµοφόρων ανά όγκο, δηλ. 

αντιπροσωπεύει µια αύξηση στην απόδοση φωτόλυσης των υλικών πρόσµιξης NapI, PhenI. 

Η αύξηση στην ένταση φθορισµού των φωτοπροϊόνων συνεχίζεται µέχρι να φθάσει 

τελικά σε ένα plateau. Για φιλµ πάχους µεγαλύτερου από ≈ 50µm, το plateau επιτυγχάνεται 

πάντα στο ίδιο FLASER, δείχνοντας µε αυτόν τον τρόπο ότι το επηρεαζόµένο βάθος έχει 

φθάσει σε µια οριακή τιµή. Παράλληλα, η ένταση της εκποµπής πλάσµατος κατά τη διάρκεια 

του ίδιου του παλµού φωτοαποδόµησης βρίσκεται να αυξάνεται σχεδόν εκθετικά µε το 

FLASER. Κατά συνέπεια, σε αυτά τα υψηλά fluences, η απορρόφηση φωτός στο plume γίνεται 

σηµαντική και περιορίζει το φως που φθάνει στο υπόστρωµα, µε έναν επακόλουθο 

περιορισµό στο βάθος χάραξης (etching depth) και στις επαγόµενες φωτοχηµικές αλλαγές. 

Έχει επίσης προταθεί [24, 26, 32, 36] ότι ένας περαιτέρω περιορισµός οφείλεται στο 

σχηµατισµό φυσαλίδων κλπ. κατά τη διάρκεια του παλµού λέιζερ που περιορίζουν 

περαιτέρω τη σε βάθος διάδοση της δέσµης φωτοαποδόµησης (pump). 
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3.4  Σύγκριση µε NapH/PMMA συστήµατα 

 

Είναι ενδιαφέρον ότι, ακόµη και στην περίπτωση του υλικού πρόσµιξης NapH, 

παρατηρούνται ποσοτικές αλλαγές, δηλαδή µια µείωση στο φθορισµό των δεικτών µε τους 

διαδοχικούς παλµούς λέιζερ ή / και µε την αύξηση FLASER. Η µείωση της έντασης φθορισµού 

µετά την ακτινοβόληση µε έναν παλµό pump ως συνάρτηση της πυκνότητας ενέργειας του 

λέιζερ παρουσιάζεται στο διάγραµµα του Σχήµα 3.10.  

 

 

Η µείωση στην ένταση του φθορισµού αυξάνεται µε αυξανόµενη την πυκνότητα 

ενέργειας λέιζερ, φθάνοντας σε µία τελική τιµή για εντάσεις λέιζερ κοντά στο κατώφλι και 

δείχνει ότι ακόµη και το σχετικά φωτοσταθερό NapΗ υφίσταται δραµατικές αλλαγές κατά 

την ακτινοβόληση του, σε περιβάλλον ΡΜΜΑ. Η µείωση στο φθορισµό NapH µπορεί να 

αποδοθεί στην θερµική εκρόφηση του υλικού πρόσµιξης, όπως υποδεικνύεται από Fukumura 

et al. [25] ή / και στη φωτοοξείδωση (φωτοοξείδωση του NapΗ από το οξυγόνο της 
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Σχήµα 3.10 FLASER εξάρτηση της έντασης φθορισµού του NapH κατά την
ακτινοβόληση του 0.4%κβ NapH/PMMA µε έναν pump παλµό στα 248 nm. 
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ατµόσφαιρας που παραµένει διαλυµένο µέσα στα υµένια ΡΜΜΑ) (σχηµατισµός προϊόντων 

από αντιδράσεις του NapΗ µε θραύσµατα ή προϊόντα διάσπασης του ΡΜΜΑ). Για να 

ξεχωρίσουµε αυτές τις περιπτώσεις, εξετάσθηκε η µείωση του φθορισµού για δείγµατα σε 

ατµόσφαιρα Ν2. Και σε αυτήν την περίπτωση, παρατηρήθηκε µείωση φθορισµού, πράγµα 

που υποδηλώνει ότι η φωτοευαισθησία του NapΗ οφείλεται σε αντιδράσεις µε το ΡΜΜΑ ή 

παράγωγά του που προκύπτουν κατά την ακτινοβόληση. Στα φάσµατα δεν παρατηρούµε 

κάποια ένδειξη για το σχηµατισµό φωτοπροϊόντων, όµως αυτό µπορεί να εξηγηθεί από τη 

πολύ χαµηλή ή ελάχιστη απόδοση φθορισµού τους. Ωστόσο, η πιθανότητα φωτοξείδωσεις 

υποδεικνύεται περαιτέρω από µια παράλληλη ισχυρή µείωση στην διαπερατότητα του φιλµ, 

δείχνοντας µε αυτόν τον τρόπο το σχηµατισµό φωτοπροϊόντων που απορροφούν ισχυρότερα 

από το αρχικό µόριο NapH. Πράγµατι, το NapH και οι σχετικές ενώσεις είναι γνωστό ότι 

παραγάγουν 1O2 (∆g) αποτελεσµατικά [40]. Αυτό έχει µια µεγάλη διάρκεια ζωής µέσα στα 

πολυµερή [42] και µπορεί να προσβάλλει την αρωµατική ρίζα για να σχηµατίσει το 

αντίστοιχο endoperoxide (Nap-O2). Πράγµατι, τέτοιες διαδικασίες έχουν αποδειχθεί ότι 

εµφανίζονται σε πολυµερή συστήµατα [40]. Το ενδοπεροξείδιο πράγµατι δεν φθορίζει και 

εποµένως γίνεται κατανοητό γιατί δεν ανιχνεύεται στα φάσµατά µας. 

Στα χαµηλά fluences, η µείωση στον φθορισµό του υλικού πρόσµιξης NapH, δηλ. η 

έκταση της φωτουποβάθµισής της, βρίσκεται να εξαρτάται από το FLASER. Η εξάρτηση 

κλιµακώνεται ως FLASER
1/2, το οποίο είναι σύµφωνο µε τον προηγούµενο προτεινόµενο 

ενδιάµεσο σχηµατισµό 1O2 (∆g). Ισχύει ότι, 

                     h� 
NapX         NapH* 

 
NapH*   +   O2                  NapH  +  1O2 

 
1O2  +   NapH                    NapH – O – O 

 

Εποµένως, καθώς για 1 φωτόνιο συµµετέχουν 2 NapH, η εξάρτηση του προϊόντος 

φωτοοξείδωσης από FLASER πρέπει να είναι ½ ακριβώς όπως προσδιορίζεται. 

Με την αύξηση του fluence, η διαδικασία φαίνεται να φθάνει σε µια οριακή τιµή 

κοντά το κατώφλι φωτοαποδόµησης (Σχήµα 3.10). Κατά συνέπεια, η UV φωτοαποδόµηση 

φαίνεται να οδηγεί σε έναν περιορισµό της έκτασης της φωτο-αλλαγής που υφίσταται το 

υλικό πρόσµιξης NapH. Αυτή η επίδραση παρατηρείται σε όλες τις συγκεντρώσεις NapH, 

ακόµη και στις χαµηλότερες που εξετάζονται (0.04% wt). Κατά συνέπεια, δεν φαίνεται να 

σχετίζεται µε έναν περιορισµό στο αντιδραστήριο Ο2 που παρουσιάζεται στο πολυµερές, (η 



Κεφάλαιο 3 :  Φωτοαποδόµηση του συστήµατος doped-PMMA στα 248nm                      48 

 48

διαλυτότητα του Ο2 στα πολυµερή στις περιβαλλοντικές συνθήκες που είναι σχετικά υψηλά 

≈ 10-3 M23), αλλά αυτό φαίνεται µάλλον να σχετίζεται µε τη δυναµική της διαδικασίας 

φωτοαποδόµησης. Οι αρµόδιοι µηχανισµοί για αυτήν την επίδραση είναι υπό έρευνα. 
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3.5   Εξέταση του συστήµατος doped-PMMA µε διαδοχικούς 
παλµούς laser 

 

Μια άλλη παράµετρος που είναι συνήθως σηµαντική στις πρακτικές εφαρµογές είναι ο 

αριθµός παλµών που απαιτούνται για την αφαίρεση των ανεπιθύµητων στρωµάτων 

επιφάνειας. Κατά συνέπεια, η εξάρτηση της έκτασης των φωτοχηµικών αλλαγών από τον 

αριθµό των παλµών που χρησιµοποιούνται για την ακτινοβόληση του υποστρώµατος σε µια 

δεδοµένη περιοχή είναι άµεσης σηµασίας για τις εφαρµογές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την συνεχιζόµενη ακτινοβόληση του στερεού συστήµατος ΝapI/PMMA Σχήµα 3.11, η 

συµβολή της εκποµπής NapΗ-τύπου αυξάνει, προφανώς λόγω της φωτόλυσης περαιτέρω 

µορίων υλικού πρόσµιξης και παράλληλα, τα φάσµατα διευρύνονται λόγω της αυξανόµενης 

συµβολής των ζωνών εκποµπής στην περιοχή 300-500 nm. Παρόµοιες αλλαγές 

παρατηρούνται και στην ακτινοβόληση δειγµάτων καθαρού PMMA (Σχήµα 6.1) (σε αυτήν 

την περίπτωση, η εκποµπή που είναι σύµφωνη µε τα υψηλής συζυγίας προϊόντα υποδεικνύει 

ότι διαµορφώνοται στις προηγούµενες µελέτες). Κατά συνέπεια, οι παρατηρούµενες αλλαγές 

για τους διαδοχικούς παλµούς λέιζερ αποδίδονται εν µέρει στις φωτοχηµικές αλλαγές του 

PMMA. Ωστόσο, στην περίπτωση των NapI-doped δειγµάτων, οι φασµατικές αλλαγές είναι 

εντονότερες. Προφανώς, µε αυτόν τον τρόπο δείχνεται η πρόσθετη καθορισµένη συµβολή 

φωτοπροϊόντων από την αντίδραση µεταξύ NapI και PMMA. Για αυτόν τον λόγο, η 
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Σχήµα 3.11  Εξέλιξη του φάσµατος ΝapI/PMMA µε τη συνεχιζόµενη 
ακτινοβόληση για FLASER µικρότερα του κατωφλίου αποδόµησης. 
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ακόλουθη συζήτηση εστιάζεται σχεδόν αποκλειστικά στις αλλαγές που παρατηρούνται µετά 

από έναν µόνο παλµό σε παρθένα δείγµατα πολυµερών. 

 
 

Είναι γνωστό ότι το σήµα φθορισµού είναι ανάλογο της συγκέντρωσης της 

φθορίζουσας ουσίας. Για το σκοπό αυτό, εξετάζεται η ένταση φθορισµού του ΝapΗ 

(λ=335nm) που καταγράφεται στo probe για διαδοχικούς “pιιmp” παλµούς που 

ακτινοβολούν µια συγκεκριµένη επιφάνεια των δειγµάτων. Στο Σχήµα 3.12 παρουσιάζεται 

αυτή η εξάρτηση για δείγµα 0.4% NapI/ΡΜΜΑ σε διαφορετικές τιµές FLASER της δέσµης 

ακτινοβολίας. Η ένταση του φθορισµού µιας ένωσης είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της 

ένωσης αυτής. Εποµένως, η εξέλιξη του φθορισµού µε την συνεχιζόµενη ακτινοβόληση 

αντικατοπτρίζει την εξέλιξη του σχηµατισµού του NapΗ. Κάτω από το κατώφλι, υπάρχει µια 

συσσώρευση NapH-τύπου φωτοπροϊόντων στο φιλµ, που όπως αναµένετε περιγράφεται από 

έναν εκθέτη της µορφής [ 1 - p (- aFLASERN) ], όπου το N είναι ο αριθµός παλµών, έως ότου 

τελικά επιτυγχάνεται ένα plateau. Συνήθως, σε τέτοιες περιπτώσεις, η τιµή που επιτυγχάνεται 

στο πλατό είναι η ίδια. Αντίθετα, στην παρούσα περίπτωση, η τιµή της έντασης φθορισµού 

στο πλατό διαφέρει στα διαφορετικά FLASER. ∆εδοµένου ότι οι αλλαγές απορρόφησης είναι 

συγκρίσιµες, το γεγονός ότι οι τιµές διαφέρουν στο πλατό πρέπει να αποδοθεί στην επιρροή 

µιας ανταγωνιστικής διαδικασίας που τροποποιεί το φωτοπροϊόν. Πιθανές ανταγωνιστικές 
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Σχήµα 3.12  Η ένταση εκποµπής του NapH-τύπου φωτοπροϊόντος συναρτήσει του αριθµού
των διαδοχικών pump παλµών ακτινοβόλησης του δείγµατος 0.4% wt NapI/PMMA στα
αναγραφόµενα FLASER. 
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διαδικασίες είναι η φωτοοξείδωση του NapΗ-τύπου φωτοπροϊόντων [40] ή η περαιτέρω 

δραστικότητα µε PMMA. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στη σελίδα , το NapΗ παρατηρείται να 

παθαίνει φωτοοξείδωση. Εποµένως, είναι πιθανόν κατά την ακτινοβόληση του NapI/PMMA, 

το NapΗ-τύπου φωτοπροϊόν που έχει σχηµατιστεί στους προηγούµενους παλµούς, να 

παθαίνει και αυτό φωτοοξείδωση. Στα χαµηλότερα FLASER, ένας υψηλότερος αριθµός 

παλµών απαιτείται για τη φωτόλυση NapI, αλλά αυτό έχει ως συνέπεια, η έκταση της 

φωτοοξείδωσης του φωτοπροϊόντος να είναι επίσης υψηλότερη. Αντίθετα επάνω από το 

κατώφλι, παρατηρείται ο φθορισµός των φωτοπροϊόντων να µειώνεται µετά από τους 

πρώτους παλµούς. Η µείωση µπορεί να αποδοθεί στην υλική αφαίρεση µε τη διαδικασία 

χάραξης και επίσης στη φωτοοξείδωση/υποβάθµιση των NapH-τύπου φωτοπροϊόντων που 

συζητήθηκε πριν. 

Ένα περαιτέρω χαρακτηριστικό γνώρισµα σχετικά µε τη σηµασία του αριθµού 

παλµών προέρχεται από τη φασµατική εξέταση των φασµάτων probe από τα δείγµατα που 

έχουν ακτινοβοληθεί στα διάφορα FLASER αλλά περίπου µε τον ίδιο συνολικό αριθµό 

φωτονίων (Σχήµα 3.13). Η σύγκριση είναι ποιοτική, δεδοµένου ότι η ποσοτική απαιτεί τη 

διόρθωση για την self-absorption και τη σκέδαση. Όµως στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει καµία 

γενικά αποδεκτή διαδικασία για τη διόρθωση των φασµάτων για αυτές τις διαδικασίες. 

Επιπλέον, η διόρθωση στην παρούσα περίπτωση για τις αλλαγές µε τον αριθµό διαδοχικών 

παλµών λέιζερ δεν είναι καθόλου απλή. Εντούτοις, ακόµη και η ποιοτική εξέταση δείχνει 

µερικά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: σε όλα τα fluences, τα φάσµατα µετά από 

τους λίγους αρχικούς παλµούς κυριαρχούνται από την εκποµπή NapΗ-τύπων φωτοπροϊόντα, 

αλλά µε την συνεχόµενη ακτινοβόληση, γίνονται σταδιακά ευρύτερα και red-shifted. 

Συνεπώς, για την ακτινοβόληση µε την ίδια συνολική δόση φωτονίων αλλά σε διαφορετικά 

fluences, η συσσώρευση των υπο-προϊόντων είναι υψηλότερη µε τον αυξανόµενο υψηλότερο 

αριθµό παλµών που έχουν ακτινοβολήσει ένα δεδοµένο σηµείο (δηλαδή πιο µεγάλη για την 

ακτινοβόληση στα χαµηλά fluences). 
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Εν γένει, η εξέταση υποδεικνύει ότι ακτινοβόληση µε πολλαπλούς παλµούς πρέπει να 

αποφεύγεται στις εφαρµογές, δεδοµένου ότι οδηγούν στην όλο και υψηλότερη συσσώρευση 

µη επιθυµητών προϊόντων και σε δραστικότητα δεύτερης τάξης. Φυσικά, στις διάφορες 

εφαρµογές της UV φωτοαποδόµησης, ο αριθµός παλµών που απαιτούνται καθορίζεται από 

την αποδοτικότητα χάραξης σε σύγκριση µε το ποσό υλικού που απαιτείται να αφαιρεθεί. 

Κατά συνέπεια, στην πράξη, µπορεί να πρέπει να γίνει ένας συµβιβασµός µεταξύ της 

αποδοτικής αποµάκρυνσης υλικού και της ελαχιστοποίησης των φωτοχηµικών 

αποτελεσµάτων. 
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 1110 mJ cm-2, 1 pulse
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Σχήµα 3.13  Φάσµατα φθορισµού µετά την ακτινοβόλησης δείγµατος 0.4% wt NapI/PMMA
µε τον αναγραφόµενο αριθµό pump παλµών του στα δύο FLASER πάνω από το κατώφλι 
φωτοαποδόµησης. 



Κεφάλαιο 3:  Φωτοαποδόµηση του συστήµατος doped-PMMA στα 248nm                             

 53

B)  Κινητική εξέταση φωτοπροϊόντων 

 

Όπως είδαµε προηγουµένως, υπάρχει σηµαντική αύξηση στο ποσοστό φωτόλυσης 

του NapI κατά την ακτινοβόληση πολυµερών σε µήκη κύµατος που απορροφούν ασθενώς. 

Για να κατανοήσουµε τους πιθανούς τρόπους / λόγους αυτής της διαφοροποίησης 

εξετάζουµε τη δυναµική σχηµατισµού των φωτοπροϊόντων  που ακολουθείται σε pump-

probe πειράµατα ενός παλµού, αλλάζοντας το χρόνο καθυστέρησης ανάµεσα στο παλµό 

φωτοαποδόµησης και στον probe παλµό. Το σήµα φθορισµού εποµένως που καταγράφεται 

µε διέγερση probe παλµού t µsec µετά τον pump παλµό µας δίνει τη ποσότητα προϊόντος που 

σχηµατίζεται στο χρόνο αυτό.  

 

 

3.6  Κινητική σχηµατισµού φωτοπροϊόντων  

 

Στο Σχήµα 3.14 (a) απεικονίζονται τα φάσµατα LIF δείγµατος 0.8% NapI/PMMA 

που καταγράφονται για διαφορετικούς χρόνους καθυστέρησης της δέσµης probe από την 

δέσµη φωτοαποδόµησης (λ = 248 nm), ενώ στο Σχήµα 3.14 (b) παρουσιάζεται το ποσοστό 

NapH-σχηµατισµού σε δύο fluences, επάνω και κάτω από το κατώφλι. Είναι σαφές ότι 

υπάρχει µια ευδιάκριτη διαφορά στη κινητική σχηµατισµού των φωτοπροϊόντων. Κάτω από 

το κατώφλι, ο σχηµατισµός του NapH φωτοπροϊόντος δείχνει µία περίπου εκθετική 

εξάρτηση από το χρόνο και µετά από ~ 50-100 µsec έχει φθάσει σε κορεσµό (δηλαδή ο 

σχηµατισµός προϊόντος έχει ολοκληρωθεί). Αντίθετα, πάνω από την κατώφλι, ο σχηµατισµός 

NapH-φωτοπροϊόντων συνεχίζεται για πολύ µεγαλύτερο διάστηµα (~ msec) από αυτόν που 

παρατηρείται κάτω από την κατώφλι. Πιθανώς να υπάρχουν επίσης διαφορές όσον αφορά τη 

κινητική σχηµατισµού των φωτοπροϊόντων στους µικρότερους χρόνους (< msec), αλλά αυτή 

τη στιγµή, αυτό δεν µπορεί να εξακριβωθεί.  
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Σχήµα 3.14 (a)Φάσµατα LIF δείγµατος 0.8% NapI/PMMA που καταγράφονται για
διαφορετικούς χρόνους καθυστέρησης της δέσµης probe από την δέσµη pump (λ = 248 nm),
(b) παρουσιάζεται το ποσοστό NapH-σχηµατισµού σε δύο fluences, επάνω και κάτω από το
κατώφλι φωτοαποδόµησης συναρτήσει του χρόνου καθυστέρησης. 
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Στο Σχήµα 3.15 (α), (b) παρουσιάζουµε τα φάσµατα φθορισµού δείγµατος 2%wt 

NapI/PMMA που καταγράφονται για διαφορετικούς χρόνους καθυστέρησης της δέσµης 

probe από την δέσµη pump µετά από ακτινοβόληση µε έναν pump παλµό για Fpump κάτω και 

πάνω από το κατώφλι φωτοαποδόµησης αντίστοιχα.  

Παρατηρούµε ότι τα φάσµατα που καταγράφονται κάτω από το κατώφλι (Σχήµα 

3.15(α)) ακόµη και στους µικρότερους χρόνους καθυστέρησης (delay times) που 

εξετάσθηκαν επιδεικνύουν ξεκάθαρα χαρακτηριστικά του NapH. Αντίθετα, τα φάσµατα που 

250 300 350 400 450 500 550

250

300

350

400

450

500

550

600

650

54 �s

7ms

4 �s

(a) below threshold

probe after 1st pump

2% NapI/PMMA
Fl

uo
re

sc
en

ce
 In

te
ns

ity
 / 

a.
u.

Wavelength / nm

 

250 300 350 400 450 500 550
0

1000

2000

3000

4000

5000

(b) above threshold

276�s

752�s

2.36ms

5.68ms

4 �s

probe after 1st pump

Fl
uo

re
sc

en
ce

 In
te

ns
ity

 / 
a.

u.

Wavelength / nm

Σχήµα 3.15 Φάσµατα LIF δείγµατος 2% NapI/PMMA που καταγράφονται για διαφορετικούς 
χρόνους καθυστέρησης της δέσµης probe από την δέσµη pump (λ = 248 nm), (a) κάτω και 
(b) επάνω από το κατώφλι φωτοαποδόµησης συναρτήσει του χρόνου καθυστέρησης. 
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καταγράφονται πάνω από το κατώφλι (Σχήµα 3.15 (b)), για χρόνους έως ~ 10-20 µsec είναι 

εξαιρετικά φαρδιά και δεν επιδεικνύουν κάποιες ξεκάθαρες κορυφές που να σχετίζονται µε 

το NapH. Θα µπορούσε να προταθεί ότι τα φάσµατα αυτά κυριαρχούνται από την επίδραση 

του πλάσµατος (δηλαδή, ότι τα φάσµατα αυτά αντιπροσωπεύουν κυρίως το πλάσµα που 

δηµιουργείται κατά το pump παλµό και το οποίο διαρκεί ~ 1 µsec). Όµως, ο φθορισµός του 

πλάσµατος που καταγράφεται τη δεδοµένη στιγµή σε ανεξάρτητο πείραµα βρίσκεται ότι 

είναι πολύ µικρής έντασης και δεν µπορεί να εξηγήσει τις διαφορές που φαίνονται στο Σχήµα 

3.15 Εποµένως, υπάρχουν δύο εξηγήσεις: 

1) οι αρχικές φαρδιές ζώνες µε κέντρο στα ~ 350 nm να αντιπροσωπεύουν φθορισµό 

από PMMA θραύσµατα. Αυτό µπορεί να ελεγχθεί καταγράφοντας τα αντίστοιχα 

φάσµατα κατά την φωτοαποδόµηση καθαρού PMMA (µόνο που απαιτούνται 

ιδιαίτερα υψηλές εντάσεις λέιζερ) 

2) Η άλλη πιθανότητα είναι ότι ο φθορισµός οφείλεται σε εκποµπή ηλεκτρονικά 

διεγερµένων (“θερµών”) Nap ριζών. Αυτό θα ήταν µια ιδιαίτερα σηµαντική 

πιθανότητα, καθώς θα υποδήλωνε άλλη µια κύρια διαφοροποίηση των φωτοχηµικών 

διεργασιών κατά τη φωτοαποδόµηση σε σχέση µε κάτω από το κατώφλι. Η 

πιθανότητα αυτή θα εξετασθεί σε πειράµατα µε τη σύγκριση χρωµοφόρων 

διαφορετικών χαρακτηριστικών. 

 

Στο Σχήµα 3.16 παρουσιάζουµε την ένταση φθορισµού των NapΗ και bi-aryl 

προϊόντων, µετά από ακτινοβόληση µε έναν pump παλµό πάνω από το κατώφλι, συναρτήσει 

του χρόνου καθυστέρησης. Παρατηρούµε διαφορετική κινητική σχηµατισµού των Nap2 

προϊόντων σε σχέση µε τα NapH προϊόντα. Ο σχηµατισµός των bi-aryl προϊόντων 

ολοκληρώνεται ουσιαστικά σε 1 msec, ενώ σχηµατισµός NapH-τύπου φωτοπροϊόντων 

διαρκεί σχεδόν 10 msec.  
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Το αποτέλεσµα αυτό δείχνει τους επιπλέον περιορισµούς στους οποίους υπόκειται ο 

σχηµατισµός του Nap2 σε σχέση µε αυτή του  NapH. Όπως θα δειχθεί στο επόµενο 

κεφάλαιο, ο σχηµατισµός του Nap2 απαιτεί την αντίστοιχη ρίζα Nap µε NapI ή Nap, 

εποµένως απαιτεί αυξηµένη διάχυση. Αντίθετα, ο σχηµατισµός NapH απαιτεί απλώς υψηλή 

θερµοκρασία για την αποδοτική απόσπαση Η από το PMMA. Καθώς η διάχυση αναµένεται 

να περιορίζεται σε υψηλότερες θερµοκρασίες από ότι απαιτείται για το σχηµατισµό του 

NapH, γίνεται άµεσα κατανοητό γιατί ο σχηµατισµός του Nap2 ολοκληρώνεται (σταµατάει) 

σε µικρότερους χρόνους από ότι το NapH. 

 

0 2000 4000 6000 8000 10000
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

 2% NapI/PMMA

Fl
uo

re
sc

en
ce

 In
te

ns
ity

 / 
a.

u.

delay time / �sec

 NapH
 perylene

Σχήµα 3.16 Ένταση φθορισµού τωνNapΗ και  bi-aryl προϊόντων, µετά από ακτινοβόληση
δείγµατος 2% NapI/PMMA µε έναν pump παλµό, πάνω από το κατώφλι, συναρτήσει του
χρόνου καθυστέρησης της δέσµης probe από την δέσµη pump (λ = 248 nm). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

Ανάλυση αποτελεσµάτων – Προτεινόµενος µηχανισµός  
φωτοχηµικών αλλαγών 

 
Στο προηγούµενο κεφάλαιο εξετάσαµε και ποιοτικά και ποσοτικά, την εκποµπή 

φωτοπροϊόντων που σχηµατίζονται στη UV φωτοαποδόµηση των NapΙ (PhenI)-PMMA 

συστηµάτων. Ειδικά δόθηκε βάρος στη σύγκριση της φύσης και έκτασης σχηµατισµού 

φωτοπροϊόντων καθώς και στη κινητική σχηµατισµού τους πάνω και κάτω από το κατώφλι 

φωτοαποδόµησης. Καθώς η µελέτη εξετάζει τις ενώσεις που παραµένουν στο υπόστρωµα, η 

ανάλυση των αποτελεσµάτων δεν περιορίζεται από τις περιπλοκές που εµφανίζονται κατά 

την ανάλυση των σωµατίων που εκτινάσσονται στην αέρια φάση. Με άλλα λόγια στις 

µελέτες που χρησιµοποιούν τεχνικές φασµατοσκοπίας µάζας για να ταυτοποιήσουν τα 

σωµάτια που εκτινάσσονται στην αέρια φάση, υπάρχουν πάντοτε αµφιβολίες κατά πόσο τα 

ανιχνευόµενα σωµάτια αντιπροσωπεύουν τα σωµάτια που εκτινάσσονται από το πολυµερές ή 

αν αντιπροσωπεύουν προϊόντα που σχηµατίσθηκαν από δευτερεύουσες διαδικασίες 

απορρόφησης και φωτοδιάσπασης στο plume. Στη δικιά µας περίπτωση προφανώς τα 

φωτοπροϊόντα που ανιχνεύονται στο υπόστρωµα σχηµατίζονται κατά τη φωτοαποδόµηση 

και δεν χρειάζεται να ανησυχήσουµε για δευτερεύουσες διαδικασίες που γίνονται µετά την 

εκτίναξη του υλικού στην αέρια φάση. Από αυτή την άποψη, οι κύριες παρατηρήσεις σχετικά 

µε τα χηµικά αποτελέσµατα της UV φωτοαποδόµησης των εξετασµένων doped φιλµ PMMA 

µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

α) σχηµατισµός νέων προϊόντων, πρόσθετα σε εκείνα που παρατηρούνται στα χαµηλότερα 

fluences. Όλα τα στοιχεία είναι σύµφωνα µε τον προσδιορισµό αυτών των προϊόντων σε 

Nap2 είδη ή σε υψηλότερης τάξης/ fused αρωµατικά συµπυκνώµατα (perylene). 

β) µια απότοµη αύξηση στο ποσό dopant-παραγόµενων φωτοπροϊόντων που παραµένουν στο 

υπόστρωµα µετά από την φωτοαποδόµηση. Η αύξηση παρατηρείται για όλα τα 
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φωτοπροϊόντα, δηλ. δεν οφείλεται στον σχηµατισµό ενός εις βάρος άλλων. Κατά 

συνέπεια, η αύξηση πρέπει να οφείλεται στην αύξηση του ποσοστού φωτόλυσης του 

φωτοευαίσθητου NapΙ, PhenI.  

Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν ξεκάθαρα ότι η δραστικότητα των υλικών 

πρόσµιξης τροποποιείται και ποιοτικά και ποσοτικά από αυτήν στα χαµηλά fluences λέιζερ. 

Είναι φανερό ότι, τα φωτοχηµικά αποτελέσµατα της UV φωτοαποδόµησης δεν είναι µια 

απλή προέκταση εκείνων που προκαλούνται στα χαµηλά fluences λέιζερ. Αντίθετα, η έντονη 

αύξηση στην απόδοση φωτόλυσης και η εµφάνιση των προϊόντων Nap2-τύπου επάνω από το 

κατώφλι δείχνουν ότι νέα αντιδραστικά κανάλια ανοίγουν, οδηγώντας σε αυξηµένη 

διάσπαση των χρωµοφόρων και σε νέους τρόπους δραστικότητας δηλαδή νέα προϊόντα). 

Παρακάτω, στηριζόµαστε στη γνωστή φωτοφυσική/χηµεία των ενώσεων πρόσµιξης για την 

εξήγηση αυτών των παρατηρήσεων. Θα προσπαθήσουµε να προσδιορίσουµε τους 

παράγοντες εκείνους που καθορίζουν τις χηµικές αλλαγές/διεργασίες κατά την UV 

φωτοαποδόµηση. Παράλληλα, αυτή η ανάλυση παρέχει πληροφορίες για την “κατάσταση” 

του πολυµερούς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φωτοαποδόµησης. 
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4.1 Ανάλυση των φωτοχηµικών αλλαγών κατά την 

φωτοαποδόµηση 
 

Πρώτα, σχετικά µε τις φωτοχηµικές αλλαγές που παρατηρούνται κάτω από το 

κατώφλι, αυτά µπορούν να εξηγηθούν εύκολα µε βάση την γνωστή φωτοχηµεία του NapΙ 

και PhenI. Και στην αέρια φάση και σε διαλύµατα, κατά τη φωτοδιέγερση το NapΙ (PhenI) 

διασπάται αποτελεσµατικά στις ρίζες Nap (Phen) και Ι. Στην περίπτωση του NapI, 

λαµβάνοντας υπόψη την πολύ σύντοµη διάρκεια ζωής στη διεγερµένη κατάσταση (1 ps) [28, 

30], πολυφωτονικές διαδικασίες µπορούν να απορριφθούν ως αµελητέες. Αυτό 

υποστηρίζεται ξεκάθαρα από τη γραµµική FLASER - εξάρτηση του σχηµατισµού NapH-

φωτοπροϊόντος που παρατηρείται στα χαµηλά fluences λέιζερ (Σχήµα 3.6). Επιπλέον, η πολύ 

σύντοµη διάρκεια ζωής προτείνει ότι άλλοι τρόποι όπως ο σχηµατισµός των προϊόντων µέσω 

άµεσης αντίδρασης των διεγερµένων καταστάσεων µπορούν να αποκλειστούν. ∆εδοµένου 

ότι οι ρίζες Nap είναι ιδιαίτερα δραστικές σε αντιδράσεις απόσπασης [32], αναµένουµε να 

αφαιρέσουν ένα άτοµο υδρογόνου ή άλλες µικρές µονάδες από το PMMA για να 

σχηµατίσουν τα φωτοπροϊόντα NapH-τύπου που ανιχνεύονται στα πειράµατα φθορισµού. 

Τέλος, µπορεί να σχηµατίζονται και κάποια προϊόντα από αντιδράσεις Nap µε το PMMA ή 

αλυσίδων φωτοθραυσµάτων (είτε µέσω των αντιδράσεων προσθήκης της ρίζας Nap είτε 

µέσω των αντιδράσεων των µεθυλικών methacrylate ριζών µε τον δείκτη NapI). 

Εξετάζουµε στη συνέχεια τους πιθανούς τρόπους δραστικότητας που συµβαίνουν 

κατά την ακτινοβόληση επάνω από το κατώφλι φωτοαποδόµησης και που ευθύνονται για 

την έντονη αύξηση της απόδοσης φωτόλυσης της ένωσης πρόσµιξης και το σχηµατισµό των 

νέων τύπων προϊόντων. Σχετικά µε την αύξηση στην απόδοση φωτοθραυσµάτων, δύο απλές 

εξηγήσεις µπορούν να προταθούν αρχικά: 1) ενισχυµένη θερµική αποσύνθεση λόγω των 

υψηλών θερµοκρασιών είτε 2) λόγω της ενισχυµένης σύζευξης απορρόφησης φωτός στο 

υπόστρωµα. ∆είχνουµε ότι αυτές οι δύο εξηγήσεις αποτυγχάνουν να εξηγήσουν τις 

παρατηρήσεις µας και αντί αυτών ένας άλλος µηχανισµός φαίνεται να λειτουργεί. 

∆είχνουµε καταρχάς ότι η ενισχυµένη διάσπαση του NapI δεν οφείλεται σε θερµικούς 

παράγοντες. Γενικά θεωρείται ότι αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερµοκρασίες στην UV 

φωτοαποδόµηση πολυµερών. Οι αρχικές µελέτες που στηρίζονταν στην εξέταση των 

µεταφορικών κατανοµών των εκτιναγµένων τµηµάτων είχαν προτείνει θερµοκρασίες τόσο 

υψηλές όπως 3000 oC ή ακόµα και υψηλότερες [37, 38, 40]. Πράγµατι αν η θερµοκρασία του 
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φιλµ κατά την ακτινοβόληση έφτανε σε τόσο υψηλές τιµές, τότε η θερµική διάσπαση του 

NapI και PhenI θα ήταν πράγµατι σηµαντική. Ωστόσο, φαίνεται τώρα ότι αυτές οι τιµές 

υπερεκτιµούν τις θερµοκρασίες των φιλµ, λόγω της επιρροής των συγκρούσεων στην αέρια 

φάση που διαταράσσουν έντονα τις µεταφορικές κατανοµές των εκτιναγµένων σωµατίων µε 

αποτέλεσµα οι κατανοµές των σωµατίων να µην σχετίζονται άµεσα (δηλαδή να µην είναι 

αντιπροσωπευτικές) µε τη θερµοκρασία του υποστρώµατος από όπου αυτά τα σωµάτια 

εκτινάσσονται. Παραδείγµατος χάριν, µια πρόσφατη µελέτη για ένα σχετικό πολυµερές 

δείχνει πολύ χαµηλότερες θερµοκρασίες στην περιοχή των 1000 οC. Με τη χρησιµοποίηση 

των µοριακών θερµοµέτρων, ο Dlott και οι συνάδελφοι του έχουν προσδιορίσει ότι η 

θερµοκρασία στην IR φωτοαποδόµηση doped PMMA φθάνει στις τιµές ≈ 600 oC στο 

κατώφλι και µια “ανώτατη” θερµοκρασία ≈ 715 oC σε υψηλά fluences [39, 41]. Η επίτευξη 

µιας οριακής θερµοκρασίας έχει αποδοθεί στη µεγάλη αύξηση της θερµικής χωρητικότητας 

του πολυµερούς µε αυξανόµενη θερµοκρασία, περιορίζοντας µε αυτόν τον τρόπο την 

περαιτέρω αύξηση θερµοκρασίας. 

Με βάση αυτές τις πρόσφατες µελέτες, µια λογική εκτίµηση των µέγιστων 

θερµοκρασιών που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της φωτοαποδόµησης των doped 

PMMA φιλµ που εξετάζονται εδώ θα ήταν ≈ 800 oC. Φυσικά, η θερµοκρασία των φιλµ 

γρήγορα αρχίζει να µειώνεται από αυτή τη τιµή, καθώς τα σωµάτια που εκτινάσσονται στην 

αέρια φάση απάγουν ένα µεγάλο ποσοστό της ενέργειας. Η εκτίναξη των σωµατίων είναι 

σηµαντική στα 100nsec – 1µsec µετά τον παλµό και εποµένως µετά από αυτό το διάστηµα η  

θερµοκρασία του φιλµ θα πρέπει να έχει µειωθεί αρκετά. 

 Η επακόλουθη ψύξη λόγω της θερµικής διάχυσης, περιγράφεται προσεγγιστικά από 

τη σχέση [39] 

 

dT  =    k (Th-Tc) 

dt       �Cpd2 

 

και υπολογίζεται να διαρκεί µερικά milliseconds. Πράγµατι, ο Dlott και οι συνάδελφοι του 

παρατήρησαν την υποχώρηση της “κινούµενης” πολυµερικής επιφάνειας σε τέτοια χρονικά 

διαστήµατα, αν και πρότειναν ότι η ψύξη στη θερµοκρασία δωµατίου µπορεί να διαρκέσει 

για σχεδόν ένα δευτερόλεπτο.  

Αν υποθέσουµε ότι η ενέργεια ενεργοποίησης Ea για την διάσπαση των δεσµών C-I 

είναι ίση µε την ενέργεια δεσµών 2.6eV (δηλ., κανένα υποτιθέµενο εµπόδιο ενεργοποίησης) 

και έναν µάλλον υψηλό προ-εκθετικό παράγοντα 1013 sec-1, η αποσύνθεση NapΙ για 
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θερµοκρασίες Τ ~ 800 οC σε ένα χρονικό διάστηµα του msec µπορεί να προκαλέσει µόνο 10-

6 αύξηση στην αποδοτικότητα φωτόλυσης του υλικού πρόσµιξης και περίπου 10-3 για τα 

χρονικά διαστήµατα milliseconds. Για την περαιτέρω απόρριψη της πιθανότητας θερµικής 

αποσύνθεσης, εξετάστηκε ο σχηµατισµός NapH-τύπου φωτοπροϊόντων στην περίπτωση 

(0,4% και 0,1% κβ αντίστοιχα) της φωτοαποδόµησης NapI/Rd/PMMA στα 532 nm (Σχήµα 

4.1). Υποθέτουµε ότι συγκρίσιµες θερµοκρασίες αναπτύσσονται στην φωτοαποδόµηση 

αυτού του συστήµατος όπως και στην περίπτωση της ακτινοβόλησης NapI/PMMA στα 248 

nm. Πράγµατι, σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει µετά βίας οποιοδήποτε παρατήρηση  NapH 

όταν εξετάζονται στη συνέχεια οι ακτινοβοληµένες περιοχές στα 248 nm, ακόµη και στις 

µεγαλύτερες εντάσεις λέιζερ. Προφανώς, στην περίπτωση αυτή διεγείρεται η Rd, η ενέργεια 

της µετατρέπεται σε θερµότητα, αλλά η φωτοαποδόµηση οφείλεται στην ενέργεια που 

απορροφάται από την Rd. 

Εν γένει, είναι σαφές ότι η θερµική αποσύνθεση αποτυγχάνει να εξηγήσει την 

απότοµη αύξηση στην απόδοση φωτόλυσης που παρατηρείται για NapI/PMMA φιλµ στα 

248 nm. 
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Σχήµα 4.1  Φάσµατα φθορισµού “probe” που καταγράφονται από φιλµ 
4%wtNapI/1%R6G/PMMA µετά από ακτινοβόληση στα δύο αναγραφόµενα µήκη 
κύµατος, σε µία τιµή πυκνότητας ενέργειας πάνω από το αντίστοιχο κατώφλι
φωτοαποδόµησης.  
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Η δεύτερη πιθανότητα που εξετάζουµε για την αύξηση στην απόδοση φωτόλυσης 

των ενώσεων πρόσµιξης είναι µια αλλαγή στις οπτικές ιδιότητες των φιλµ που ενισχύει τη 

σύζευξη του φωτός λέιζερ στο φιλµ, προκαλώντας µε αυτόν τον τρόπο τη διέγερση ενός 

πολύ υψηλότερου αριθµού χρωµοφόρων απ' ότι στα χαµηλότερα fluences λέιζερ. Πράγµατι, 

έχουν παρατηρηθεί διάφορες αλλαγές στις οπτικές ιδιότητες των πολυµερών, (π.χ. στην 

ανακλαστικότητά τους και στις αποδοτικότητες απορρόφησής τους, κλπ.) κατά τη διάρκεια 

φωτοαποδόµησης [24, 32, 36]. Έτσι, η εξέταση της ανακλώµενης δέσµης έχει δείξει ένα 

truncation της δέσµης µετά τα πρώτα ~5ns, σαν η αποτελεσµατική απορρόφηση να 

αυξάνεται. Ωστόσο, όλες οι µελέτες δείχνουν ότι στην πραγµατικότητα, αυτό οφείλεται στην 

αποδοτική σκέδαση από το plume. Εναλλακτικά, όπως προτείνεται από τους Masuhara και 

Fukumura [24. 27, 35], η απορρόφηση ενισχύεται πολύ µέσω της λειτουργίας της 

αποκαλούµενης κυκλικής πολυφωτονικής διαδικασίας. Ωστόσο, ο χρόνος ζωής της 

διεγερµένης κατάστασης του NapI είναι αρκετά µικρός (sub-picosecond) [28]. Έτσι, η 

πιθανότητα για διέγερση δύο-φωτονίων µε nanosecond παλµούς είναι πολύ µικρή 

(υποθέτοντας ότι η ενεργός διατοµή απορρόφησης για το δεύτερο στάδιο είναι ίσο µε αυτή 

για C6H6 και των σχετικών ενώσεων) [36]. Επιπλέον, είναι δύσκολο να καταλάβουµε πώς 

µια διαδικασία δύο-φωτονίων µπορεί να οδηγήσει στο σχηµατισµό νέων, προϊόντων Nap2-

τύπου. Κατά συνέπεια, αυτή η δυνατότητα δεν φαίνεται να µπορεί να εξηγήσει τις 

παρατηρήσεις µας. Εν γένει, δεν βρίσκουµε οποιαδήποτε στοιχεία που να δικαιολογούν την 

αύξηση στο βαθµό φωτόλυσης από κάποια αλλαγή στη διαδικασία απορρόφησης/διάσπασης. 

∆ηλαδή, ακόµη και επάνω από το κατώφλι φωτοαποδόµησης, η διάσπαση του NapI φαίνεται 

να προχωρά µέσω της διέγερσης 1-φωτονίου (ακριβώς όπως κατέληξαν προηγουµένως για 

άλλα ενώσεις πρόσµιξης όπως το οξύ Meldrum, το diazirine, κλπ.). Συνεπώς, ο λόγος για 

την αύξηση στην απόδοση φωτόλυσης, καθώς επίσης και για τον αποδοτικό 

σχηµατισµό των binaphthyl πρέπει να σχετίζεται µε τις αλλαγές που εµφανίζονται στην 

επακόλουθη δυναµική διάσπασης/δραστικότητας. 

Ένα πιθανό σενάριο για την εξήγηση της αύξησης που παρατηρείται είναι η 

λειτουργία των διαδικασιών ενεργειακής µεταφοράς, προκαλώντας επιπλέον διασπάσεις 

προς αυτές που γίνονται ως αποτέλεσµα της άµεσης φωτοδιέγερσης των µορίων NapI. 

Πράγµατι, µέσα στον προτεινόµενο κυκλικό πολυφωτονικό µηχανισµό, οι Fukumura και 

Masuhara έχουν προτείνει την αποδοτική λειτουργία των singlet-singlet και triplet-triplet 

διαδικασιών ενεργειακής µεταφοράς / εξαύλωσης στην UV φωτοαποδόµηση των 

πολυµερών. Παραδείγµατος χάριν, ένα πιθανό σενάριο είναι η αύξηση της φωτόλυσης µέσω 

του ακόλουθων αντιδράσεων: 
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NapI ���
hv Nap + I 

Nap ���
hv  Nap* 

Nap* + NapI �  2Nap + I 

∆εν έχουµε βρει στην βιβλιογραφία σαφή παραδείγµατα για την τρίτη αντίδραση, αλλά 

τουλάχιστον από ενεργειακής πλευράς, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος περιορισµός ή 

λόγος για την απόρριψή της. Ωστόσο, υπάρχει µια σηµαντική προϋπόθεση για τη λειτουργία 

τέτοιων διαδικασιών: δηλαδή, η δυνατότητα πολύ υψηλού συντελεστή διάχυσης. Αυτή η 

προϋπόθεση διευκρινίζεται καλύτερα στην εξέταση του Nap2 σχηµατισµού. 

Πράγµατι, ο αποδοτικός σχηµατισµός του Nap2-τύπου φωτοπροϊόντων δείχνει έντονα 

µια πολύ υψηλή κινητικότητα των σωµατίων κατά τη διάρκεια της φωτοαποδόµησης. Κατ' 

αρχάς, η δυνατότητα προϋπάρχοντος στα φιλµ NapI excimers που θα µπορούσαν να 

οδηγήσουν άµεσα στο σχηµατισµό Nap2 (δηλ., χωρίς διάχυση) µπορεί να απορριφθεί από 

την παρατήρηση ότι στα φιλµ NapH-PMMA, η εκποµπή excimer στο � � 400 nm [36] 

ανιχνεύθηκε µόνο στις πολύ υψηλότερες συγκεντρώσεις (>10% wt). Επιπλέον, εάν το Nap2 

και perylene σχηµατίζονται µέσω απευθείας αντίδρασης από τα προϋπάρχοντα excimers, 

τότε θα έπρεπε επίσης να παρατηρηθούν στην ακτινοβόληση στα χαµηλά fluences λέιζερ. 

Ωστόσο, όπως υποδεικνύεται από το Σχήµα 3.1, κάτω από το κατώφλι φωτοαποδόµησης 

αυτά τα είδη δεν παρατηρούνται ακόµη και για συγκεντρώσεις υλικού πρόσµιξης τόσο 

υψηλές όπως 4% wt. Επιπλέον, καµία Nap2 ή perylene εκποµπή δεν ανιχνεύεται κατά τη 

διάρκεια του “pump” παλµού ακόµη και για τα υψηλά λέιζερ fluences (Σχήµα 4.2). Αυτό 

υποδεικνύει ότι ο σχηµατισµός Nap2 εµφανίζεται καλά µετά από το τέλος του παλµού λέιζερ. 

Εάν το Nap2 προερχόταν από excimers, τότε θα αναµένετο κάποιος σχηµατισµός και 

εκποµπή από αυτό το είδος.  
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Στη αντίστοιχη µελέτη διαλυµάτων στα συγκρίσιµα fluences ο σχηµατισµός Nap2 

παρατηρήθηκε για πολύ χαµηλότερες συγκεντρώσεις NapI (<1% wt). Κατά συνέπεια, η 

αποτυχία σχηµατισµού Nap2 στα πολυµερή κάτω από παρόµοιες συνθήκες ακτινοβόλησης 

πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι στα πολυµερή η κινητικότητα των ριζών Nap είναι πολύ 

περιορισµένη και έτσι ο σχηµατισµός Nap2 αποτρέπεται. 

Λαµβάνοντας υπόψη αυτό το συµπέρασµα, οι µόνοι εναλλακτικοί δρόµοι για να την 

εξήγηση του αποδοτικού σχηµατισµού Nap2 και perylene είναι είτε ο επανασυνδυασµός δύο 

ριζών Nap είτε η αντίδραση µίας ρίζας Nap µε ένα µόριο δεικτών, δηλ. 

 

Nap* + NapI → Nap2 

Nap + Nap→ Nap2   or perylene 

 

Και στις δύο περιπτώσεις, η κινητικότητα των σωµατίων στο υπόστρωµα κατά τη 

διάρκεια της φωτοαποδόµησης πρέπει να είναι πολύ υψηλή.  

300 350 400 450 500 550 600

E=303mV

1.2% NapI/PMMA

Wavelength / nm

 1st pump
 10 probe after 1st pump

Σχήµα 4.2  Φάσµατα φθορισµού “pump” και  “probe” που καταγράφονται 
από φιλµ 1.2%wtNapI/PMMA µετά από ακτινοβόληση σε µία τιµή 
πυκνότητας ενέργειας πάνω από το αντίστοιχο κατώφλι φωτοαποδόµησης 
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Όπως είδαµε, ελάχιστη Nap2 ή perylene εκποµπή ανιχνεύεται κατά τη διάρκεια 

του “pump” παλµού, που δείχνει ότι αυτά τα προϊόντα σχηµατίζονται µετά το τέλος του 

παλµού λέιζερ (Σχήµα 4.2). Στην πραγµατικότητα, η χρονικά-αναλυµένη παρακολούθηση 

δείχνει ότι ο σχηµατισµός αυτών των ειδών γίνεται σηµαντικός µόνο 2-3 µsec µετά από τον 

παλµό φωτοαποδόµησης. Εάν αυτά τα είδη σχηµατίζονται από προϋπάρχοντα excimers NapI 

στα φιλµ, τότε θα αναµενόταν ο σχηµατισµός της να γίνεται σε ns χρόνους. Κατά συνέπεια, 

αν και µη αποφασιστικό, αυτό το αποτέλεσµα δείχνει ότι τα bi-aryl προϊόντα σχηµατίζονται 

κυρίως µέσω της διάχυσης (είτε µέσω του επανασυνδυασµού δύο ριζών Nap είτε της 

αντίδρασης µίας ρίζας Nap µε ένα µόριο δεικτών). Αυτό το συµπέρασµα υποστηρίζει 

περετέρω ότι η κινητικότητα ειδών είναι αρκετά ανεµπόδιστη, πιθανότατα λόγω της 

καταστροφής της ακεραιότητας του πολυµερούς κατά τη διάρκεια της UV φωτοαποδόµησης.  

Ακόµη και στην µεγαλύτερη συγκέντρωση (4% wt), η µέση απόσταση µεταξύ των 

µορίων της ένωσης πρόσµιξης είναι περίπου 19 Å. Θεωρώντας ότι η κινητικότητα 

περιγράφεται από το συνηθισµένο νόµο διάχυσης r = (2Dt)1/2, συνεπάγεται ότι o 

συντελεστής διάχυσης D πρέπει να είναι τουλάχιστον 2x10-3 cm2sec-1για το σχηµατισµό 

Nap2 σε χρονικό διάστηµα µsec και 2x 10-6 cm2sec-1 για το σχηµατισµό στο χρονικό 

διάστηµα msec. Από τη σχέση:  D = ΚΒT/ 2πηR (όπου η είναι το ιξώδες του µέσου, ΚΒ η 

σταθερά Boltzman και το R η ακτίνα naphthalene) και υποθέτοντας µια µέγιστη 

θερµοκρασία 1000K για ολόκληρο το υποδειγµένο χρονικό διάστηµα, το η είναι θα πρέπει να 

κυµαίνεται µεταξύ 101 και 103 Pa sec-1, που είναι συγκρίσιµο µε τις τιµές που αναφέρονται 

για το ιξώδες λειωµένων πολυµερών (102 και 106 Pa sec-1) [43]. Παραδείγµατος χάριν, το η 

για το PMMA σε T=473 Κ αναφέρεται ότι είναι 5 x 104 Pa sec-1 [56]. 

Στην πραγµατικότητα, οι προηγούµενες κατ' εκτίµηση τιµές πρέπει να υποτιµούν την 

σταθερά “κινητικότητας”, δεδοµένου ότι η έκταση του σχηµατισµού binaphthyl θα εξαρτηθεί 

επίσης από την αποδοτικότητα της ανταγωνιστικής δυνατότητας για τις αντιδράσεις 

απόσπασης. Κατά συνέπεια, η σχετική συµβολή των δρόµων θα δοθεί από την σχέση 

k1[R][Nap]/k2[Nap]2. Οι ρίζες Nap είναι αρκετά δραστικές στην απόσπασης, µε τιµές k1 της 

τάξης του 10-7Msec-1 [32]. Η απόδοση αυτής της αντίδρασης θα είναι ακόµα υψηλότερη εάν 

οι θερµοκρασίες επιτυγχάνονται στα φιλµ είναι ≈ 800 oC (παραδείγµατος χάριν, για την 

αντίδραση της πρωτότυπης C6H5 ρίζας, τα ποσοστά αντίδρασης αυξάνονται κατά έναν 

παράγοντα του 200 καθώς η θερµοκρασία πάει από 300 Κ σε 1000K) [58]. Σε αυτήν την 

περίπτωση, το µεγαλύτερο ποσοστό των ριζών αναµένεται να αντιδράσει µε τις κοντινές 

µονάδες, προτού να έχει την πιθανότητα να συναντήσει µία συµπληρωµατική ρίζα για το 
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σχηµατισµό Nap2. Κατά συνέπεια, ο σχηµατισµός Nap2 απαιτεί µια σταθερά “διάχυσης” 

ακόµα υψηλότερη από τις  προηγούµενες εκτιµήσεις. 

Εν γένει, ο σχηµατισµός των παραγώγων binaphthyl δείχνει τη σταθερά “διάχυσης” 

για το Nap χαρακτηριστική “υγρών”, λειωµένο πολυµερές. Είναι µάλλον ανακριβές να 

θεωρηθεί αυτή η κινητικότητα ως διάχυση δεδοµένου ότι στην πραγµατικότητα η κίνηση 

πραγµατοποιείται µέσα µία λειωµένη περιοχή γεµάτη από αέριο-φυσαλίδες. Αυτό 

υποδεικνύεται από την παρατήρηση σχηµατισµού binaphthyl σε συγκεντρώσεις NapI τόσο 

χαµηλές όπως 0.4% wt. Ο σχηµατισµός binaphthyl σε τέτοιες χαµηλές συγκεντρώσεις 

υποδεικνύει ένα εξαιρετικά χαµηλό ιξώδες υποστρώµατος �10 Pa sec-1. Προφανώς, η 

ακεραιότητα του υποστρώµατος επηρεάζεται πολύ κατά τη διάρκεια της UV 

φωτοαποδόµησης µε αποτέλεσµα η κινητικότητα να γίνεται αρκετά ανεµπόδιστη. Στην 

πραγµατικότητα, αυτή την µεγάλη κινητικότητα έχουν ήδη σιωπηρά υποθέσει οι Fukumura 

et al [23-27] στην υπόθεσή τους για τις πολύ αποδοτικές ηλεκτρονικές διαδικασίες 

µεταφοράς. Ωστόσο, τα παρόντα αποτελέσµατα υποδεικνύουν αυτήν την κινητικότητα µε 

έναν αµεσότερο τρόπο, τουλάχιστον από την άποψη των χηµικών αποτελεσµάτων της UV 

φωτοαποδόµησης. 

Λαµβάνοντας υπόψη το προηγούµενο συµπέρασµα, εξετάζούµε στη συνέχεια τους 

παράγοντες που είναι πιθανώς υπεύθυνοι για την αύξηση της απόδοσης φωτόλυσης των 

ενώσεων πρόσµιξης NapX. Οι προηγούµενες εκτιµήσεις για το σχηµατισµό Nap2 προτείνουν 

άλλη, πρόσθετη ή παράλληλη, δυνατότητα. Ως αποτέλεσµα της µειωµένης ακεραιότητας των 

υποστρωµάτων κατά τη διάρκεια της UV φωτοαποδόµησης, µπορεί να προταθεί ότι τα “cage 

effects” που περιορίζουν την απόδοση διάσπασης των χρωµοφόρων στα χαµηλότερα 

fluences µπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσµατικά υπό συνθήκες φωτοαποδόµησης. 

 

hv   kesc 

NapI           Nap----I             Nap + I 
         kreaction 

 

 

           NapH-like 
 

Πράγµατι, για διάφορες φωτοευαίσθητες χρωµοφόρες, η απόδοση φωτόλυσης στα 

πολυµερή σε χαµηλές εντάσεις λέιζερ βρίσκεται να είναι πολύ µικρότερη από αυτή σε 

διαλύµατα [44, 45]. Αυτή η διαφορά έχει αποδοθεί στην περιορισµένη επίδραση του 
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περιβάλλοντος πολυµερούς, το οποίο προωθεί την επανασύνδεση θραυσµάτων µε 

ανασχηµατισµό του αρχικού µορίου. Ότι η φωτόλυση των ενώσεων πρόσµιξης NapΙ (PhenI) 

κάτω από το κατώφλι περιορίζεται από τα “cage effects”  υποδεικνύεται αρχικά από τη 

παρατήρηση ότι σε µικρές εντάσεις λέιζερ, η πλήρης φωτόλυση του NapI (PhenI) απαιτεί 

πολλούς περισσότερους παλµούς από το αναµενόµενο βάσει του ότι η απόδοση φωτόλυσης 

είναι µονάδα. Για να διευκρινιστεί ακριβώς αυτό το σηµείο, η απορρόφηση του φιλµ 

ελέγχθηκε παράλληλα µε την αλλαγή στο φθορισµό. Υποθέτοντας ότι έχουµε συνθήκες 

optically thin, ποσοστό των διεγερµένων µορίων µετά από τους n παλµούς µπορεί να 

πιστοποιηθεί από την ακόλουθη εξίσωση, όπου το A1 (Α1 = εNapI ΜNapI l), αντιπροσωπεύει 

την απορρόφηση στο n-παλµό οφειλόµενη στο NapI που αποµένει, το A2 από το PMMA και 

το Αn είναι η πρόσθετη απορροφητικότητα των δειγµάτων λόγω της συσσώρευσης 

φωτοπροϊόντων µετά από τον n-στο παλµό: 
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Από το Α1 µπορεί να υπολογισθεί ο αριθµός των µορίων NapI που διεγείρονται στον n-στο 

παλµό. Με βάση τα παραπάνω µπορεί να υπολογισθεί ο αριθµός των παλµών που 

απαιτούνται για διάσπαση του NapI, ανάλογα µε το ποσοστό φωτόλυσης του. 

Για παράδειγµα, για FLASER = 120 mJ/cm2, αναµένεται πλήρης διάσπαση NapX µετά 

από 3 παλµούς, ενώ όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.13, απαιτούνται σχεδόν 15-20 παλµοί για 

την επίτευξη ενός plateau. Η πλήρης φωτόλυση NapI στο ίδιο δείγµα µε έναν παλµό λέιζερ 

βρέθηκε να απαιτεί ένα fluence αρκετά πάνω από 500 mJ/cm2. Μέσω αυτών των εξετάσεων, 

καθορίζεται ότι η κβαντική απόδοση της φωτόλυσης στα χαµηλά fluences λέιζερ πρέπει να 

είναι < 0,1, δηλ. πολύ µικρότερη από την µονάδα που υπολογίστηκε στα διαλύµατα. Θα 

πρέπει να σηµειωθεί, ότι αυτό το επιχείρηµα είναι ανεξάρτητο από οποιεσδήποτε υποθέσεις 

σχετικά µε τη φύση και τον αριθµό των φωτοπροϊόντων που σχηµατίζονται. Αντ' αυτού, η 

εκτίµηση της απόδοσης της φωτόλυσης βασιζόµενοι στη σύγκριση του φωτοπροϊόντος σε 

σχέση µε των αυθεντικών NapΙ-doped φιλµ PMMA προτείνει µια κβαντική απόδοση σχεδόν 

10-2. 

Κατά τη διάρκεια της UV φωτοαποδόµηση, καθώς η ακεραιότητα του υπόστρωµατος 

επηρεάζεται, ένας µεγάλος αριθµός ριζών διαχέεται µακριά µε µια προφανή αύξηση στην 

απόδοση φωτόλυσης της NapΙ ένωσης πρόσµιξης. Στα υγρά, το ποσοστό επανασυνδυασµού 
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των ριζών εξαρτάται γενικά από όρους ιξώδους η. Κατά συνέπεια, εάν το προηγούµενο 

επιχείρηµα, προηγµένο στην εκτίµηση του σχηµατισµού Nap2, για την αύξηση του η ισχύει, 

µια αντίστοιχα αύξηση της απόδοση διάσπασης µπορεί να αναµένεται, σε συµφωνία µε την 

απότοµη αύξηση στο φθορισµό των φωτοπροϊόντων που παρατηρείται στο Σχήµα 3.6. 

Επιπλέον, είναι εύλογο ότι οι ρίζες που προέρχονται από τη φωτοχηµική ή/και θερµική 

διάσπαση του πολυµερούς αντιδρούν µε χρωµοφόρες NapX. Ενδεχοµένως, αυτές οι 

αντιδράσεις που οδηγούν στη διάσπαση των χρωµοφόρων προσθέτονται σε εκείνες που 

διασπόνται από άµεσο photoabsorption. 

Εν γένει, τα αποτελέσµατα σαφώς δείχνουν ότι η φωτοχηµεία στην UV 

φωτοαποδόµηση τροποποιείται αρκετά από αυτήν που παρατηρείται στα χαµηλότερα 

fluences λέιζερ. Στην UV φωτοαποδόµηση των πολυµερών σωµάτων, είναι συνηθισµένο να 

διαχωρίζονται οι διαδικασίες και τα επαγόµενα αποτελέσµατα σε θερµικά, φωτοχηµικά και 

φωτοµηχανικά. Ωστόσο, όπως συζητείται ανωτέρω, η δραστικότητα, ποσοτικά και ακόµα 

και ποιοτικά, επηρεάζεται έντονα από τη θερµική και φυσική κατάσταση του φιλµ. Κατά 

συνέπεια, ο προτεινόµενος διαχωρισµός µεταξύ φυσικών και χηµικών συνεισφορών 

εµφανίζεται να είναι ακατάλληλη. Αυτός ο διαχωρισµός είναι µια απλοποίηση που 

µεταφέρεται από τη µελέτη των διαδικασιών στα πολύ χαµηλά fluences, όπου η 

ακεραιότητα του υποστρώµατος δεν επηρεάζεται πολύ, δικαιολογώντας κατά συνέπεια 

τη δυνατότητα εφαρµογής/ ισχύς αυτής της προσέγγισης [44, 45]. Αυτός ο χωρισµός είναι 

προφανώς µη εφαρµόσιµος στην περίπτωση της UV φωτοαποδόµησης. 

 

Στην πραγµατικότητα, πτυχές των προβληµάτων αυτού του διαχωρισµού έχουν 

υποδειχθεί επίσης σε προηγούµενες µελέτες. Ειδικότερα, ο Dickinson και οι συνεργάτες του 

έχουν τονίσει το γεγονός ότι η προθέρµανση ενός υλικού από το πρώτο µέρος του παλµού 

µπορεί να αυξήσει την απόδοση διάσπασης οποιοιδήποτε µορίου. Τέτοια υποστήριξη είναι 

ισχυρή από τα πειράµατα αέριας φάσης, αν και η δυνατότητα εφαρµογής τους στις 

διαδικασίες σε συµπυκνωµένη ύλη µπορεί να είναι αυτή τη στιγµή όχι καλά ιδρυµένη. Το 

επιχείρηµα Dickinson et all είναι καθιερωµένο στη χηµική κινητική. Στην περιγραφή του 

ποσοστού οποιασδήποτε θραυσµατοποίησης ή αντίδρασης, δηλ. 

D[A]/dt = -k [A] or d[A]/dt = -k[A][B] 

το k είναι γνωστό ότι είναι µια συνάρτηση του Τ και έτσι το ολικό d[A]/dt δεν µπορεί να 

προσεγγιστεί απλά βάσει των τιµών σε 300 Κ. Οδηγήθηκαν στο να προτείνουν τη 

δυνατότητα µίας “θετικής” ανατροφοδότησης µεταξύ των θερµικών και χηµικών 

διαδικασιών.  
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Έχουµε υποδείξει ότι εκτός από αυτόν τον παράγοντα, το “φυσικό” περιβάλλον της 

αντίδρασης αλλάζει επίσης στο σηµείο που άλλοι δραστικοί δρόµοι ενισχύονται ιδιαίτερα. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη εάν πρόκειται να επιτευχθεί τελικά ένα 

επιτυχές πρότυπο των φωτοχηµικών αποτελεσµάτων/αλλαγών της UV φωτοαποδόµησης των 

πολυµερών. 
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4.2  Ανάλυση της κινητικής σχηµατισµού προϊόντων 
 

Μια εύλογη εξήγηση για τον σχηµατισµό των προϊόντων που παρατηρείται στους 

µεγαλύτερους χρόνους αφορά το γεγονός ότι στην φωτοαποδόµηση, οι θερµοκρασίες 

παραµένουν υψηλές, προωθώντας µε αυτόν τον τρόπο τις ενεργοποιηµένες διαδικασίες, όπως 

τις αντιδράσεις αφαίρεσης της ρίζας Nap, να προχωρήσουν για περισσότερο χρόνο. 

Αντίθετα, κάτω από την κατώφλι, λόγω των χαµηλότερων θερµοκρασιών που προκαλούνται, 

η ικανότητα αντιδράσεως µπορεί να έχει “παύσει” ήδη στις κλίµακες του µsec. Επιπλέον, 

δεδοµένου ότι η δοµή του πολυµερούς δεν επηρεάζεται, οι iodine και naphthyl ρίζες 

εµποδίζονται να διασκορπίσουν µακριά έτσι ώστε όποιες ρίζες αποτυγχάνουν να 

αντιδράσουν επανασυνδυάζονται τελικά για να ανασχηµατίσουν τον δείκτη. Αντίθετα, επάνω 

από την κατώφλι, ένα υψηλό ποσοστό των iodine και  naphthyl ριζών αναµένεται να 

διασκορπίσουν µακριά και έτσι οι διαδικασίες επανασυνδυασµού είναι πολύ λιγότερο 

αποδοτικές. 

Μια επιπλέον και καθοριστική διαφορά που παρατηρήθηκε κατά την 

φωτοαποδόµηση σε σχέση µε την ακτινοβόληση κάτω από το κατώφλι είναι η πολύ 

µεγαλύτερη διάρκεια σχηµατισµού προϊόντων. ‘Oπως φαίνεται στο Σχήµα 3.15 (b), 

σχηµατισµός προϊόντων NapH-τύπου κάτω από το κατώφλι ολοκληρώνεται σε 10-50 µsec, 

ενώ πάνω από το κατώφλι  ουσιαστικά σχηµατισµός φωτοπροϊόντων διαρκεί σχεδόν σε 

χρόνους msec. Αυτή η επιπλέον συνεισφορά φαίνεται να δικαιολογεί και εν πολύ την αύξηση 

στο σχηµατισµό φωτοπροϊόντων που παρατηρείται πάνω  από το κατώφλι σε σχέση µε κάτω 

από το κατώφλι στο Σχήµα 3.6. 

Ο πιο άµεσος τρόπος για να εξηγήσουµε την διαφορά αυτή είναι ότι σχετίζεται µε την 

διάρκεια που το πολυµερές παραµένει σε υψηλές θερµοκρασίες. Κάτω από το κατώφλι, 

ιδιαίτερα οι πολύ χαµηλές εντάσεις λέιζερ (ανεπαρκείς για να πετύχουµε  το υαλώδες σηµείο 

του πολυµερούς), παρατηρούµε ότι ο σχηµατισµός NapH-φωτοπροϊόντων ολοκληρώνεται σε 

µsec διάρκειας. Αυτό είναι κατανοητό από το γεγονός ότι σε αυτές τις εντάσεις λέιζερ, η 

θερµοκρασία του φιλµ αυξάνεται ελάχιστα και εποµένως η δοµή του πολυµερούς δεν 

επηρεάζεται. Ως εκ τούτου, τα θραύσµατα που σχηµατίζονται κατά τη φωτόλυση του NapI ή 

PhenI δεν έχουν την δυνατότητα διάχυσης, καθώς περιορίζονται από τη πολυµερική µήτρα 

µεγάλου ιξώδους. Το Nap που σχηµατίζεται µπορούµε να αναµένουµε ότι είτε θα αντιδράσει 

γρήγορα µε το PMMA µε απόσπαση Η ή άλλων οµάδων ή θα “χάσει” την ενέργεια του 

(quenched) στην οποία περίπτωση η αντιδραστικότητα θα µειωθεί σε µηδενικές τιµές. 
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Αντίθετα, πάνω από το κατώφλι, η θερµοκρασία αναµένεται να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα για 
πολύ µεγαλύτερους χρόνους. Βασιζόµενοι στην παρακάτω σχέση [57]: 
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όπου a είναι ο συντελεστής απορρόφησης και Cp η θερµοχωρητικότητα, πράγµατι, 

θερµοκρασίες �500 οC αναµένεται σε χρόνους εώς 1msec. Αν τώρα το φράγµα της 

αντίδρασης Nap+PMMA � NapH είναι Εa, τότε ισχύει ο  τύπος: 
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που σηµαίνει ότι για υψηλές Τ, η αντίδραση θα συνεχίσει για πολύ µεγαλύτερους χρόνους. 

Εποµένως, σε ποιοτικό επίπεδο, οι διαφορές που παρουσιάζονται στην κινητική κάτω και 

πάνω από το κατώφλι είναι κατανοητές. Ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων είναι πολύ πιο 

απαιτητική καθώς απαιτεί γνώση της επακριβούς εξάρτησης της θερµοκρασίας της 

συνάρτησης του χρόνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

Εξάρτηση της φωτοαποδόµησης του συστήµατος doped-

PMMA από το µήκος κύµατος 

 
Το µήκος κύµατος θεωρείται γενικά η σηµαντικότερη παράµετρος που χρειάζεται να 

καθοριστεί στις εφαρµογές UV φωτοαποδόµησης (ablation) [7-20]. Γενικά, επιλέγεται 

ακτινοβόληση στα σχετικά έντονα µήκη κύµατος που απορροφούνται για εξασφάλιση 

αποδοτικής χαρακτικής (etching) και καλής µορφολογίας της επιφάνειας. Αυτά είναι, στην 

πραγµατικότητα, συνήθως τα µόνα κριτήρια που υιοθετούνται για την επιλογή του βέλτιστου 

µήκους κύµατος. Επιπλέον, για την ακτινοβόληση στα µήκη κύµατος που απορροφώνται 

έντονα από τις φωτοδιασπόµενες µονάδες επικαλείται µερικές φορές η λειτουργία ενός 

φωτοχηµικού µηχανισµού. Όπως περιγράφεται στην εισαγωγή, θεωρείται ότι σε διαφορετικά 

µήκη κύµατος (συνήθως σε µικρότερα), διαφορετικές οµάδες διεγείρονται, οπότε 

σχηµατίζονται διαφορετικά προϊόντα ή διαφορετικός αριθµός. Σε περίπτωση που 

σχηµατίζεται ένας µεγάλος αριθµός µικρών πτητικών/αερίων προϊόντων (π.χ. CH4, CO, N2 

κλπ.) η πίεση που εξασκείται είναι ικανή να προκαλέσει αποµάκρυνση του υλικού. Η 

λειτουργία ενός τέτοιου µηχανισµού θεωρείται ότι οδηγεί στη περαιτέρω µείωση του 

θερµικού “φορτίου” στο υπόστρωµα και έτσι στην ελαχιστοποίηση της θερµικής 

υποβάθµισης. 

Στη κεφάλαιο αυτό εξετάζεται πρώτα η φύση των φωτοπροϊόντων που 

παρατηρούνται στα διάφορα µήκη κύµατος (εδώ εξετάζουµε τα 193 nm, 248 nm και 308 nm) 

και στη συνέχεια οι διαφορετικές εξαρτήσεις από το fluence του ποσού φωτοπροϊόντων που 

παραµένουν στο υπόστρωµα µετά από την ακτινοβόληση σε διαφορετικά µήκη κύµατος. Οι 

χρησιµοποιούµενες ενώσεις πρόσµιξης περιλαµβάνουν naphthalene και phenanthrene και τα 

iodo-παράγωγά τους (NapI και PhenI), ενώ τα χρησιµοποιηµένα πολυµερικά υποστρώµατα 
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περιλαµβάνουν poly-(Methylmethacrylate) (PMMA) και το πολυστυρένιο (PS), τα οποία 

εµφανίζουν διαφορετικές χηµικές συνθέσεις και δραστικότητα των λειτουργικών τους 

µονάδων.  
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5.1 Φασµατική εξέταση των φωτοπροϊόντων 
 

∆εν έχουν βρεθεί µέχρι τώρα [31] οποιαδήποτε στοιχεία για τον διαφορετικό τύπο 

φωτοπροϊόντων κατά την ακτινοβόληση συστηµάτων NapI/PMMA, PhenI/PΜΜΑ και 

PhenI/PS στα τρία εξεταζόµενα µήκη κύµατος (193 nm, 248 nm και 308 nm). Στο Σχήµα 5.1 

παρουσιάζονται τα φάσµατα “probe” που καταγράφονται από φιλµ 0.4%wt NapI/PMMA 

µετά από ακτινοβόληση στα τρία µήκη κύµατος (193 nm, 248 nm και 308 nm), σε µία τιµή 

πυκνότητας ενέργειας ακριβώς πάνω από το αντίστοιχο κατώφλι φωτοαποδόµησης 

(~95mJcm-2 στα 193nm, ~500mJcm-2 στα 248nm και ~1100mJcm-2 στα 308nm). Τα 

φάσµατα αυτά αντιπροσωπεύουν την φασµατικά-αναλυόµενη εκποµπή που προκαλείται από 

τη δέσµη “probe” στα 248nm, µετά από ακτινοβόληση  µε έναν “pump” παλµό στο 

υποδειγµένο µήκος κύµατος. Και στις τρεις περιπτώσεις, τα φάσµατα “probe” που 

καταγράφονται κατά την φωτοαποδόµηση κυριαρχούνται από την NapΗ-τύπου εκποµπή 

1B3u→1A1g στα 320-340nm. Έτσι, ανεξάρτητα από το µήκος κύµατος φωτοαποδόµησης, τα 

φάσµατα εκποµπής φωτοπροϊόντων είναι σχεδόν τα ίδια. 
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Σχήµα 5.1 Φάσµατα φθορισµού “probe” που καταγράφονται από φιλµ 0.4%wt
NapI/PMMA µετά από ακτινοβόληση στα τρία αναγραφόµενα µήκη κύµατος, σε 
µία τιµή πυκνότητας ενέργειας πάνω από το αντίστοιχο κατώφλι
φωτοαποδόµησης. Το φάσµα φθορισµού του NapΗ/PMMA δίνεται για σύγκριση.
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Στην περίπτωση των φιλµ PMMA και PS εµπλουτισµένων µε PhenI (<1%wt), τα 

φάσµατα φωτοπροϊόντων εµφανίζουν οµοίως το χαρακτηριστικό pattern εκποµπής PhenΗ-

τύπου, αν και σε αυτήν την περίπτωση, η φασµατική µετατόπιση και η διεύρυνση από τη 

ζώνη εκποµπής που καταγράφεται για τα PhenΗ-doped πολυµερή δείχνουν ότι το 

σηµαντικότερο προϊόν(τα) είναι αντικατεστηµένο παράγωγο(α) του βασικού phenanthrene 

σκελετού (Σχήµα 5.2).  
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Σχήµα 5.2 Φάσµατα φθορισµού “probe” που καταγράφονται από φιλµ PMMA και PS
εµπλουτισµένων µε PhenI (0.1%wt), µετά από ακτινοβόληση στα αναγραφόµενα µήκη
κύµατος, σε µία τιµή πυκνότητας ενέργειας πάνω από το αντίστοιχο κατώφλι
φωτοαποδόµησης. Η ταινία εκποµπής στα ≈310 nm για τα δείγµατα του PS οφείλεται στο
πολυµερές. Το φάσµα φθορισµού του PhenΗ-doped PMMA και PS δίνονται για σύγκριση.
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Ο σχηµατισµός αυτών των NapH και PhenΗ-τύπου προϊόντων µπορεί να αποδοθεί 

στις aryl (naphthyl-Nap, και phenanhthrenyl-Phen) ρίζες που απελευθερώνονται από 

οµολυτική φωτοδιάσπαση των δεικτών [29] που αντιδρούν µε τις κοντινές µονάδες PMMA 

(είτε από αντιδράσεις αφαίρεσης είτε από αντιδράσεις προσθήκης).  

Το σηµαντικό σηµείο για την παρούσα εξέταση είναι ότι καµία ιδιαίτερη διαφορά 

στον τύπο των φωτοπροϊόντων δεν ανιχνεύεται µετά από την ακτινοβόληση των ασθενώς 

εµπλουτισµένων συστηµάτων στα διάφορα µήκη κύµατος. 

                     h� 
NapI                   Nap + I 

 

Nap   +   PMMA             NapH-like 

 

Στο Σχήµα 5.3, παρουσιάζονται τα φάσµατα εκποµπής φθορισµού που 

καταγράφονται µετά από ακτινοβόληση ενός συστήµατος 4%wt NapI/PMMA (δηλαδή 10 

φορές µεγαλύτερη συγκέντρωση υλικού πρόσµειξης από την προηγούµενη περίπτωση).  

 

Τα φάσµατα αυτά αντιπροσωπεύουν την φασµατικά-αναλυόµενη εκποµπή που 

προκαλείται από τη δέσµη “probe” στα 248nm, µετά από ακτινοβόληση  µε έναν “pump” 

παλµό  στα τρία µήκη κύµατος (193 nm, 248 nm και 308 nm), σε µία τιµή πυκνότητας 

ενέργειας ακριβώς πάνω από το αντίστοιχο κατώφλι φωτοαποδόµησης (~80mJcm-2 στα 
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Σχήµα 5.3 Φάσµατα φθορισµού “probe” που καταγράφονται από φιλµ 4%wt
NapI/PMMA µετά από ακτινοβόληση στα τρία αναγραφόµενα µήκη κύµατος, σε µία τιµή 
πυκνότητας ενέργειας πάνω από το αντίστοιχο κατώφλι φωτοαποδόµησης. Το φάσµα 
φθορισµού του NapΗ/PMMA δίνεται για σύγκριση. 
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193nm, ~200mJcm-2 στα 248nm και ~350mJcm-2 στα 308nm). Όπως περιγράφεται στο 

προηγούµενο κεφάλαιο για αυτή την περίπτωση (4%wt NapI/PMMA), τα φάσµατα 

φωτοπροϊόντων είναι πολύ ευρύτερα από αυτά που καταγράφονται για τα δείγµατα 0.4%wt 

NapI/PMMA, και επιπλέον είναι εµφανή µία διπλή κορυφή περίπου στα 450nm. Η 

φασµατική διεύρυνση είναι σύµφωνη  µε το προϊόν Nap2-τύπου, ενώ η διπλή κορυφή µε τις 

συµπυκνωµένες (fused) αρωµατικές ενώσεις (perylene ή ανθρακένιο) [31]. Στην περίπτωση 

του υλικού πρόσµιξης PhenI, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για το σχηµατισµό του αντίστοιχου 

επανασυνδυασµού/fused προϊόντων, αλλά η φασµατική εξέταση δεν είναι τόσο ξεκάθαρη 

όσο στην περίπτωση των υλικών πρόσµιξης NapI.  

Το προϊόν Nap2-τύπου, που υποδεικνύεται από την ευρεία εκποµπή περίπου στα 

375nm, παρατηρείται σε όλα τα εξετασµένα µήκη κύµατος (193 nm, 248 nm και 308 nm) 

όπως και το προϊόν περιλένιο (εκποµπή στα ~ 445nm και 475nm) [37]. Ωστόσο, 

παρατηρούµε ότι η σχετική ένταση των Nap2 και fused αρωµατικών ειδών παρουσιάζεται 

ιδιαίτερα έντονη µε την αύξηση του µήκους κύµατος (που αντιστοιχεί σε έναν µειωµένο 

συντελεστή απορρόφησης του υποστρώµατος). Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι ο ίδιος τύπος 

φωτοπροϊόντων σχηµατίζεται στα τρία µήκη κύµατος που εξετάζονται, αλλά η σχετική 

απόδοση σχηµατισµού των διάφορων φωτοπροϊόντων αλλάζει. Ωστόσο, σε κάθε µήκος 

κύµατος η αναλογία  NapH/Nap2 αλλάζει επίσης µε το fluence (µειώνεται µε την αύξηση του 

fluence) έτσι ώστε η σηµασία των παρόντων παρατηρήσεων µπορεί να αξιολογηθεί µόνο 

µετά από την αντίστοιχη λεπτοµερή εξέταση του fluence. Πρέπει, τέλος, να σηµειωθεί ότι οι 

προηγούµενες παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα αναφέρονται µόνο στην εκποµπή 

φωτοπροϊόντων των υλικών πρόσµιξης, δεδοµένου ότι αυτοί είναι που ανιχνεύονται από µε 

την τεχνική LIF. Για µια πλήρη µηχανιστική κατανόηση της σπουδαιότητας του µήκους 

κύµατος στην UV φωτοαποδόµηση λέιζερ πολυµερών, πρέπει να προσδιοριστούν επίσης τα 

µη-φθορίζοντα φωτοπροϊόντα, ακόµα κι αν αυτά σχηµατίζονται πολύ λιγότερο 

αποτελεσµατικά από τα εκπεµπόµενα. Για αυτόν τον λόγο, η εξέταση µε GC/MS θα είχε 

εξαιρετικό ενδιαφέρον. 
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5.2 FLASER-εξάρτηση του σχηµατισµού φωτοπροϊόντων 
 

Περισσότερες πληροφορίες για τη σηµασία του µήκους κύµατος παίρνουµε από τον 

ποσοτικό χαρακτηρισµό των φωτοεπαγόµενων αποτελέσµατα ως συνάρτηση του πυκνότητας 

ενέργειας (fluence) λέιζερ. Για αυτόν τον λόγο, έχει ελεγχθεί η εξάρτηση µε το fluence της 

έντασης εκποµπής (δηλ., του δείκτη NapH ή NapΗ-τύπου φωτοπροϊόντων) µετά από έναν   

παλµό pump σε παρθένο πολυµερές. Αυτή η ένταση απεικονίζει ουσιαστικά το ποσό του 
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Σχήµα 5.5 FLASER εξάρτηση της έντασης του NapH-τύπου και PhenH-τύπου εκποµπής φθορισµού 
κατά την ακτινοβόληση του 0.4%wt NapΙ/PMMA (a), (b) και του 0.1%wt PhenΙ/PS (c), (d) στα 
αναγραφόµενα µήκη κύµατος. 



Κεφάλαιο 5:  Εξάρτηση της φωτοαποδόµησης από το µήκος κύµατος                                

 80

φθορίζων naphthyl είδους που παραµένει στο υπόστρωµα µετά από την ακτινοβόληση. 

Η FLASER-εξάρτηση της έντασης των NapΗ-τύπου φωτοπροϊόντων (στα λ = 335 nm) 

που παραµένουν στο υπόστρωµα µετά από την ακτινοβόληση µε ένα “pump” παλµό 

απεικονίζεται στο Σχήµα 5.5. Για τα δείγµατα 0.4%wt NapI/PMMA, στα 248 nm και 308 nm 

(Σχήµα 5.5 (a),) η γραµµική αύξηση της παραγωγής φωτοπροϊόντων στα χαµηλά fluences 

λέιζερ ακολουθείται από µια απότοµη αύξηση επάνω από το κατώφλι. Κατά συνέπεια, 

συγκρίνοντας µε την ακτινοβόληση στα χαµηλότερα fluences, υπάρχει µια αύξηση στο ποσό 

των φωτοπροϊόντων που παραµένουν στο υπόστρωµα µετά από την φωτοαποδόµηση. 

Αντίθετα, στην ακτινοβόλησης µε 193 nm, η παραγωγή βρίσκεται να φθάνει σε µια οριακή 

τιµή κοντά στο κατώφλι (Σχήµα 5.5 (b)). Επιπλέον, η µέγιστη ένταση των φωτοπροϊόντων 

είναι πολύ χαµηλότερη από αυτήν στην περίπτωση της ακτινοβόλησης στα µήκη κύµατος 

308 nm ή 248 nm. Με άλλα λόγια, το ποσό των doped-παραγώµενων φωτοπροϊόντων που 

παραµένουν στο υπόστρωµα µετά από την φωτοαποδόµηση στα 193 nm µειώνεται πολύ σε 

σχέση µε το ποσό στην ακτινοβόληση στα άλλα δύο µήκη κύµατος. 

∆εδοµένου ότι η φασµατική εξέταση δεν δείχνει κάποιες σηµαντικές ποιοτικές 

διαφορές µεταξύ των τριών µηκών κύµατος, η διαφορά στην FLASER-εξάρτηση πρέπει να 

σχετίζεται κυρίως µε την πολύ υψηλότερη απορροφητικότητα του PMMA στα 193 nm (ε ≈ 5 

x 103 cm-1) σε αντίθεση µε τα άλλα δύο µήκη κύµατος (248, 308 nm) (ε < 500 cm-1) [33, 46, 

47]. Για να αποδειχτεί αυτό, έγιναν παρόµοια πειράµατα µε πολυστυρένιο εµπλουτισµένο µε 

iodo-phenanthrene (έτσι ώστε η εκποµπή της ένωσης πρόσµιξης να ξεχωρίζει φασµατικά από 

την ισχυρή εκποµπή του πολυµερούς). Σε αυτήν την περίπτωση, µια εξάρτηση παρόµοια µε 

αυτήν που παρατηρήθηκε για το NapI/PΜΜΑ στα 193 nm παρατηρείται και για τα PhenΗ-

τύπου φωτοπροϊόντα (στα λ ≈ 366 nm) µε ακτινοβόληση στα 193 nm και 248 nm, ενώ η 

εξάρτηση στα 308 nm περιγράφεται από τις καµπύλες του Σχήµα 5.5 (d). Το PS απορροφά 

σχετικά έντονα και στα 193 nm και στα 248 nm, αλλά αδύναµα στα 308 nm [46, 48, 49]. 

Κατά συνέπεια, και για τα δύο πολυµερή, φαίνεται να υπάρχει στενή συσχέτιση µεταξύ του 

συντελεστή απορρόφησης και της FLASER-εξάρτησης παραγωγής φωτοπροϊόντων. Φυσικά, 

αυτό το συµπέρασµα δεν υπονοεί ότι η χηµική σύνθεση της µήτρας δεν είναι σηµαντική, 

αλλά ότι, τουλάχιστον σε µια πρώτης τάξης προσέγγιση και για τα συστήµατα που 

µελετώνται εδώ, είναι δευτερεύουσας σηµασίας για την απορροφητικότητα. 

Αυτή τη στιγµή, δύο πιθανότητες µπορούν να εξηγήσουν αυτήν την σηµασία του 

συντελεστή απορρόφησης. Η πρώτη έχει σχέση µε την υψηλότερη απορρόφηση φωτός από 

το εκτινασσόµενο plume στα µήκη κύµατος ισχυρότερης απορρόφησης (δηλ., για το 0.4% wt 

NapI/PΜΜΑ, στα 193 nm από ότι στα 248 nm και για το PhenI/ PS, στα 248 nm και 193 nm 
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αντί στα 308 nm). Πράγµατι, η σηµασία της απορρόφησης του plume στον καθορισµό της 

έκτασης του βάθους χάραξης (etching depth) έχει εξεταστεί εκτενώς στη βιβλιογραφία [50-

52]. Έχει δειχθεί ότι επειδή το υλικό αρχίζει να εκτινάσσεται ήδη κατά τη διάρκεια του 

παλµού (~ περίπου στα 10 nsec ήδη η εκτίναξη είναι σηµαντική), ένα ποσοστό της 

προσπίπτουσας δέσµης απορροφάται και σκεδάζεται ισχυρά από το πολυµερές. 

Εποµένως, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι κατά την ακτινοβόληση στα διαφορετικά 

µήκη κύµατος (308nm, 248nm και 193nm) έχουµε διαφορετικά ποσοστά σκέδασης και 

απορρόφησης της δέσµης στο plume: στην περίπτωση του 193nm, τα εκτινασσόµενα (ακόµη 

και αν είναι θραύσµατα του πολυµερούς) αναµένονται να απορροφούν πολύ περισσότερο 

από ότι στα 248nm και στα 193nm. Λόγω αυτής της διαφοράς, το ποσοστό φωτός που 

φθάνει στο υπόστρωµα θα είναι µειωµένο στα 193nm από ότι στα 248nm και 308nm µε 

συνεπαγόµενη µείωση της φωτόλυσης των χρωµοφόρων. 

Εναλλακτικά, αυτή η εξάρτηση µπορεί να γίνει κατανοητή από το γεγονός ότι ο 

συντελεστής απορρόφησης καθορίζει τη σχετική αναλογία του βάθους χάραξης ως προς το 

οπτικό βάθος διείσδυσης (penetration depth) και έτσι του βάθους πέρα από το οποίο τα 

φωτοπροϊόντα παραµένουν στο υπόστρωµα µε την αύξηση του fluence λέιζερ.  

Συστήµατα ασθενoύς
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Στον Πίνακα 1 φαίνονται οι αναλογίες του βάθους χάραξης κοντά στο κατώφλι 

φωτοαποδόµησης ως προς το οπτικό βάθος διείσδυσης για το PMMA και το PS στα 193nm 

και 248nm.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Wavele
ngth 

(nm) 

Etch depth 
(cm) 

*close to ablation threshold 

fluence 

Penetration 
depth (cm) 

Etch depth  
Penetration depth 

193 1.0×10-6 *at 50mJcm-1[a] 
1.33×10-6[b] 

1.25×10-6[a, d] 

0.75 

0.80 

PS 

248 7.5×10-6 *at 130mJcm-1[c] 

1.59×10-4[a] 

0.52×10-4[e] 

1.67×10-4[d] 

0.047 

0.144 

0.045 

193 
0.15×10-4 *at 100mJcm-1[f] 

0.10×10-4 *at 100mJcm-1[i] 

2.08×10-4[b] 

2.22×10-4[g] 

0.072 

0.068 

0.048 PMMA 

248 0.8×10-4 *at 800mJcm-1[h, i] 0.98×10-2[h] 0.008 
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Πράγµατι, ο ρυθµός βάθους χάραξης ως προς το οπτικό βάθος διείσδυσης είναι για το 

PMMA µία τάξη µεγέθους µεγαλύτερο στην περίπτωση ακτινοβόλησης στα 193nm από ότι 

στην ακτινοβόληση στα 248nm. Η σύγκριση δείχνει ξεκάθαρα ότι η χάραξη στα 193nm για 

το PMMA είναι αρκετά πιο αποδοτική στην αφαίρεση των φωτοπροϊόντων που 

σχηµατίζονται στο υπόστρωµα. Με την αύξηση του fluence λέιζερ η αύξηση των 

σχηµατιζόµενων φωτοπροϊόντων αντισταθµίζεται από το υψηλότερο ποσό του 

αφαιρούµενου φιλµ, εξηγώντας µε αυτόν τον τρόπο την σχεδόν σταθερή ποσότητα 

φωτοπροϊόντων που παραµένων στο υπόστρωµα. Αντίθετα, στα 248nm η αύξηση στο βάθος 

χάραξης δεν επαρκεί για να αντισταθµίσει τον αυξανόµενο σχηµατισµό φωτοπροϊόντων 

µέσα στο µεγάλο οπτικό βάθος διείσδυσης. Ωστόσο, η ποσοτική ανάλυση των 

αποτελεσµάτων απαιτεί µια ακριβή γνώση του αποτελεσµατικού συντελεστή απορρόφησης, 

ο οποίος γενικά διαφέρει σηµαντικά κατά τη διάρκεια της φωτοαποδόµησης από τον 

γραµµικό συντελεστή απορρόφησης.  

Όσον αφορά το µειωµένο ποσοστό σχηµατισµού του Νap2 στα 193nm από ότι στα 

248nm και 308nm, θα µπορούσε  καταρχήν αυτό να θεωρηθεί ως συµβατό µε την υπόθεση 

που έχει προταθεί ότι στα µικρότερα µήκη κύµατος λειτουργεί ένας φωτοχηµικός 

µηχανισµός. Σύµφωνα µε τον φωτοχηµικό µηχανισµό της φωτοαποδόµησης, ένα ποσοστό 

της απορροφούµενης ενέργειας χρησιµοποιείται σε φωτοδιάσπαση των χρωµοφόρων, οπότε 

το ποσό που µετατρέπεται σε θερµότητα (και εποµένως η αύξηση της θερµοκρασίας) 

αντίστοιχα µειώνεται. Εποµένως σύµφωνα µε αυτόν τον µηχανισµό στα 193 nm, όπου η 

πιθανότητα φωτοδιάσπασης των χρωµοφόρων του πολυµερούς είναι σηµαντική, η 

θερµοκρασία του πολυµερούς δεν αυξάνεται όσο στα 248nm ή 308nm, εποµένως η δοµή του 

πολυµερούς επηρεάζεται θερµικά πολύ λιγότερο και εποµένως η κινητικότητα των Nap 

ριζών είναι περιορισµένη. Αυτό το επιχείρηµα εµφανίζεται εποµένως να δικαιολογεί πλήρως 

το µειωµένο ποσοστό Nap2 που παρατηρείται στα 193nm. 

Όµως, τα αποτελέσµατα µπορούν να εξηγηθούν πολύ πιο άµεσα, χωρίς την επίκληση 

διαφορετικού µηχανισµού. Συγκεκριµένα, όπως περιγράφεται στο υποκεφάλαιο 5.1, το 

ποσοστό φωτόλυσης του ενσωµατωµένου NapI είναι µειωµένο σε µήκη που απορροφούνται 

από τα σωµάτια. 

Εποµένως, προκύπτει από τις αντιδράσεις: 

Nap + Nap � Nap2                    (1) 

Nap + NapH � Nap2 

ότι αντιστοίχως θα µειώνεται η πιθανότητα σχηµατισµού Nap2. Σε περίπτωση που το Nap2 

σχηµατίζεται µόνο από την αντίδραση (1), η εξάρτηση θα είναι ιδιαίτερα έντονη (�[Nap2]2). 
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Εποµένως γίνεται φανερό ότι ο µειωµένος σχηµατισµός του Nap2 στα 193nm µπορεί εύκολα 

να επεξηγηθεί αποκλειστικά από το µειωµένο ποσοστό φωτόλυσης του NapΙ.  

Ανεξάρτητα από τους µηχανισµούς για την εξάρτηση που παρατηρείται, αυτό το 

αποτέλεσµα δείχνει ξεκάθαρα ότι ένας βασικός παράγοντας για την επιτυχία των διάφορων 

εφαρµογών της UV φωτοαποδόµησης αφορά την υψηλή απορροφητικότητα των 

επεξεργασµένων µοριακών υποστρωµάτων. Πράγµατι, στις περισσότερες εφαρµογές, τα 

καλύτερα αποτελέσµατα επιτυγχάνονται µέσω της χρήσης του µήκους κύµατος ακτινοβολίας 

που απορροφάται έντονα από το επεξεργασµένο υπόστρωµα. Γενικά υποτίθεται ότι η ανάγκη 

για την ακτινοβόληση στα έντονα απορροφηµένα µήκη κύµατος οφείλεται στην ανάγκη για 

την αποδοτική χάραξη, µε συνέπεια µε αυτόν τον τρόπο την άριστη µορφολογία της 

επεξεργασµένης περιοχής. Ωστόσο, σύµφωνα µε την παρούσα εργασία, η ισχυρή 

απορρόφηση δείχνει επίσης ότι οι φωτοχηµικές αλλαγές που έχουν προκληθεί µπορούν να 

είναι πιο κοντά σε αυτές που υποδεικνύονται στο Σχήµα 5.5 (a), (d), δηλαδή, ιδιαίτερα 

ελαττωµένες από αυτές που αναµένονται βάσει της γραµµικής φωτοχηµείας που εµφανίζεται 

στα χαµηλά fluences λέιζερ. Η σηµασία του µήκους κύµατος ενισχύεται περαιτέρω από την 

ένδειξη στο Σχήµα 5.3 για µια µείωση του σχηµατισµού των προϊόντων 

επανασυνδυασµού/συµπύκνωσης µε την αυξανόµενη απορροφητικότητα. Κατά συνέπεια, η 

παρούσα εργασία υποδεικνύει ότι εκτός από τη βελτιωµένη απόδοση χάραξης και τη 

µορφολογία υποστρωµάτων, ένας πρόσθετος λόγος για τη σηµασία του έντονα 

απορροφηµένου µήκους κύµατος αφορά τον υψηλό βαθµό της “φωτοχηµικής προστασίας” 

που παρέχεται στο παραµένον υλικό. 

 Η σηµασία της υψηλής απορροφητικότητας των επεξεργασµένων µοριακών 

υποστρωµάτων, παραδείγµατος χάριν, έχει υποδειχθεί στην περίπτωση της λέιζερ-

αποκατάστασης ζωγραφικών έργων τέχνης. Σε αυτήν την εφαρµογή, χρησιµοποιείται 

ακτινοβολία µε excimer παλµούς λέιζερ για την αφαίρεση των εξωτερικών υποβιβασµένων 

στρωµάτων του βερνικιού. Το βερνίκι είναι ένα µίγµα ισχυρών UV-απορροφητών οργανικών 

ουσιών και εφαρµόζεται πάνω από τα έργα ζωγραφικής για αισθητικό και προστατευτικό 

σκοπό [19]. Ωστόσο, µε το χρόνο, υποβάλλεται σε φωτοοξείδωση στα εξωτερικά στρώµατά 

του, µε καταστρεπτικά αποτελέσµατα στην εµφάνιση και ακόµη και για την ακεραιότητα της 

ζωγραφικής, απαιτώντας µε αυτόν τον τρόπο την αφαίρεσή του. Πράγµατι, η ακτινοβολία µε 

excimer λέιζερ έχει αποδειχθεί ότι επιτρέπει µια ιδιαίτερα αποδοτική αφαίρεση αυτών των 

υποβιβασµένων στρωµάτων. Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, έχει βρεθεί εµπειρικά ότι εάν η 

υλική αφαίρεση σταµατήσει πριν από την πλήρη αφαίρεση του βερνικιού που καλύπτει το 

έργο τέχνης, ανιχνεύονται ελάχιστες τυχών αλλαγές στο underlying µέσο. Αντίθετα, εάν η 
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ακτινοβόληση συνεχίζεται µέχρι την πλήρη αφαίρεση του βερνικιού, παρατηρούνται κατόπιν 

εκτενείς αλλαγές και υποβάθµιση των χρωστικών ουσιών. Αυτά τα αποτελέσµατα µπορούν 

να εξηγηθούν εύκολα µέσα στα πλαίσια της προηγούµενης εργασίας για τα εµπλουτισµένα 

πολυµερικά φιλµ. Η υψηλή απορροφητικότητα (α ≈ 105 cm-1) του βερνικιού εξασφαλίζει, 

από τη µια πλευρά, ότι η ακτινοβολία µε excimer λέιζερ επηρεάζει την απόδοση χάραξης και 

την υλική αφαίρεση, και από την άλλη, ότι τα φωτοχηµικά αποτελέσµατα είναι εντοπισµένα 

µέσα σε βάθος d < 1-5 µm, το πολύ-πολύ, από την επιφάνεια [20]. 

Παροµοίως στην ιατρική, η επιτυχηµένη εφαρµογή των λέιζερ στην οφθαλµολογία µπορεί να 

αποδοθεί στο γεγονός ότι τα υπερκείµενα στρώµατα του οφθαλµού (κυρίως στρώσεις 

κολλαγόνου) απορροφούν έντονα στο µήκος κύµατος που χρησιµοποιείται (193nm). Αυτό 

συνεπάγεται ότι η καµπύλη φωτοπροϊόντων που αποµένουν στο υπόστρωµα (οφθαλµό) είναι 

περιορισµένος στην επιφάνεια του οφθαλµού και για αυτό παρενέργειες στο εξαιρετικά 

φωτοευαίσθητο εσωτερικό του οφθαλµού είναι περιορισµένες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 
 

Φωτοχηµική εξέταση της φωτοαποδόµησης των 

συστηµάτων PS/PMMA  
 
 Η ερώτηση που εξετάζεται εδώ αφορά πώς τα προηγούµενα αποτελέσµατα 

διαφέρουν για χρωµοφόρες που είναι µέρος της πολυµερικής αλυσίδας από ένα “µικρό” 

υλικό πρόσµιξης που διασκορπίζεται µέσα στην πολυµερική µήτρα. Η ιδέα λοιπόν της 

µελέτης είναι να εξετασθούν µίγµατα πολυµερών PS/PMMA: στα µίγµατα αυτά, 

απορροφάται ακτινοβολία στα 248nm κυρίως από το PS (ο συντελεστής απορρόφησής του 

είναι περίπου δύο τάξης µεγέθους µεγαλύτερος από αυτόν του PMMA) εποµένως, 

ουσιαστικά, το στάδιο απορρόφησης µπορεί να διαχωριστεί από το στάδιο εκτίναξης. 

Συγκρίνοντας συστήµατα όπου είτε το µοριακό βάρος (Μ.Β.) του PMMA είτε το M.B. του 

PS διαφοροποιούνται, αναµένεται ότι θα γίνει εφικτή η κατανόηση της επίδρασης του M.B. 

στο µηχανισµό εκτίναξης του υλικού. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µέχρι στιγµής ελάχιστες 

µελέτες έχουν εξετάσει την σηµασία του Μ.Β. του πολυµερούς για το φαινόµενο της 

φωτοαποδόµησης. Επιπλέον, σε αυτές τις µελέτες, συγκρίθηκαν οµογενή πολυµερή, δηλαδή 

συγκρίθηκαν τα αποτελέσµατα για PMMA µικρού Μ.Β. µε PMMA µεγάλου Μ.Β.. 

Εποµένως, οι όποιες µικρές διαφορές που παρατηρήθηκαν δεν µπορούν να συσχετιστούν 

άµεσα µε τις διεργασίες απορρόφησης ή εκτίναξης του υλικού. Αντίθετα µε την 

προτεινόµενη προσέγγιση, το στάδιο της απορρόφησης από το PS διαχωρίζεται ουσιαστικά 

από το στάδιο της εκτίναξης του υλικού (κυρίως PMMA) και η όποια επίδραση του Μ.Β. 

αναµένεται να είναι πιο ξεκάθαρη. Ιδιαίτερα, αν υπάρχει κάποιος περιορισµός ως προς το 

µέγεθος σωµατίων που µπορεί να εκτιναχθεί, τότε αυτός θα µπορεί να προσδιοριστεί από τη 

σύγκριση δειγµάτων µε διαφορετικό µέγεθος (Μ.Β.) PMMA.Παρουσιάζουµε εδώ αρχικές 

µελέτες της φωτοαποδόµησης των PS/PMMA συστηµάτων. 
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6.1 Εξέταση φασµάτων φθορισµού ΡMMΑ και PS 

 

α)     Εξέταση του PMMA: 

Στο υποκεφάλαιο αυτό, εξετάζουµε, αρχικά, τα προϊόντα αποδόµησης του ΡΜΜΑ 

(MW ~ 120,000) κατά την ακτινοβόληση του στα 248nm µε nsec παλµούς λέιζερ. Στο 

κεφάλαιο 2, αναφέρθηκε ότι το ΡΜΜΑ υποβάλλεται σε περαιτέρω διαδικασία καθαρισµού 

προκειµένου να αποµακρυνθούν οποιεσδήποτε υπάρχουσες φθορίζουσες προσµείξεις. 

Συνήθως, οι προσµείξεις αυτές α) προστίθενται ως καταλύτες για να εκκινήσουν τη 

διαδικασία του πολυµερισµού, (δρουν δηλαδή ως initiators) β) παράγονται κατά τον 

πολυµερισµό γ) προστίθενται προς διακοπή της διαδικασίας του πολυµερισµού (δρουν 

δηλαδή ως terminatοrs). Στο φάσµα φθορισµού του εµπορικού ΡMΜΑ εµφανίζονται δύο 

κύριες ταινίες εκποµπής, µία στενή στα 293nm και µία ευρεία στα 400-500nm. Αρχικά, µε 

τους πρώτους παλµούς, το σήµα της πρώτης κορυφής είναι αρκετά µεγάλο. Όµως, σε ΡΜΜΑ 

το οποίο έχει υποβληθεί σε καθαρισµό και έχει ακτινοβοληθεί µε τον ίδιο αριθµό παλµών, η 

ένταση αυτής της κορυφής είναι πολύ µικρότερη. Εποµένως η κορυφή στα 293nm οφείλεται 

σε κάποια φθορίζουσα πρόσµειξη που περιέχεται στο εµπορικό ΡΜΜΑ και η οποία 

αποµακρύνεται µε τον καθαρισµό. 
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Σχήµα 6.1  Εξέλιξη φάσµατος φθορισµού καθαρού PMMA. 
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 Με τη συνεχιζόµενη ακτινοβόληση, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 6.1, η σταδιακή 

αύξηση της κορυφής στα 400-500 nm. Συνήθως, µόρια µε εναλλασσόµενους διπλούς ή και 

τριπλούς δεσµούς, δηλαδή µόρια µε εκτεταµένη συζυγία παρουσιάζουν εκποµπή φθορισµού 

σε τέτοια µήκη κύµατος. Έτσι, το φάσµα φθορισµού αποκαλύπτει ότι το αποτέλεσµα της 

παρατεταµένης ακτινοβόλησης είναι η δηµιουργία προϊόντων αποδόµησης του πολυµερούς 

µε µεγάλη συζυγία στη πολυµερική αλυσίδα.  

Η απορρόφηση του PMMA στα 248 nm οφείλεται κυρίως στο καρβονύλιο της 

εστεροοµάδας της µονοµερούς µονάδας µπορεί να απορροφήσει. Οι διεγερµένες 

εστερεοµάδες συνήθως διασπώνται µε τη δηµιουργία ριζών όπως CH3, CH3O και CH3OCO. 

Αυτές οι δραστικές ρίζες µπορεί να αποσπάσουν άτοµο Η από την πολυµερική αλυσίδα προς 

σχηµατισµό σταθερών προϊόντων των ριζών αυτών, αλλά και διπλών δεσµών κατά µήκος 

του κύριου κορµού του πολυµερούς. Ο σχηµατισµός αυτών των προϊόντων υποστηρίζεται 

από µελέτες φωτοαποδόµησης (ablation) του ΡΜΜΑ στα 248nm, που βασίζονται στην 

ανάλυση των προϊόντων που εκτινάσσονται στην αέρια φάση µε φασµατοσκοπία µάζας. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τον Srinivasan, κάτω από συνθήκες ablation αποπροσροφώνται στην 

αέρια φάση, αέρια µικρού µοριακού βάρους όπως CO και CΗ4, και θραύσµατα της 

πολυµερικής αλυσίδας σχετικά µικρού µοριακού βάρους (περίπου 200) και MΜΑ 

(µονοµερές). 

 Σε παρόµοια µελέτη, οι Larciprette και Stuke [53], ανίχνευσαν θραύσµατα που 

αποδόθηκαν σε µόρια του τύπου CH2=C(CH3)-CH=C(CH3)-CH=C(CH3) (I). Αν 

πολυµεριστούν τα  µόρια του τύπου (Ι), δηµιουργούνται  ακόρεστα  µόρια µοριακού τύπου (-

CH2=C(CH3)=CH-(CΗ3)=CH-C(CΗ3)-)n (ΙΙ), δηλαδή µόρια εκτεταµένης συζυγίας τα οποία 

εκπέµπουν στα 400-500nm. Η δηµιουργία τέτοιων προϊόντων είναι συµβατή µε την 

εµφάνιση της κορυφής στα 400-500nm. 

 Κατά την ακτινοβόληση σε χαµηλές εντάσεις λέιζερ, η αύξηση στη ταινία 400-

500nm ανά παλµό είναι σχετικά µικρή και η ταινία αποκτάει ισχυρή ένταση µόνο µετά από 

παρατεταµένη ακτινοβόληση. Αντίθετα, κατά την ακτινοβόληση πάνω από το κατώφλι, η 

ταινία στα  400-500nm εµφανίζεται από τους πρώτους ήδη παλµούς. ∆ηλαδή, το ablation 

φαίνεται να οδηγεί σε πιο “έντονη” µεταβολή των πολυµερικών αλυσίδων. Από την άλλη 

πλευρά, είναι σηµαντικό ότι οι φασµατικές αλλαγές είναι ποιοτικά ακριβώς οι ίδιες πάνω και 

κάτω από το κατώφλι. ∆ηλαδή, στα φάσµατα φθορισµού που καταγράφονται µετά την 

ακτινοβόληση σε υψηλές εντάσεις λέιζερ δεν εµφανίζονται κάποιες επιπλέον ή διαφορετικές 

κορυφές από αυτές που παρατηρούνται κατά τη παρατεταµένη ακτινοβόληση κάτω από το 

κατώφλι. 
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 Συµπεραίνουµε ότι οι παραπάνω φωτοχηµικές αλλαγές δεν διαφοροποιούνται ως 

προς τη φύση τους σε όλη την εξεταζόµενη περιοχή των εντάσεων λέιζερ. 

 

 

β)     Εξέταση του PS: 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την ακτινοβόληση 

φιλµ PS (στα 248 nm), το οποίο είναι σχετικά ισχυρά φθορίζον πολυµερές. 
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Σχήµα 6.2  Εξέλιξη φάσµατος φθορισµού PS µε διαδοχικούς παλµούς 
ακτινοβόλησης για FLASER (α) κάτω από το κατώφλι αποδόµησης, (β) πάνω 
από το κατώφλι αποδόµησης. 
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 Το φάσµα probe του PS (MW ~ 1,180) αποτελείται ουσιαστικά από µια ταινία 

εκποµπής στα 320 nm, σε καλή συµφωνία µε άλλες δηµοσιεύσεις στη βιβλιογραφία [54, 55]. 

Αυτή η εκποµπή αποδίδεται γενικά στην excimer εκποµπή των φαινυλικών δευτερεύουσων 

οµάδων (εκποµπή µονοµερών που παρατηρείται κυρίως στα ≈ 285 nm). Το Σχήµα 6.2 (α) 

επεξηγεί τα φάσµατα που καταγράφονται από το PS κατά την ακτινοβόλησή του µε 

διαδοχικούς παλµούς σε χαµηλά fluences λέιζερ. Σε αυτήν την περίπτωση, η κορυφή 

φθορισµού του PS παρατηρείται να µειώνεται βαθµιαία σε πολύ χαµηλές τιµές, µε τη µείωση 

ανά παλµό να γίνεται περισσότερο έντονη µε την αύξηση του fluence λέιζερ. Παράλληλα, 

µια ευρεία ταινία εκποµπής στα ≈ 440 nm, που οφείλεται προφανώς στα προϊόντα µε µεγάλη 

συζυγία που προέρχονται από τις αλυσίδες του πολυστυρενίου, παρατηρείται να αυξάνεται 

µε διαδοχικούς παλµούς λέιζερ. Με βάση τις προηγούµενες µελέτες, προτείνεται ότι το PS 

υφίσταται θραύση δίνοντας βενζυλικές ή/και φαινυλικές ρίζες, πράγµα που εξηγεί την 

µείωση που παρατηρείται στην excimer εκποµπή στα ≈ 320 nm, ενώ η εκποµπή στα 440 nm 

µπορεί να αποδοθεί στις δοµές polyene. 
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ρηση της εξέλιξης των παλµών κατά την ακτινοβόληση επάνω από το κατώφλι (≈ 100 mJ 

cm-2) Σχήµα 6.2(β). Εδώ, η έντονη εκποµπή φωτοπροϊόντων ανιχνεύεται µετά από τον πρώτο 

παλµό, µαζί µε τη µείωση στο φθορισµό του PS. Ωστόσο, οι επόµενοι παλµοί δεν φαίνεται 

να αλλάζουν πολύ την αναλογία µεταξύ της εκποµπής του PS και αυτής των φωτοπροϊόντων. 

Ουσιαστικά, σε αυτήν την περίπτωση, η αναλογία της εκποµπής PS προς αυτή των 

φωτοπροϊόντων δεν φθάνει ποτέ στην ακραία περίπτωση που παρατηρείται στα χαµηλά 

fluences λέιζερ. Φαίνεται να υπάρχει µια ισορροπία µεταξύ του βαθµού διάσπασης του 

πολυµερούς και της έκτασης της συσσώρευσης φωτοπροϊόντων στο υπόλοιπο υπόστρωµα. 

Κατά συνέπεια, τα αποτελέσµατα φαίνονται να είναι κατά ένα µεγάλο µέρος ανάλογα µε το 

συµπέρασµα που συνάγεται κατά την εξέλιξη παλµών των NapI φωτοπροϊόντων για 

ακτινοβόληση στα έντονα απορροφηµένα µήκη κύµατος. ∆ηλαδή, ότι για ακτινοβόληση σε 
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µήκη κύµατος που απορροφώνται έντονα, πάνω από το κατώφλι παρατηρείται 

σταθεροποίηση του ποσού των φωτοπροϊόντων στο υπόστρωµα. Λαµβάνοντας υπόψη αυτό, 

θα φαινόταν ότι τα αποτελέσµατα που παρατηρήθηκαν προηγουµένως για της ενώσεις 

πρόσµιξης ισχύουν επίσης και στην περίπτωση που οι χρωµοφόρες ενσωµατώνονται µέσα 

την πολυµερική αλυσίδα. Ωστόσο, λόγω της σηµασίας του, αυτό το ζήτηµα απαιτεί µια 

συστηµατικότερη µελέτη διαφορετικών συστηµάτων και χρωµοφόρες που µπορούν να 

µελετηθούν εναλλακτικά ως ελεύθερες διασκορπισµένες ενώσεις πρόσµιξης και ως τµήµα 

της πολυµερικής αλυσίδας. 
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6.2  Εξέταση φασµάτων φθορισµού του συστήµατος ΡS/PMMA 
 

Σαν επέκταση της µελέτης σε πιο σύνθετα συστήµατα, παρουσιάζουµε τα αρχικά 

αποτελέσµατα της ακτινοβόλησης συστηµάτων blend PMMA/PS (στα 248nm).  
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Σχήµα 6.3  Εξέλιξη φάσµατος φθορισµού PS/PMMA µε διαδοχικούς παλµούς
ακτινοβόλησης για FLASER (a) κάτω από το κατώφλι αποδόµησης, (b) πάνω από το
κατώφλι αποδόµησης. 
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 Στην παρούσα µελέτη τα σύστηµατα υπό έρευνα είναι 80% PMMA (MW ~ 1,900 και 

120,00) και 20% PS (MW ~1,180) εποµένως, το ποσοστό χρωµοφόρας (PS) είναι µικρότερο 

του µη απορροφούντος PMMA, που µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί τη µήτρα. Σε αυτήν 

την περίπτωση οι φωτοχηµικές αλλαγές µετά από την UV ακτινοβόληση εξετάζονται εύκολα 

από τον φθορισµό του πολυµερούς PS, δεδοµένου ότι είναι ισχυρά φθορίζων µε µια 

χαρακτηριστική ταινία φθορισµού.  
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Σχήµα 6.4  Εξέλιξη φάσµατος φθορισµού PS/PMMA µε διαδοχικούς 
παλµούς ακτινοβόλησης για FLASER (α) κάτω από το κατώφλι αποδόµησης, 
(b) πάνω από το κατώφλι αποδόµησης. 
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Στο Σχήµα 6.3 φαίνονται τα φάσµατα φθορισµού για το σύστηµα PS/PMMA µε 

µικρά µοριακά βάρη: low PS (MW ~ 1,180) και low PMMA (MW ~ 1,900), ενώ στο Σχήµα 

6.4 φαίνονται τα φάσµατα για το σύστηµα PS/PMMA µικρού Μ.Β. PS (MW ~1,180) και 

µεγάλου Μ.Β. PMMA (~120.000).  

Στα φάσµατα φθορισµού probe Σχήµα 6.3(α),(β) καθώς και στο Σχήµα 6.4(α),(β) όταν 

δεν εκτεθεί το δείγµα στην ακτινοβολία λέιζερ, η κυρίαρχη ταινία εκποµπής είναι στα 

320nm. Αυτή η εκποµπή αποδίδεται στην excimer εκποµπή των φαινυλικών δευτερεύουσών 

οµάδων PS. Καµία άλλη ζώνη εκποµπής δεν παρατηρείται δεδοµένου ότι PMMA 

χαρακτηρίζεται από τον αµελητέο φθορισµό όπως αναφέρεται πριν. Το σύστηµα εξετάζεται 

σε δύο τιµές fluence λέιζερ κάτω (Σχήµα 6.3(α) και 6.4(α)) και επάνω από το κατώφλι 

φωτοαποδόµησης (Σχήµα 6.3 (β) και 6.4(β)) µε τους διαδοχικούς παλµούς λέιζερ. Για τα 

fluences κάτω από το κατώφλι φωτοαποδόµησης εµφανίζεται σηµαντική συσσώρευση των 

φθορίζοντων προϊόντων διάσπασης µε τους διαδοχικούς παλµούς λέιζερ. Οι νέες κορυφές 

που σχηµατίζονται στα µεγαλύτερα µήκη κύµατος οφείλονται στα προϊόντα των αλυσίδων 

του PMMA και του PS. Αντίθετα, για fluences λέιζερ επάνω από το κατώφλι 

φωτοαποδόµησης, η συσσώρευση των προϊόντων φωτοδιάσπασης είναι περιορισµένη. 

Φαίνεται πως η αποµάκρυνση υλικού κατά την UV φωτοαποδόµηση έχει ως αποτέλεσµα τον 

περιορισµό της συσσώρευσης των προϊόντων φωτοδιάσπασης /αποσύνθεσης. Το αποτέλεσµα 

αυτό υποδηλώνει ότι πιθανόν η εξάρτηση των φωτοχηµικών αλλαγών από το FLASER να 

παρουσιάζει ποιοτικά την ίδια εξάρτηση για πολυµερικά dopants όπως αυτή που 

προσδιορίσθηκα για το NapI. Εποµένως, εµφανίζεται, τουλάχιστον στο επίπεδο της τωρινής 

εξέτασης, ότι υπάρχει µία γενικότητα παρατηρήσεων, ανεξαρτήτως Μ.Β. dopant. Φυσικά, 

µπορούν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε ποιοτικό επίπεδο, αλλά αυτό απαιτεί περαιτέρω 

συστηµατική εξέταση. 
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Επίσης, µία άλλη ενδιαφέρουσα διαφορά εµφανίζεται ως προς το ρυθµό 

συσσώρευσης / αποµάκρυνσης φωτοπροϊόντων ανάµεσα στα διάφορα δείγµατα µε 

διαδοχικούς παλµούς, ανάλογα µε το Μ.Β. (Σχήµα 6.5). Στην ίδια ενέργεια λέιζερ, είναι 

φανερό στο σχήµα 6.5 ότι etching (οπτική αλλοίωση του δείγµατος) για PS/PMMA (low/low 

MW) παρατηρείται στο 50στο παλµό, ενώ για το PS/PMMA (low/high MW) παρατηρείται 

στο 200στο  παλµό.  Προφανώς η αλλαγή είναι σηµαντική και πέρα από κάποιο πειραµατικό 

σφάλµα. Το etching, για να αναπτυχθεί / σχηµατισθεί, απαιτεί τη συσσώρευση 

φωτοπροϊόντων που απορροφούν έντονα στο µήκος κύµατος (έτσι ώστε να αναπτυχθεί η 

αναγκαία υψηλή θερµοκρασία για να προκαλέσει µορφολογικές αλλαγές). Η διαφορά 

εποµένως ανάµεσα στα δύο δείγµατα µπορεί να δείχνει ότι ο ρυθµός συσσώρευσης 

φωτοπροϊόντων στα δύο δείγµατα είναι ποσοτικά διαφορετικός. Εναλλακτικά, η ενέργεια 

που απαιτείται για να προκληθεί µορφολογική και οπτική αλλοίωση στο low/low MW 

µείγµα είναι µικρότερη από ότι για το low/high και εποµένως µπορεί να επιτευχθεί για 

µικρότερη συσσώρευση φωτοπροϊόντων. 
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Σχήµα 6.5  Λόγος των εντάσεων φθορισµού στα λ≈400nm και λ≈304nm που καταγράφεται µετά
την ακτινοβόληση δείγµατος (a) PS/PMMA, low/low MW, και (b) PS/PMMA, low/high MW,
µε διαδοχικούς παλµούς λέιζερ συναρτήσει του αριθµού των παλµών. 
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 Όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα, επίσης διαφορετικά κατώφλια 

φωτοαποδόµησης εµφανίζονται για τα διαφορετικού Μ.Β. µίγµατα PS/PMMA. Καθώς τα 

δείγµατα έχουν την ίδια κατά βάρος συγκέντρωση, ο αριθµός των µονάδων / χρωµοφόρων σε 

όλα τα δείγµατα είναι ο ίδιος και µε άλλα λόγια η παρατηρούµενη διαφοροποίηση δεν 

οφείλεται σε αλλαγές της ενέργειας που απορροφάται. Η µία πιθανότητα είναι διαφορές στο 

διαχωρισµό PS και PMMA: για δείγµατα µε υψηλή συγκέντρωση (διαχωρισµό) του PS στην 

επιφάνεια το κατώφλι αποδόµησης θα “εµφανίζεται” να είναι µικρότερο, λόγω της υψηλής 

απορρόφησης του PS. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι τα κατώφλια προσδιορίσθηκαν µε 

ηµι-συστηµατικό τρόπο (µε οπτική εξέταση των δειγµάτων και µε ενδεικτικές 

προφιλοµετρικές µετρήσεις). Όµως, οι τεχνικές αυτές δεν είναι επακριβείς και υποφέρουν 

από διάφορα µειονεκτήµατα. Ειδικότερα, επειδή συνήθως η ακτινοβοληµένη επιφάνεια δεν 

είναι καλής µορφολογίας υφίσταται πάντοτε δυσκολίες στο προσδιορισµό του κατωφλίου. 

Το πρόβληµα αυτό παρατηρήθηκε στα περισσότερα PS/PMMA δείγµατα που εξετάσθηκαν. 

Πρόσφατα, αναπτύχθηκε µία διαφορετική τεχνική προσδιορισµού του κατωφλίου 

βασιζόµενη στη χρήση φωτοδιάθλασης δέσµης HeNe. Η αρχική εξέταση έδειξε ότι η τεχνική 

αυτή παρέχει πολύ πιο άµεσα και ξεκάθαρα το κατώφλι φωτοαποδόµησης. Η χρήση της 

τεχνικής αυτής στην περίπτωση των µειγµάτων πολυµερών θα επιτρέψει πολύ πιο σίγουρη 

µελέτη της  εξάρτησης του κατωφλίου φωτοαποδόµησης από το Μ.Β. 

 Συµπερασµατικά, η αρχική εξέταση έχει δώσει ενδείξεις ότι το κατώφλι αποδόµησης 

όπως και οι επιφερόµενες αλλαγές εξαρτώνται από το M.B. του πολυµερούς. Όµως, τα 

αποτελέσµατα µέχρις στιγµής δεν δείχνουν ότι η εξάρτηση είναι προφανής. Κατά πάσα 

πιθανότητα, λόγω της πιθανότητας διαχωρισµού φάσης σε κάποια τουλάχιστον από τα 

πολυµερικά συστήµατα που εξετάστηκαν. 
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Σύνοψη αποτελεσµάτων 
 

Συνολικά η φωτοαποδόµηση οδηγεί σε σηµαντικές διαφοροποιήσεις των χηµικών 

διεργασιών που συµβαίνουν κατά την ακτινοβόληση πολυµερικών υποστρωµάτων: 

 

1) Το ποσοστό φωτόλυσης της ενσωµατωµένης χρωµοφόρας αλλάζει. Η συγκεκριµένη 

αλλαγή εξαρτάται από το µήκος κύµατος, και πιο συγκεκριµένα από το συντελεστή 

απορρόφησης του συστήµατος στο συγκεκριµένο µήκος κύµατος. Η χηµική σύσταση 

του πολυµερούς πιθανόν να επηρεάζει τη ποσοτική εξάρτηση, αλλά δεν φαίνεται να 

είναι καθοριστικός για την ποιοτική εξάρτηση των παρατηρήσεων. 

 

2) Παρατηρείται σχηµατισµός ενώσεων επανασύνδεσης. Ο σχηµατισµός αυτών των 

προϊόντων αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι η κινητικότητα των χρωµοφόρων και των 

ριζών κατά την φωτοαποδόµηση είναι ιδιαίτερα υψηλή, υψηλότερη και από αυτή που 

θα αναµενόταν σε λιωµένα (melt) πολυµερή. Αυτή η υψηλή κινητικότητα δείχνει ότι 

η δοµική “ακεραιότητα” των πολυµερών επηρεάζεται σηµαντικά κατά την 

φωτοαποδόµηση. 

 

3) Η κινητική σχηµατισµού των προϊόντων διαρκεί για πολύ περισσότερο πάνω από το 

κατώφλι από ότι κάτω. Συγκεκριµένα, πάνω από το κατώφλι, σχηµατισµός του NapH 

διαρκεί µέχρι και περισσότερο από 10 msec, ενώ σε χαµηλές εντάσεις φωτός 

(δηλαδή, κάτω από το κατώφλι), σχηµατισµός των προϊόντων αυτών περιορίζεται ή 

τελειώνει µετά από ~ 10-50 µsec. Η διαφορά αυτή είναι επίσης συµβατή µε το 

προηγούµενο συµπέρασµα για τις υψηλές θερµοκρασίες και τις δοµικές αλλαγές που 

υφίσταται το υπόστρωµα κατά την φωτοαποδόµηση. Πιο συγκεκριµένα, λόγω των 

αλλαγών αυτών, ενεργοποιούµενες διαδικασίες (activated processes), δηλαδή 

αντιδράσεις που χαρακτηρίζονται από κάποιο ενεργειακό φράγµα, είναι αρκετά πιο 

αποδοτικές πάνω από ότι κάτω από το κατώφλι. 

 

 

4) Αρχική εξέταση της επίδρασης του µοριακού βάρους (Μ.Β.) της χρωµοφόρας και της 

µήτρας έγιναν στη µελέτη µιγµάτων PMMA/PS διαφορετικών Μ.Β. Η αρχική αυτή 

εξέταση έδειξε ότι η καθοριστική σηµασία της απορροφητικότητας του συστήµατος 
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για τη φύση και συσσώρευση φωτοπροϊόντων στο υπόστρωµα ισχύει και για 

χρωµοφόρες/µήτρες πολύ µεγαλύτερου Μ.Β. από ότι το NapI ή PhenI. Πάντως, 

διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν ανάλογα µε το M.B. του PMMA ή του PS, που 

δείχνουν την πιθανή εξάρτηση του φαινοµένου της φωτοαποδόµησης από το Μ.Β. 
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