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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Mε την ανακάλυψη τoυ λέϊζερ το 1960 [x], άρχισαν οι μελέτες αλληλεπίδρασης 

αυτών των υψηλής ισχύος πηγών ακτινοβολίας με στερεές επιφάνειες. Σε μεγάλες 

εντάσεις λέϊζερ, απορρόφηση της ενέργειας του λέϊζερ από το ακτινοβολημένο 

υπόστρωμα οδηγεί σε εκτίναξη υλικoύ στην αέρια φάση. Αυτό είναι το φαινόμενο της 

εκρηκτικής αποδόμησης που λαμβάνει χώρα πάνω από μία οριακή τιμή έντασης 

ακτινοβολίας, το λεγόμενο κατώφλι αποδόμησης. Πρόκειται για ένα συνεργειακό 

(collective) φαινόμενο. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση ακτινοβόλησης λόγου 

χάρη μοριακού υποστρώματος, παρατηρείται αποπροσρόφηση στην αέρια φάση και 

μορίων που δεν έχουν απορροφήσει την ενέργεια του λέϊζερ.  

Οι φυσικές διεργασίες της εκρηκτικής αποδόμησης είναι εξαιρετικά 

πολύπλοκες. Ηλεκτρομαγνητική ενέργεια του λέϊζερ μπορεί να μετατραπεί σε 

ηλεκτρονική, θερμική, χημική και μηχανική στο ακτινοβολούμενο στερεό. Το υλικό 

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

ιόντα, clusters, ηλεκτρόνια και φωτόνια. Όσο για το φυσικό μηχανισμό του ablation 

(o όρος εκρηκτική αποδόμηση είναι η μετάφραση του όρου ablation ο οποίος έχει 

καθιερωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία), αυτός αποτελεί αντικείμενο εντατικής έρευνας 

και επιστημονικής διαμάχης. 

Οι εφαρμογές του ablation καλύπτουν ένα πολύ ευρύ πεδίο [1-3]. Σημαντικά 

παραδείγματα εφαρμογών αποτελούν 

α) Η τεχνική MALD (Matrix-Assisted Laser Desorption) έχει αποδειχθεί 

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

πρωτεϊνών, DNA και φαρμάκων. Η ουσία προς ανάλυση διαλύεται σε κατάλληλο 

υλικό και το μείγμα στερεοποιείται σε κρύσταλλο. Κατά την ακτινοβόληση του 

μείγματος, η ουσία εξέρχεται στην αέρια κατάσταση με ελάχιστη διάσπαση και 

κατόπιν χρησιμοποιείται η φασματοσκοπία μάζας για τη γρήγορη ταυτοποίηση της 

ουσίας. Αυτή είναι και η επιτυχία της MALD. Οι κατά τα άλλα εξαιρετικά ευαίσθητες 

ενώσεις κατορθώνουν να εξέρθουν στην αέρια φάση έχοντας υποστεί ελάχιστη 

φωτοδιάσπαση.  

β) οι ιατρικές: οφθαλμολογικές και μικροχειρουργικές επεμβάσεις  
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γ) οι βιομηχανικές: εναπόθεση λεπτών υμενίων και δημιουργία νανοδομών  

δ) οι τεχνολογικές: κατεργασία διαφόρων υλικών.  
Το ablation εξετάζεται σε διαφορετικής φύσης υλικά όπως σε μέταλλα, 

ημιαγωγούς και μοριακά υποστρώματα. Στην εργασία αυτή, επικεντρωνόμαστε στην 

μελέτη της υπεριώδους εκρηκτικής αποδόμησης σε μοριακά υποστρώματα, 

κρυογονικά υμένια και πολυμερή. Ανεξαρτήτως όμως υποστρώματος, με βάση 

προηγούμενες μελέτες, τρεις κυρίως μηχανισμοί έχουν προταθεί για το φαινόμενο της 

εκρηκτικής αποδόμησης: α) θερμικός β) φωτοχημικός γ) φωτομηχανικός. Κανένας 

όμως δεν έχει εδραιωθεί. Οι προτεινόμενοι μηχανισμοί παρουσιάζονται αναλυτικά στο 

επόμενο υποκεφάλαιο: 

 

 

1.1 Εκρηκτική αποδόμηση μοριακών υποστρωμάτων  

 

1.1.α   Μηχανισμοί ablation 

 

α. Φωτοθερμικός:  

Σύμφωνα με το φωτοθερμικό μηχανισμό, η αρχική ενέργεια των μορίων μετατρέπεται 

σε θερμότητα η οποία και τελικά οδηγεί σε εκτίναξη του υλικού. Στο σύστημα 

επέρχεται θερμική ισορροπία και μπορεί να περιγραφεί από μια θερμοκρασία. Η 

θερμοκρασία αυτή υπολογίζεται προσεγγιστικά από τον τύπο: 

Cp,volume=ΔΕ/ΔΤ= α FLASER /ΔΤ 

ΔΤ= α. FLASER / Cp  

όπου Cp,volume: θερμοχωρητικότητα/μονάδα όγκου, α: συντελεστής απορρόφησης 

(cm-1) και F: ένταση λέϊζερ (mJ/cm2). Tο γινόμενο α FLASER (mJ/cm3) εκφράζει την 

ενέργεια που απορροφάται ανά μονάδα όγκου του υμενίου. 

Λόγω της γρήγορης εναπόθεσης της ενέργειας στο σύστημα, σημειώνεται 

γρήγορα μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας. Αν στα κρυογονικά υμένια θεωρήσουμε 

ότι η θερμοκρασία αυξάνεται έως το σημείο τήξης του υλικού, τότε αυτό λειώνει (σε 

τοπικό επίπεδο, δηλαδή στην ακτινοβολημένη περιοχή). Τώρα, οι υγρές ουσίες που 

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των υμενίων έχουν αρκετά μεγάλη τάση ατμών 

και έτσι το λιώσιμο οδηγεί σε μεγάλη αποπροσρόφηση υλικού. Με άλλα λόγια, 

σύμφωνα με το θερμικό μοντέλο, το ablation είναι απλώς αποπροσρόφηση μεγάλης 
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ποσότητας υλικού σαν αποτέλεσμα της υψηλής τάσης ατμών του τηγμένου (για 

χρόνους nsec) υμενίου. Το μοντέλο αυτό έχει προταθεί από τον P. Hess. [4] 

Φυσικά, στην περίπτωση πιο πολύπλοκων υποστρωμάτων, όπου η τάση 

ατμών της υγρής φάσης είναι χαμηλότερη, πρέπει το υλικό να θερμανθεί ως το 

σημείο βρασμού για να αποπροσροφηθεί σημαντική ποσότητα υλικού. Ειδικά στην 

περίπτωση των πολυμερών, είναι προφανές ότι για να επιτευχθεί σημαντική 

αποπροσρόφηση, χρειάζεται τα μακρομόρια να διασπασθούν σε μικρότερες ομάδες. 

Έτσι, με την ακτινοβόληση. σημειώνεται ταχύτατη αύξηση της θερμοκρασίας του 

πολυμερούς στους∼ 600 - 700 Κ, όπου το πολυμερές αποδομείται εξαιρετικά γρήγορα 

(σταθερά ταχύτητας θερμικής αποδόμησης πολύ μεγάλη) και σπάζει σε διάφορα 

μικρά κομμάτια που σαν πτητικά αποπροσροφώνται.  

 

 

β. Φωτομηχανικός μηχανισμός 

 

Σύμφωνα με το φωτομηχανικό μηχανισμό, η εκρηκτική εκτίναξη του υλικού στην 

αέρια φάση προκαλείται από τη μηχανική δύναμη που αναπτύσσεται στο υπόστρωμα 

λόγω της ακτινοβόλησης. Δύο εκδοχές έχουν προταθεί για να εξηγήσουν τη 

μετατροπή της ηλεκτρονικής ενέργειας των διεγερμένων μορίων σε μηχανική 

δύναμη. 

Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, η μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας 

συνεπάγεται πολύ γρήγορη 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 προτού αυτό λιώσει. Η άλλη πιθανότητα είναι ότι η αλλαγή 

στον όγκο οδηγεί στη “γέννεση” shock waves τα οποία διαδίδονται στο υλικό και 

τελικά προκαλούν την εκτίναξη του. 

 

γ. Φωτοχημικός μηχανισμός 

Στο φωτοχημικό μηχανισμό, θεωρείται ότι το ablation προκαλείται από τη διάσπαση 

πολλών δεσμών. Τα θραύσματα που προκύπτουν από τις διάφορες διασπάσεις έχουν 

τόσο μεγάλες κινητικές ενέργειες που ουσιαστικά σπρώχνουν το υλικό προς την 

αέρια κατάσταση. Τώρα, 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: 
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Ιο-Ι=Ιο (1-e-εχ) 

Ο αριθμός των μορίων που διασπώνται είναι Νδιασπ.= q (Io - I) = q Ιο (1 - e-εχ) όπου το 

q 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 αρκετές για να υπερβούν τις δυνάμεις συνοχής του υλικού 

και να οδηγήσουν στην εκτίναξη του υλικού. 

 

 

1.1.β   Προβλήματα στη μελέτη των μηχανισμών ablation        
 

Κατά την ακτινοβόληση των μοριακών υποστρωμάτων με υπεριώδη ακτινοβολία, 

προκαλείται διέγερση των ηλεκτρονικών βαθμών ελευθερίας των μορίων με πιθανή 

διάσπαση ορισμένων δεσμών. Επομένως κατά το ablation των μοριακών 

υποστρωμάτων, ένα από τα καίρια ερωτήματα αφορά τον καθορισμό των παραγόντων 

που επηρεάζουν τις φωτοχημικές αλλαγές στο υπόστρωμα. Έτσι, σε όλες σχεδόν τις 

εφαρμογές του ablation, είναι σημαντικό να πραγματοποιείται ablation με ελάχιστη 

φωτοχημική αλλοίωση στο υπόστρωμα.  

Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τεχνικής MALDI (Μatrix-Assisted 

Laser Desorption Ιonisation), όπως αναφέρθηκε  και στην εισαγωγή. Όμως, παρά την 

επιτυχία της τεχνικής, το ερώτημα του μηχανισμού παραμένει αναπάντητο. Είναι 

πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι, μία κατά τα άλλα ιδιαίτερα ευαίσθητη 

ένωση, κατορθώνει να εξαχθεί στην αέρια κατάσταση έχοντας υποστεί ελάχιστη 

διάσπαση. Χωρίς τη θεωρητική κατανόηση του μηχανισμού του φαινομένου όμως, 

από πρακτικής πλευράς, καθίσταται δύσκολα συστηματική εφαρμογή της τεχνικής 

αυτής. Τα υποστρώματα του MALD όμως, και των πολυμερικών υποστρωμάτων 

γενικότερα 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 

παρακολουθηθούν όλες οι φωτοχημικές αλλαγές. 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 



 8

β) Τα φωτοπροϊόντα που σχηματίζονται κατά το ablation των πολυμερών 

ποικίλουν από άτομα διατομικά και μικρά μόρια ως θραύσματα μεγάλου μοριακού 

βάρους. Μόνο μία αναλυτική τεχνική δεν μπορεί να αναλύσει όλα αυτά τα προϊόντα. 

Επίσης, αυτά παράγονται σε πολύ μικρές ποσότητες (της τάξης των mgr) κάτι που 

καθιστά την ανάλυσή τους ακόμα πιο δύσκολη. 
Για τους παραπάνω λόγους, παρά τις πολυάριθμες εργασίες που έχουν γίνει, 

είναι δύσκολο να προσδιορισθούν με λεπτομέρεια τα αποτελέσματα του UV ablation 

στα πολυμερή. Είναι φανερό ότι πρώτα πρέπει να μελετηθούν απλούστερα 

συστήματα. Έτσι, αρχικά ξεκινήσαμε τη μελέτη από τα υμένια Van der Waals. 

Τα υμένια αυτά σχηματίζονται κατά τη συμπύκνωση και εναπόθεση ατμών 

πτητικών ενώσεων σε αδρανές υπόστρωμα χαμηλής θερμοκρασίας και παρουσιάζουν 

πλεονεκτήματα που τα καθιστούν ιδανικά συστήματα για τη λεπτομερειακή μελέτη 

των μηχανισμών και των αποτελεσμάτων του ablation: 

Πρώτα απ’όλα, οι χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται για τη παρασκευή 

των υμενίων αυτών, έχουν μελετηθεί εκτενώς στην αέρια φάση και σε διαλύματα. 

Είναι γνωστές οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες, όπως για παράδειγμα ποια 

ηλεκτρονική κατάσταση αρχικά απορροφάει, πόσο χρόνο αυτή ζει και πως 

αποδιεγείρεται. Το στάδιο της απορρόφησης είναι το πρώτο βήμα της εναπόθεσης της 

ενέργειας στο ακτινοβολούμενο υπόστρωμα και τελικά στη διαδικασία του ablation. 

Άλλωστε, ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα στο ablation είναι πως η ενέργεια 

του λέϊζερ προκαλεί τελικά το φαινόμενο αυτό. 

Κατά δεύτερον, οι διαμοριακές αλληλεπιδράσεις είναι πολύ ασθενείς (Van der 

Waals, τύπου διπόλου-διπόλου). Αυτό συνεπάγεται ότι οι μηχανισμοί μεταφοράς της 

ενέργειας στα υμένια αυτά είναι σχετικά απλοί.  

Επίσης, από πειραματικής πλευράς μπορούν να παρασκευαστούν και μείγματα 

ενώσεων. Μεταβάλλοντας τις αναλογίες των ενώσεων του μείγματος, μεταβάλλουμε 

κατά συστηματικό τρόπο τις ιδιότητες του υμενίου. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα να 

εξετάσουμε την επίδραση των διαφόρων φυσικών και χημικών ιδιοτήτων στο 

μηχανισμό αποπροσρόφησης και στις φωτοχημικές αλλαγές. Επιπλέον, μπορούμε να 

μεταβάλλουμε τη δομή των υμενίων από άμορφη σε  κρυσταλλική και να 

μελετήσουμε την επίδραση της δομής στο φαινόμενο. Πραγματικά, έχει βρεθεί ότι η 

δομή επηρεάζει το ablation, όμως αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο της εργασίας αυτής.  

Τέλος, η μελέτη κρυογονικών υμενίων και η τεχνική MALD συσχετίζονται 

άμεσα. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι το ablation των κρυογονικών υμενίων 
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παρουσιάζει πολλές και “στενές” ομοιότητες με το φαινόμενο MALDΙ. Ίσως, η πιο 

σημαντική από τις μελέτες αυτές είναι εκείνη του Leone [5]. Ο Leone και οι 

συνεργάτες του έδειξαν ότι κατά το ablation του Cl2 στα 248 nm και στα 193 nm, το 

ποσοστό διάσπασης του μορίου είναι εξαιρετικά μικρό. Σε αντίθεση, το Cl2 στην 

αέρια φάση και στα διαλύματα- διασπάται αρκετά εκτενώς. Με την τεχνική MALD 

παρατηρήθηκε το ίδιο, δηλαδή μια ένωση κατά τα άλλα εξαιρετικά ευαίσθητη 

εξάγεται από τη στερεή στην αέρια κατάσταση με ελάχιστη “καταστροφή”. Όπως 

αναφέρθηκε, οι ουσίες που έχουμε επιλέξει για μελέτη έχουν εξετασθεί εκτενώς στην 

αέρια φάση, οπότε ξέρουμε το μηχανισμό φωτόλυσής τους στην αέρια κατάσταση 

καθώς και το ποσοστό διάσπασής τους. Αυτό επιτρέπει τη λεπτομερειακή εξέταση 

των μηχανισμών φωτοδιάσπασης των ουσιών αυτών κάτω από συνθήκες ablation 

καθώς και την εξέταση των λόγων που ευθύνονται για το πολύ μικρό ποσοστό 

φωτόλυσης.  

 

1.1γ   Μελέτη πολυμερών εμπλουτισμένων σε χρωμοφόρα 
 

Όπως αναφέρθηκε  και στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, τα πολυμερή είναι 

πολύπλοκα συστήματα που παρουσιάζουν δυσχέρεια στη μελέτη των μηχανισμών 

του φαινομένου της εκρηκτικής αποδόμησης και των φωτοχημικών αλλαγών του 

υποστρώματος. Όμως, συνήθως τα πολυμερή είναι τα πραγματικά υποστρώματα των 

εφαρμογών του ablation. Το UV ablation αποτελεί τη βάση μιας πληθώρας 

διαφορετικών τεχνικών που στοχεύουν στην ανάλυση και την επεξεργασία 

πολυμερικών υλικών. Οι τεχνικές αυτές ποικίλουν από το MALD και τη μικροχάραξη 

πολυμερών ως την κερατεκτομή στην ιατρική [1-3]. Σε όλες τις εφαρμογές αυτές, οι 

συνθήκες ακτινοβόλησης είναι πολύ ισχυρές και τα υποστρώματα συνήθως πολύ 

ευαίσθητα. Έτσι, συνήθως, λαμβάνει χώρα εκτενής φωτόλυση των χρωμοφόρων και 

χημική τροποποίηση της δομής των πολυμερικών υποστρωμάτων. Επομένως, είναι 

επιτακτική ανάγκη να προσδιορίσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη φύση και 

την έκταση των φωτοχημικών αλλαγών στο ακτινοβολημένο υπόστρωμα, όπως και 

να διερευνήσουμε αν αυτές διαφοροποιούνται πάνω και κάτω από το κατώφλι 

αποδόμησης. 

Για πρώτη φορά το 1982 [6], οι Srinivasan και Leigh κάνανε αναφορά στο 

ablation πολυμερικών υλικών. Έκτοτε, οι διάφορες μελέτες, εστιάζουν τόσο στην 

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

ακτινοβολημένου υποστρώματος. Στην εμπλεκόμενη φωτοχημεία όμως, δεν δόθηκε 
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ιδιαίτερο βάρος κυρίως για το λόγο ότι οι πληροφορίες για τις φωτοχημικές 

αντιδράσεις των πολυμερών σε μεγάλες εντάσεις λέϊζερ είναι περιορισμένες. Σε 

αντίθεση, σε πολύ χαμηλές εντάσεις φωτός οι αντιδράσεις αυτές έχουν μελετηθεί 

εκτενώς. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία [x], συμπεριλαμβάνονται και μελέτες πολυμερών 

εμπλουτισμένων σε χρωμοφόρες, τα λεγόμενα dopants. Με τον όρο χρωμοφόρα 

ομάδα αναφερόμαστε στο τμήμα του μορίου που απορροφάει το φως. Οι χρωμοφόρες 

ομάδες στην υπεριώδη περιοχή του φωτός, διαθέτουν π και n ηλεκτρόνια. 

Απορρόφηση της ακτινοβολίας στην περίπτωση αυτή, σημαίνει μετάπτωση αυτών 

των ηλεκτρονίων από τη θεμελιώδη ηλεκτρονική κατάσταση στις ανώτερες 

διεγερμένες S1 και Τ1. Ηλεκτρονικά διεγερμένο το μόριο, είτε μπορεί να διασπαστεί 

είτε να αποδιεγερθεί με διάφορους τρόπους συμπεριλαμβανομένου και του 

φθορισμού. 

Συνήθως, με την προσθήκη dopant σε πολυμερή που απορροφούν ασθενώς 

στο μήκος κύματος της ακτινοβόλησης, προκαλείται φωτοευαισθητοποίηση των 

πολυμερών αυτών ως προς την εκρηκτική αποδόμηση. Σημαντικά χαρακτηριστικά 

αυτής της φωτοευαισθητοποίησης είναι α) μείωση του κατωφλίου αποδόμησης και β) 

σημαντική αύξηση του ρυθμού απομάκρυνσης υλικού, σε ορισμένες περιπτώσεις 

κατά παράγοντα του δέκα. 

Στην εργασία αυτή, εμείς μελετούμε με την τεχνική του επαγόμενου 

φθορισμού από λέϊζερ (laser-induced fluorescence), τις φωτοχημικές αλλαγές που 

υπόκειται μία φωτοευαίσθητη χρωμοφόρα μέσα σε μήτρα πολυμερούς, κατά την 

ακτινοβόληση του συστήματος στα 248nm. Σκοπός είναι να εξετάσουμε 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. 

Φωτόνια με μήκος κύματος κάτω από 250 nm (ΔΕ=116kcal mol-1) έχουν 

αρκετή ενέργεια για να σπάσουν δεσμούς όπως C=C (ΔΕ=116kcal mol-1), C-C 

(ΔΕ=110kcal mol-1), C—Cl, C-I, C-O, O-O και Ο-Η. Στην αέρια κατάσταση, όταν 

ένα διατομικό μόριο Α-Β απορροφήσει ένα φωτόνιο με ενέργεια μεγαλύτερη από την 

ενέργεια του δεσμού, τότε το μόριο θα διασπαστεί στα Α και Β θραύσματα. Σε ένα 

πολυατομικό μόριο όμως, όπου οι βαθμοί ελευθερίας είναι πολλοί, αν λάβει χώρα 

επανακατανομή της περίσσειας ενέργειας στους διάφορους βαθμούς, τότε το μόριο 

δεν θα διασπαστεί. Ορίζουμε ως κβαντικό ποσοστό φωτόλυσης, το λόγο του αριθμού 

των μορίων που τελικά θα διασπαστούν προς τον αριθμό των μορίων που 

απορροφούν ένα φωτόνιο  
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Συνήθως, επιλέγεται μια φωτοευαίσθητη ένωση της οποίας οι φωτοχημικές 

αντιδράσεις έχουν μελετηθεί εκτενώς στην αέρια φάση και σε διάλυμα. Επομένως, οι 

χημικές τροποποιήσεις του πολυμερικού υποστρώματος στο οποίο προστίθεται το 

φωτοευαίσθητο dopant, μπορούν να παρακολουθηθούν και να ερευνηθούν με μεγάλη 

λεπτομέρεια.  

Πειραματικά, οι ποικίλοι συνδυασμοί χρωμοφόρας-πολυμερούς ευνοούν τη 

δυνατότητα επιλογής διαφορετικών πειραματικών συνθηκών και παρέχουν την 

ευελιξία σχεδιασμού πολλών πειραμάτων. Για παράδειγμα, ως χρωμοφόρες 

χρησιμοποιούνται αρωματικά και μη αρωματικά συστήματα, μόρια μικρού μοριακού 

βάρους κάτω από 1000 a.m.u) είτε. αλλά 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: 

 

        Πολυμερές                                 Χρωμοφόρα 

Απορρόφηση Απορρόφηση 

Μοριακό βάρος Φωτοσταθερότητα 

Θερμοκρασία υάλου Αρωματικότητα 

Σημείο τήξης Ποιότητα επιφάνειας 

Θερμοκρασία διάσπασης Θερμοκρ. διάσπασης 

Κρυσταλλικότητα - 

 

 
             Υμένιο                                    Ακτινοβολία 

Δομή Μήκος κύματος 

Πάχος Ένταση (mJ/cm2) 

Τύπος Συχνότητα 

Περιβάλλον Δt παλμού 

Περιεκ. σε χρωμοφόρα  

  

 

Συμπερασματικά, τα πολυμερή εμπλουτισμένα σε χρωμοφόρες αποτελούν ιδανικά 

συστήματα για την εις βάθος μελέτη των φωτοχημικών αλλαγών του πολυμερικού 

υποστρώματος κάτω από συνθήκες ablation.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

 
Κρυογονικά υμένια 

 

2.1   Εισαγωγή 

 

 Το πειραματικό σύστημα που χρησιμοποιούμε στα πειράματά μας. 

απεικονίζεται στο Σχήμα 1. Συνοπτικά, αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: α) το 

σύστημα εισαγωγής (inlet system) β) το θάλαμο εναπόθεσης και γ) το θάλαμο 

ανίχνευσης, που "φιλοξενεί" το φασματογράφο μάζας τύπου τετραπόλου. Οι δύο 

θάλαμοι συγκοινωνούν μέσω μιας μικρής οπής και αντλούνται διαφορικά. Αυτό 

σημαίνει ότι στους δύο θαλάμους μπορεί να επικρατούν διαφορετικές πιέσεις. Με τη 

χρήση του φασματογράφου μάζας, παρέχεται δυνατότητα επιλεκτικής ανίχνευσης και  

ταυτοποίησης των θραυσμάτων. 

 Για τη λειτουργία του φασματογράφου απαιτούνται αυστηρές συνθήκες 

κενού. Το κελί του φασματογράφου αντλείται από μία Turbo σε πίεση μικρότερη από 

2.0 Χ 10-7 mbar. Για την άντληση του κελιού εναπόθεσης, όπως φαίνεται και στο 

σχήμα, χρησιμοποείται μία αντλία διαχύσεως που διατηρεί την πίεση στο κελί σε τιμή 

μικρότερη από 1 Χ 10-6 mbar. Και οι δύο αντλίες (turbo και διαχύσεως) 

υποστηρίζονται από μηχανική αντλία που εξασφαλίζει προκαταρκτικό κενό της τάξης 

των 2 Χ 10-2 mbar.  

 Το inlet σύστημα αντλείται από μια μικρή turbo (που υποστηρίζεται από μια 

μηχανική) σε κενό της τάξης των 2 Χ 10-6 mbar . Λόγω της διαφοράς πίεσης με το 

κελλί εναπόθεσης, επιτυγχάνεται εισαγωγή της ουσίας στο κελλί εναπόθεσης. Αυτό 

βασίζεται στο μοντέλο σύμφωνα με το οποίο, εάν δύο δοχεία με πιέσεις P1,P2 (P1>P2) 

συγκοινωνούν, τότε πραγματοποιείται ροή από το δοχείο με την μεγαλύτερη πίεση 

προς αυτό με τη μικρότερη. 

Τα παραπάνω αποτελούν μια γενική παρουσίαση της πειραματικής διάταξης, 

ενώ ακολουθεί λεπτομερής αναφορά σε κάθε τμήμα του συστήματος. 
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2.2   Πειραματική διάταξη 

 

2.2.α   Inlet system 
 

Στην είσοδο του θαλάμου εναπόθεσης είναι προσαρτημένο το σύστημα εισαγωγής 

της υπό εξέταση ουσίας. Το σύστημα διαθέτει υποδοχή στην οποία προσαρμόζεται το 

φιαλίδιο με την ουσία.. Διαμέσου μιας βαλβίδας on/off, μία turbo αντλεί το χώρο του 

inlet συστήματος με σκοπό την απομάκρυνση ιχνών υγρασίας της ατμόσφαιρας και 

διαφόρων υπολειμμάτων ουσίας από προηγούμενα πειράματα που τυχόνυπάρχουν 

στο εσωτερικό του. Για τον ίδιο λόγο, πριν από κάθε πείραμα το inlet system 

υποβάλλεται σε θέρμανση ("baking") ώστε να επιτευχθεί απελευθέρωση από τα 

τοιχώματα και άντληση όλων των υπάρχουσων προσμίξεων που πιθανώς έχουν 

προσροφηθεί στα μεταλλικά τοιχώματα του κελιού. 

 Από το γυάλινο φιαλίδιο που περιέχει την πτητική υγρή ουσία, ανοίγοντας τη 

βαλβίδα προς το θάλαμο εναπόθεσης, οι ατμοί της ουσίας διαχέονται μέσω μιας 

ατσάλινης εύκαμπτης βελόνας προς το κελί. Με τη βαλβίδα, ρυθμίζουμε και 

ελέγχουμε τη ροή της αερίου προς το θάλαμο εναπόθεσης.  

 

2.2.β   Θάλαμος εναπόθεσης 
 

Στο θάλαμο εναπόθεσης, “παρασκευάζεται” το κρυογονικό υμένιο και λαμβάνει 

χώρα το φαινόμενο της φωτοαποπροσρόφησης. Μία αντλία διαχύσεως (diffusion 

pump) αντλεί το χώρο αυτό. Πρόκειται περί μίας αντλίας με μεγάλη ταχύτητα 

άντλησης και ανθεκτικότητα σε διάβρωση από ουσίες. Λειτουργεί με λάδι το οποίο 

θερμαινόμενο παράγει ατμούς, οι οποίοι κατά την κίνησή τους μέσα από ειδικά 

διαμορφωμένα jet παρασέρνουν τα μόρια προς τη μηχανική, επιτυγχάνοντας έτσι την 

απομάκρυνσή τους από το θάλαμο και την άντληση του χώρου. Για την αποφυγή 

εισροής λαδιών μέσα στο θάλαμο, ένα αυτόματο σύστημα ελέγχου interlock 

καθορίζει τη λειτουργία της διαχύσεως, της turbo που αντλεί το χώρο του 

φασματογράφου και των αντίστοιχων βαλβίδων. 

 Επιπλέον, για την προστασία του θαλάμου από τα λάδια, υπάρχει κρυοπαγίδα 

πάνω από την diffusion, που γεμίζει με υγρό άζωτο λίγο πριν την έναρξη της 

άντλησης του χώρου εναπόθεσης και διατηρείται γεμάτη καθ’όλη τη διάρκεια του 

πειράματος (έτσι, αν λάδια διαρρεύσουν από τη diffusion, αυτά συγκρατούνται στην 
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κρυοπαγίδα και δεν φτάνουν στο θάλαμο). θάλαμο Επίσης, παρουσία παγίδας υγρού 

αζώτου επιτυγχάνεται καλύτερο κενό.  

 Όπως φαίνεται στο σχήμα, στο πάνω μέρος του θαλάμου και αντιδιαμετρικά 

της diffusion υπάρχει μία ακόμα κρυοπαγίδα. Στο κάτω μέρος της κρυοπαγίδας, είναι 

προσαρτημένο ένα χάλκινο πλαίσιο το οποίο αποτελείται από δύο πλακίδια. Ανάμεσα 

στα οποία πλακίδια αυτά τοποθετούμε την suprasil επιφάνεια εναπόθεσης των 

συμπυκνωμένων ατμών της πτητικής ουσίας. Οι ατμοί ψύχονται και συμπυκνώνονται 

από την κρυοπαγίδα. Περιφερειακά, και στο διάκενο μεταξύ του suprasil παραθύρου 

και των δύο πλακιδίων (αφήνοντας ακάλυπτο το υπόλοιπο κεντρικό κομμάτι του 

παραθύρου όπου λαμβάνει χώρα εναπόθεση), λειώνεται και προσαρμόζεται ίνδιο. Το 

ίνδιο, ένα εξαιρετικά εύκαμπτο μέταλλο, είναι πολύ καλός αγωγός της θερμότητας 

και εξασφαλίζει την όσο το δυνατόν καλύτερη επαφή του χαλκού με το υπόστρωμα. 

Όσο το δυνατόν καλύτερη επαφή χρειάζεται για να ψυχθεί το υπόστρωμα σε όσο το 

δυνατόν πλησίεστερη θερμοκρασία αυτής του υγρού Ν2. Όσο πιο ομοιόμορφη είναι η 

ψύξη του παραθύρου (κάτι που είναι αδύνατο χωρίς την προσθήκη του ινδίου λόγω 

της κακής θερμικής αγωγιμότητας του γυαλιού), τόσο πιο ομοιόμορφα γίνεται η 

εναπόθεση (συμπύκνωση) των ατμών της εισαγόμενης ουσίας και επομένως τόσο 

καλύτερη επιφάνεια έχει  το υμένιο που πρόκειται να ακτινοβοληθεί.  

 Οι ατμοί της ουσίας που πρόκειται να εναποτεθούν πάνω στην suprasil 

επιφάνεια, διοχετεύονται μέσω μιας ατσάλινης βελόνας που έχει τη μορφή “γάντζου” 

στο θάλαμο εναπόθεσης. Το ένα άκρο της βελόνας συνδέεται με το inlet system και 

αποτελεί προέκτασή του, ενώ το άλλο αντικρύζει την επιφάνεια εναπόθεσης. Mε τη 

βελόνα αυτή, επιτυγχάνεται ελεγχόμενη και κατευθυνόμενη ροή και εναπόθεση 

ουσίας, σε πιέσεις από 2 Χ 10-5 έως 6 Χ 10-5 mbar, ανάλογα με το επιθυμητό πάχος 

για κάθε πείραμα, στη μία μόνο πλευρά του παραθύρου, αυτή που ακτινοβολείται. 

Απουσία βελόνας, θα είχαμε ελεύθερη διάχυση των ατμών της ουσίας σε όλο το χώρο 

του θαλάμου εναπόθεσης και εναπόθεση της ουσίας και στις δύο επιφάνειες του 

παραθύρου. Τότε, τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά, μιας και θα έχουμε 

απορρόφηση ενέργειας και από το υμένιο που σχηματίζεται στην πίσω επιφάνεια. 

 Αφού λοιπόν σχηματιστεί το κρυογονικό υμένιο, ακολουθεί ακτινοβόλησή 

του από το laser. Τα θραύσματα τα οποία προκύπτουν από την φωτοδιάσπαση της 

υμενίου, εκτινάσσονται σε διάφορες κατευθύνσεις μέσα στο θάλαμο. Λόγω της 

επιτακτικής ανάγκης να φθάσουν όσο το δυνατό περισσότερα θραύσματα στο 

ανιχνευτικό μας σύστημα για να πάρουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερο σήμα, έχουμε 

τοποθετήσει την επιφάνεια εναπόθεσης σε γωνία θ ≅ 75° ως προς τον άξονα 
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ανίχνευσης. Πειραματικά, αποδείχθηκε ότι πρόκειται για τη βέλτιστη γωνία στην 

οποία, ένα μεγάλο ποσοστό του εκτινασσόμενου υλικού κατευθύνεται κατά μήκος 

του άξονα που περνά από τον φασματογράφο μάζας και φθάνει σε αυτόν. (Επειδή τα 

σωμάτια εκτινάσσονται, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, κάθετα προς την επιφάνεια, 

μεγιστοποίηση του σήματος επιτυγχάνεται όταν φέρουμε την επιφάνεια όσο πιο 

κάθετα στον άξονα ανίχνευσης). 

Όσο για τον άξονα ανίχνευσης, αυτός ορίζεται από τρία σημεία: α) το σημείο 

πρόσπτωσης της δέσμης του laser στο κέντρο του παραθύρου εναπόθεσης β) το 

κέντρο της πηγής ιόντων και της οπής από την οποία εισέρχονται τα ιονισμένα 

θραύσματα στο φασματογράφο και γ) το κέντρο της οπής ενός collimator που 

υπάρχει ανάμεσα στο θάλαμο του φασματογράφου και το θάλαμο εναπόθεσης  

H ύπαρξη της οπής αυτής εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς: Καταρχήν, οι πολύ 

μικρές διαστάσεις της έχουν σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση της διαφοράς πίεσης 

ανάμεσα στα δύο κελλιά και κατά συνέπεια τη διασφάλιση της διαφορικής άντλησης. 

Έτσι, μπορεί να γίνεται εναπόθεση στο πρώτο κελί σε σχετικά υψηλή πίεση χωρίς 

σημαντική αύξηση της πίεσης στο κελί του φασματογράφου μάζας. Επιπλέον, 

διαφυλάσσει το κελί του φασματογράφου από την είσοδο σωματίων τα οποία 

κινούνται σε τυχαίες κατευθύνσεις και δεν προέρχονται από το υμένιο ενώ 

ταυτόχρονα επιτρέπει την διέλευση μόνο εκείνων των μορίων που κινούνται κατά 

μήκος του άξονα που περνά μέσα από την πηγή ιόντων. Αυτό συνεπάγεται εξαιρετικά 

μεγάλη γωνιακή διακριτικότητα του συστήματος. 

 

2.2.γ   Σύστημα ανίχνευσης 

 

Το ανιχνευτικό σύστημα αποτελείται από τρία μέρη: α) την πηγή ιόντων β) το φίλτρο 

μάζας και γ) τον ανιχνευτή ιόντων. Τα θραύσματα, τα οποία προκύπτουν από τη 

φωτοδιάσπαση του κρυογονικού υμενίου, εισέρχονται στο δεύτερο κελλί και αφού 

διανύσουν μια απόσταση 28cm από την επιφάνεια εναπόθεσης, συναντούν την πηγή 

ιόντων (ion source), όπου και ιονίζονται ώστε να μπορέσουν να ανιχνευθούν. 

 Στο πείραμα χρησιμοποιήσαμε πηγή ιονισμού με electron impact. Από τα δύο 

νήματα (filaments) της πηγής, εκτινάσσονται e- προς το κέντρο της πηγής, απ’ όπου 

διέρχονται τα ουδέτερα θραύσματα τα οποία βομβαρδίζονται με τα ηλεκτρόνια και 

ιονίζονται.. Το παραγόμενο θετικό ιοντικό ρεύμα μπορεί να εκφραστεί ώς i+ = -n Pi ι- 

όπου ι-: το ρεύμα των e που εκπέμπονται για τον ιονισμό των ουδετέρων, n: ένταση 

της δέσμης και PI: πιθανότητα ιονισμού που εξαρτάται κυρίως από την γεωμετρία της 
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πηγής(Εμείς χρησιμοποιούμε πηγή cross-beam μορφής. Αφού δημιουργηθούν τα 

ιόντα, κατάλληλα δυναμικά που εφαρμόζονται στα τοιχώματα της πηγής, τα 

συλλέγουν, τα εστιάζουν και τέλος τα ωθούν μέσα στο φίλτρο μάζας. 

 Το φίλτρο μάζας, το οποίο συλλέγει τα ιόντα που φθάνουν από την ion source, 

αποτελείται από τέσσερις παράλληλες αγώγιμες κυλινδρικές ράβδους στις οποίες 

εφαρμόζεται ταυτόχρονα μια σταθερή και μια εναλλασσόμενη τάση. Το αποτέλεσμα 

της επίδρασης αυτού του συνδιασμού δυναμικών (U+Vcosωt), είναι  ανεμπόδιστη 

διέλευση των ιόντων με συγκεκριμένο λόγο m/q όπου m: μάζα και q το φορτίο). Τα 

ιόντα αυτά, μπορούν να ακολουθήσουν σταθερές τροχιές και να περάσουν μέσα από 

το φίλτρο μόνο όταν, οι αποκλίσεις τους από τον άξονα που διέρχεται από το κέντρο 

της ion source και του φίλτρου είναι ικανοποιητικά μικρές ώστε να αποφεύγονται οι 

συγκρούσεις με τις ράβδους. Αν μπορεί μια ιοντική δέσμη  με συγκεκριμένο m/q να 

περάσει μέσα από το φίλτρο, αυτό εξαρτάται από τα εφαρμοζόμενα πεδία, το λόγο 

U/V που καθορίζει τη διακριτική ικανότητα και διατηρείται σταθερός κατά την 

διάρκεια της σάρωσης και την συχνότητα ω=2πν. Στην περίπτωση που κρατάμε τη 

συχνότητα ω σταθερή, τα διερχόμενα ιόντα είναι ανάλογα του V. 

 Το φίλτρο μάζας με την ενσωματωμένη σ’ αυτό ion source αποτελεί τον 

τετραπολικό φασματογράφο μάζας (quadrupole mass spectrometer). Στα πειράματα 

μας χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο QMG 311 της εταιρείας Balzers. Eίναι, δε, 

τοποθετημένος μέσα στο κελλί έτσι ώστε να "βλέπει" την ακτινοβολούμενη περιοχή 

υπό στερεά γωνία ~ 3 x10-4 str. 

 Αμέσως μετά από τη διαδικασία ιονισμού και διαχωρισμού των σωματιδίων, 

τα ιόντα-θραύσματα εξέρχονται από το τετράπολο σε διαφορετική κατεύθυνση από 

την αρχική. Μέσα στον αναλυτή, τους εξασκείται ένα δυναμικό (ion-deflection) το 

οποίο προκαλεί απόκλιση της ευθύγραμμης πορείας του και τα επιταχύνει προς τον 

ανιχνευτή των ιόντων Channeltron. Το γεγονός ότι τοποθετούμε τον ανιχνευτή σε 

άξονα κάθετο προς τον άξονα του τετράπολου, δεν είναι τυχαίο. Σκοπός μιας τέτοιας 

τοποθέτησης είναι να αποφύγουμε το μεγάλο θόρυβο από τον οποίο "υποφέρει" το 

σύστημα και να απαλλαγούμε από οποιαδήποτε σωματίδια τα οποία προέρχονται είτε 

από το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο στις επιφάνειες είτε από σκεδάσεις. Ανίχνευση 

σωματιδίων τέτοιας προέλευσης θα αλλοίωνε τα αποτελέσματα. 

 Ο ανιχνευτής Channeltron που χρησιμοποιούμε αποτελείται από έναν ειδικό 

σωλήνα ελικοειδούς μορφής, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από ειδικού τύπου 

γυαλί. Μεταξύ των δύο άκρων του εφαρμόζεται πολύ υψηλό δυναμικό. Η αρχή 

λειτουργίας του βασίζεται στην εξής διαδικασία. Οταν ένα ενεργητικό ηλεκτρόνιο ή 
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ιόν προσπέσει πάνω στην εσωτερική επιφάνεια της συσκευής, τότε προκαλείται 

εκπομπή ενός τουλάχιστον δευτερογενούς e-. Mέσω του εφαρμοζόμενου ηλεκτρικού 

πεδίου, αυτό το δευτερογενές e- επιταχύνεται και συγκρούεται πάλι με την εσωτερική 

επιφάνεια προκαλώντας έτσι την εκπομπή και άλλων e-. Ετσι λοιπόν, τα ιόντα που 

εξέρχονται από το τετράπολο και προσπίπτουν στην εσωτερική επιφάνεια του 

σωλήνα του Channeltron, ακολουθούν την παραπάνω διεργασία με αποτέλεσμα  να 

εμφανίζεται τελικά το ιοντικό ρεύμα αυξημένο κατά παράγοντα -105. Η τιμή αυτή 

εξαρτάται από το δυναμικό που εφαρμόζεται  στο Channeltron, το οποίο παίρνει τιμές 

από 1-3KV τιμές, οι οποίες ρυθμίζονται από το τροφοδοτικό του φασματογράφου. 

Από το ίδιο τροφοδοτικό φυσικά, γίνεται η επιλογή της κλίμακας σάρωσης των 

μαζών με μέγιστο πλάτος φάσματος 300 amu. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα να 

καθορίσουμε την αρχική και τελική μάζα της σάρωσης καθώς επίσης και την 

ταχύτητά της. 

 Τόσο ο ανιχνευτής όσο και ο φασματογράφος απαιτούν υψηλό κενό, 

τουλάχιστον της τάξης των 10-7 mbar, το οποίο εξασφαλίζει η Turbo αντλία της 

εταιρίας Leybold.  

 Ένας προενισχυτής τύπου Keithley με χρόνο απόκρισης tris=15μs, συνδέεται 

με τον ανιχνευτή Channeltron και ενισχύει τα σήματα που λαμβάνει από αυτόν. 

Ακολούθως, τα ενισχυμένα πλέον σήματα, εμφανίζονται σε παλμογράφο Lecroy 

LC9400 και στην συνέχεια στέλνονται στον υπολογιστή όπου γίνεται ανάλυση αυτών 

και επεξεργασία. 

 

2.3   Πειραματικές τεχνικές 
 

2.3.α   Ανάλυση Φασμάτων ΤOF 

  

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, το κύριο πειραματικό αποτέλεσμα που 

παίρνουμε για το φαινόμενο είναι το φάσμα ΤΟF. Το φάσμα TOF είναι το διάγραμμα  

της έντασης του σήματος σαν συνάρτηση του χρόνου από τη στιγμή ακτινοβόλησης 

του φίλμ. Χαρακτηριστικά δείγματα των σημάτων που καταγράφονται κατά την 

ακτινοβόληση των υμενίων, παρουσιάζεται στο διάγραμμα της επόμενης σελίδας. Στο 

διάγραμμα αυτό, ο x-άξονας είναι ο χρόνος, ενώ ο y-αξονας είναι η ένταση του 

σήματος. Επομένως το φάσμα μας λέει σε κάθε στιγμή t πόσα ιόντα καταγράφονται  

στον φασματογράφο  μάζας (μια και το σήμα είναι ανάλογο του αριθμού των ιόντων 
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που σχηματίζονται στην πηγή του φασματογράφου μάζας). Είναι γνωστό ότι η 

πιθανότητα ιονισμού των ουδετέρων είναι αντιστρόφως ανάλογη της ταχύτητάς τους. 

Έτσι, για να μετατραπεί το φάσμα  από φάσμα ιόντων σε φάσμα ουδετέρων, πρέπει 

να πολλαπλασιαστεί σε κάθε σημείο του με τον παράγοντα υ (ή l/t).  Κατ’ αυτό τον 

τρόπο προκύπτει  το φάσμα που αποδίδει ουδέτερα μόρια που φθάνουν στην πηγή 

ιόντων του φασματογράφου μάζας (ανά μονάδα χρόνου) στον χρόνο t=l/υ από την 

στιγμή που ακτινοβολήθηκε το υμένιο. Το φάσμα αυτό μπορεί να μετατραπεί έτσι 

ώστε να έχουμε τα ουδέτερα σαν συνάρτηση της ταχύτητας τους ή της κινητικής τους 

ενέργειας. Ο προσδιορισμός της κατανομής των ταχυτήτων αποτελεί την πληρέστερη 

πληροφορία που μπορεί να αποκτηθεί για ένα συγκεκριμένο αποπροσροφούμενο 

θραύσμα ή στοιχείο με τη πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε. 

 Το επόμενο στάδιο πληροφορίας θα ήταν ο προσδιορισμός της ενέργειας 

στους εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας των σωματίων, δηλαδή της κατανομής της 

ενέργειας στους περιστροφικούς και δονητικούς βαθμούς ελευθερίας. Με τον 

προσδιορισμό και αυτών των παραμέτρων, θα είχαμε  επιτύχει τον πλήρη 

προσδιορισμό της ενεργειακής κατανομής των μορίων. Μια άλλη σημαντική 

πληροφορία θα ήταν η γωνιακή κατανομή των μορίων. Με τον προσδιορισμό της 

γωνιακής κατανομής θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια το 

συνολικό ποσό του υλικού που αποπροσροφάται από το υμένιο. Στην 

πραγματικότητα, ο προσδιορισμός της γωνιακής κατανομής είναι εξαιρετικά 

σημαντικός για τους σκοπούς της εργασίας μας. Ο λόγος είναι ότι η γωνιακή 

κατανομή των διαφόρων θραυσμάτων μπορεί να διαφέρει. Άλλα θραύσματα μπορεί 

να αποπροσφορούνται επιλεκτικά σε γωνίες πολύ κοντά στην κάθετο πρός την 

επιφάνεια, ενώ άλλα μπορούν να χαρακτηρίζονται από πολύ ευρείες γωνιακές 

κατανομές, όπως από 0° μέχρι και 90° ως προς την κάθετη. 

 Συνοψίζοντας την προηγούμενη ανάλυση, βλέπουμε ότι το κύριο στοιχείο που 

προκύπτει από τα τωρινά πειράματα είναι η κατανομή των ταχυτήτων, που 

ισοδυναμεί με κατανομή της κινητικής ενέργειας. Η κατανομή κινητικής ενέργειας, 

εν γένει, θα μπορούσε να συσχετιστεί με τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο 

υμένιο κατά την ακτινοβόληση.  

 Στην περίπτωση,όμως του ablation, τέτοια συσχέτιση δεν είναι εύκολη, καθώς 

οι πολυάριθμες συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα στο plume αλλάζουν σημαντικά 

τις κατανομές. Έτσι, οι μετρούμενες κατανομές δεν μπορούν άμεσα να συσχετιστούν 

με τις κατανομές των σωματιδίων μόλις αυτά αποπροσροφώνται από το υμένιο. 

Παρόλ’αυτά, είναι σημαντικό να  μπορούμε να αναλύσουμε τις κατανομές και να 
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έχουμε κάποια ιδέα για τα χαρακτηριστικά τους. Συνήθως αυτό γίνεται με το fitting 

των κατανομών σε Maxwell. Όπως είναι γνωστό, η κατανομή Maxwell δίδεται από 

τη σχέση : 

df=n (m/2kT)3/2  exp(-mυ2/2kT) dυx dυy dυz             (1)     

 ή 

f=n(m/2kT)3/2 exp(-mυ2/2kT) υ2 sinθ dφ dθ dυ                      (2) 

 (υ : απόλυτος τιμή της ταχύτητας) 

Η συνάρτηση (1) μας δίνει τον αριθμό των μορίων ανά μονάδα όγκου με ταχύτητες 

ανάμεσα σε υx→(υx+dυx), υy→(υy+dυy), υz→(υz+dυz). Όμως, στην περίπτωση της 

επιφάνειας μας ενδιαφέρει ο ρυθμός με το οποίο αποπροσροφούνται μόρια από 

αυτήν. Άρα, η κατάλληλη συνάρτηση πρέπει να διαφοροποιηθεί ως εξής : 

flux:f=n (m/2kT)3/2 exp(-mυ2/2kT)υ3 sinθ dφ dθ dυ           (3) 

 Ο λόγος για την ύπαρξη του επιπλέον υ που εμφανίζεται, είναι το ότι 

ενδιαφερόμαστε τώρα για το ρυθμό και όχι για την πυκνότητα σωματίων. Ο ρυθμός 

δε με τον οποίο περνούν σωμάτια από μια επιφάνεια εξαρτάται από το υ, καθότι 

σωμάτια με μεγάλο υ διέρχονται από την επιφάνεια πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερο 

ρυθμό από ότι σωμάτια με μικρό υ. 

 Επιπλέον, στην περίπτωση εξερχόμενων μορίων από επιφάνεια υπάρχει 

συνολική συνιστώσα της ταχύτητας προς τα "έξω" (δεν έχουμε δηλαδή μόρια που να 

κινούνται προς τα πίσω) οπότε προκύπτει ο τύπος : 

flux = A υ3 exp[-m(υ-υο)2/2κΤ] sinθ dφ dθ dυ           (4) 

όπου υο είναι η κοινή συνιστώσα (ή η κοινή συνιστώσα του jet). Αυτός είναι ο τύπος  

Boltzmann για τον ρυθμό αποπροσρόφησης σωματίων ανά cm2 και sec, από 

επιφάνεια. 

 Ούτε αυτός όμως, είναι ο τελικός τύπος μιας και για να ανιχνευτεί ένα μόριο 

από το φασματογράφο μάζας πρέπει να ιονισθεί. Τώρα, η πιθανότητα ιονισμού ενός 

μορίου είναι αντιστρόφως ανάλογη της ταχύτητας του. Μόρια που κινούνται γρήγορα 

δεν παραμένουν μεγάλο διάστημα στην ion source και επομένως δεν ιονίζονται τόσο 

αποδοτικά όσο μόρια που έχουν μικρή ταχύτητα. Δηλαδή, ανάμεσα στο φάσμα που 

καταγράφουμε και στο πραγματικό φάσμα ροής των ουδετέρων ισχύει η σχέση : 

Fιοντικό = Fπραγματικό/υ                       (5) 

 Έτσι, σαν τελικό αποτέλεσμα, τα φάσματα που καταγράφονται μπορούν να 

αναλυθούν σε άθροισμα  Boltzmann: 

Φάσμα =Σ Αi t-4  exp[-m(υ-υ0,1)2/2κΤ]                      (6) 

όπου στο Αi έχουν ενσωματωθεί όλες οι παράμετροι που εμφανίζονται στους τύπους. 
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 Όπως είπαμε παραπάνω, δεν υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο η κατανομή 

να είναι Boltzmann μορφής. Eπιπλέον, το fitting μια καμπύλης σε δύο ή παραπάνω 

Boltzmann είναι υποκειμενικό. Αφ' ενός, ακόμη και όταν το fitting είναι πολύ 

επιτυχημένο, δεν αποκλείεται ότι ένα καλύτερο ή ένα διαφορετικό fitting (με 

διαφορετικές παραμέτρους) δεν είναι εφικτό. Ακόμα πιο σημαντικό πρόβλημα είναι 

το ότι συνήθως τα φάσματα υποφέρουν από θόρυβο. Πραγματικά, οι μαθηματικές 

μέθοδοι ανάλυσης είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στο θόρυβο, τόσο ευαίσθητες ώστε το 

fitting που κάνουμε να μην είναι καθόλου αξιόπιστο. 

 Έτσι, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε αντικειμενικούς παραμέτρους 

περιγραφής των φασμάτων, όπως τη μέση ταχύτητα και ενέργεια. Υπολογίζουμε 

αυτές τις τιμές ως εξής: 

 κανονικοποιημένη ένταση ουδετέρων μορίων στο χρόνο t: 

    Υ(ti) = [Ii(t)/ti] / [Σ Ii(t)/ti]                       (7) 

όπου Ι: ένταση του φάσματος στο χρόνο t (έχει γίνει αφαίρεση του χρόνου πτήσης 

στο mass spec). 

 Mέση ταχύτητα : 

<υ> = Σi [Ιi(ti)/ti] (l/t) / Σ [Ii(tι) l/ti]⇒ 

Μέση τιμή τετράγωνου ταχύτητας: 

<υ2> = Σi [Ιi(t)/ti/l/ti (l/t)2] / Σ [Ii(tι) l/ti]⇒ 

<ETRANS> =12 M<υ2>                                    (8) 

Για να περιγράψουμε το "πλάτος" των κατανομών, χρησιμοποιύμε την Speed Ratio 

παράμετρο, η οποία είναι ίση με : 

SR = { (<υ2>/<υ>2)-1}1/2 / {32/9π)-1}1/2                      (9) 

 Όταν μια κατανομή είναι Boltzmann, τότε η SR ισούται με τη μονάδα. 

Αντίθετα, όταν η κατανομή ταχυτήτων είναι πιο "φαρδιά" από Boltzmann τότε SR>1. 

Τέλος, όταν SR<1, τότε η κατανομή είναι "λεπτότερη" από Boltzmann (αυτή είναι για 

παράδειγμα η περίπτωση supersonic beam). Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το SR αποτελεί 

ένα μέτρο σύγκρισης της παρατηρούμενης κατανομής με μια Boltzmann που έχει το 

ίδιο <υ2> . 

  

2.3.β  Προσδιορισμός του Χρόνου Πτήσης Μορίων στον  

Φασματογράφο Μάζας 
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Όπως έχει αναφερθεί, τα φάσματα που καταγράφουμε, μας δίνουν το χρόνο 

που το σήμα εμφανίζεται στον ανιχνευτή του φασματογράφου (σε σχέση με την 

στιγμή ακτινοβόλησης του υμενίου). Επομένως, όταν κάποιο σήμα καταγράφεται τη 

χρονική στιγμή t, αυτός ο χρόνος περιλαμβάνει το χρόνο ελεύθερης πτήσης του 

σωματίου από το υμένιο μέχρι την ion source, αλλά και το χρόνο πτήσης μέσα στον 

φασματογράφο. Επειδή, όμως η κίνηση στον φασματογράφο είναι εξαναγκασμένη, 

για την ανάλυση των φασμάτων πρέπει να είναι γνωστός ο χρόνος πτήσης των 

σωματίων στο φασματογράφο μάζας. Συγκεκριμένα, από την στιγμή που θα 

ιονισθούν τα σωμάτια στην ion source αρχίζουν να εξασκούνται σ’αυτά δυνάμεις που 

καθορίζουν την κίνησή τους μέσα στον φασματογράφο. Επομένως, η κίνησή τους δεν 

είναι πια ελεύθερη, αλλά εξαναγκασμένη. Δεν μπορεί λοιπόν να περιγραφεί από μια 

σχέση του τύπου υ=l/t και ακόμη και η μαθηματική της περιγραφή είναι δύσκολη. 

Επομένως, ο πιο σίγουρος τρόπος είναι  ο προσδιορισμός αυτού του χρόνου 

πειραματικά. Κατόπιν, αφαιρείται από τους χρόνους των φασμάτων οπότε παίρνουμε 

το σήμα συναρτήσει του tολικού - tπτήσης που είναι ακριβώς ο χρόνος που χρειάζεται το 

σωμάτιο για να διανύσει τα 28cm απόστασης από την επιφάνεια της ion source. 

 Για να προσδιοριστεί ο χρόνος πτήσης στο φασματογράφο μάζας 

καταγράψαμε το σήμα πολυφωτονικού ιονισμού (από διάφορες ουσίες) όταν η δέσμη 

του laser εστιάζεται στην ion source. Κατ’ αυτό τον τρόπο, τα ιόντα δημιουργούνται 

μέσα στη διάρκεια του παλμού και κατόπιν κινούνται ως συνήθως μέσα στον 

φασματογράφο μάζας και ανιχνεύονται. Το σήμα που καταγράφεται είναι περίπου μια 

συμμετρική  καμπύλη και ο χρόνος όπου εμφανίζεται το μέγιστο της καμπύλης αυτής, 

μας δίνει το χρόνο πτήσης των σωμάτιων μέσα στο τετράπολο. 

 Η μέτρηση αυτή, έγινε για μια σειρά από διαφορετικές ουσίες (έτσι ώστε να 

προσδιοριστεί η πλήρης εξάρτηση του χρόνου πτήσης από μάζα, τόσο στην κλίμακα 

μαζών 0-100 amu όσο και στην κλίμακα 0-300 amu). Θα πρέπει να τονισθεί ότι κατά 

τη μέτρηση , το e-impact ήταν ανοικτό. Ο λόγος γι’ αυτό, είναι ότι τα δυναμικά του 

mass spec εξαρτώνται το ένα από το άλλο, οπότε διαφορετικά δυναμικά εξασκούνται 

αν το νήμα είναι ανοικτό από ότι όταν είναι κλειστό. 

 Στο σχ. 2 δείχνουμε τα πειραματικά στοιχεία που προσδιορίσθηκαν, καθώς 

και την καλύτερη γραμμική (best -linear-fit). Ετσι στην κλίμακα 0-100amu, ο χρόνος 

πτήσης στο φασματογράφο (για τα συγκεκριμένα δυναμικά) ήταν  

t=9.88+2.735 (m)1/2                                 (10) 

και στην περίπτωση του 0-300amu, ο χρόνος δίνεται από τον τύπο  

t=12.433+2.746 (m)1/2                                 (11) 
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 Εν γένει θεωρείται ότι ο χρόνος πτήσης σε τετραπολικό φασματογράφο 

μάζας, δίνεται από τον τύπο : 

        t=α(m)1/2                                  (12) 

η διαφοροποίηση που υπάρχει οφείλεται σε ηλεκτρονικές καθυστερήσεις και 

επιπλέον στο χρόνο παραμονής των ουδετέρων στην ion source. 

 

2.3.γ Προσδιορισμός του πάχους του υμενίου 
 

Για τη μέτρηση του πάχους του υμενίου που σχηματίζεται, χρησιμοποιήθηκαν 

δύο διαφορετικοί τρόποι. Ο ένας βασίζεται σε μετρήσεις απορρόφησης του υμενίου 

στα 248 nm.  

 Στο σχ. 3  παρουσιάζεται η μεταβολή της διαπερατότητας του υμενίου, καθώς 

γίνεται εναπόθεση σε σταθερή πίεση Ρ ~ 2 • 10-5 mbar, σαν συνάρτηση του χρόνου. 

Σύμφωνα με το νόμο του Beer-Lambert, η ένταση του φωτός που διαπερνά το 

υπόστρωμα δίνεται από τη σχέση           

                                                                  Ι=Ιοe-εχ                                                  (13) 

όπου Ιο είναι η προσπίπτουσα ένταση, ε είναι ο συντελεστής απορρόφησης της ουσίας 

στο συγκεκριμένο μήκος κύματος ακτινοβόλησης και χ είναι το πάχος του υμενίου.  

Για να εξακριβώσουμε κατά πόσο ο τύπος αυτός περιγράφει σωστά το ρυθμό 

εναπόθεσης, κάναμε μετρήσεις απορρόφησης σε υμένιο C6H6 που εναποτίθετο με 

background dosing.  Με άλλα λόγια, εισαγάγαμε μια συγκεκριμένη πίεση αερίου στο 

κελλί (χωρίς σωληνάκι), οπότε το ποσοστό που προσκολάται στην επιφάνεια μπορεί 

να περιγραφεί από τύπους της κινητικής θεωρίας των αερίων (ρυθμός πρόπτωσης 

μορίων ανά μονάδα επιφάνειας). Το βασικό πρόβλημα που υπάρχει όταν 

χρησιμοποιείται το σωληνάκι, είναι ότι η πίεση στο χώρο ανάμεσα στο ακροφύσιο 

και την επιφάνεια εναπόθεσης είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που εμφανίζεται στο 

μετρητή πίεσης που βρίσκεται στο κάτω μέρος του κελιού). Έτσι, δεν μπορούμε να 

γνωρίζουμε ακριβώς σε τι πίεση γίνεται η εναπόθεση οπότε δεν μπορούμε και να 

υπολογίσουμε το ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσεται το πάχος του υμενίου. Αντίθετα, 

όταν το αέριο απλώς εισάγεται στο θάλαμο χωρίς σωληνάκι, τότε σε όλο το χώρο 

έχουμε ακριβώς την ίδια πίεση και τότε ο ρυθμός ανάπτυξης του υμενίου μπορεί να 

υπολογισθεί από την κινητική θεωρία των αερίων. Τέτοιες μετρήσεις σε διάφορες 

πιέσεις αερίου στο θάλαμο παρουσιάζονται στα διαγράμματα στο τέλος το 

κεφαλαίου.  
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Στον τύπο (2. 13), φαίνεται ότι το πάχος του υμενίου αυξάνεται γραμμικά με 

το χρόνο, δηλαδή χ=Αt οπότε ο τύπος γίνεται  

Ι=Ιοe-εΑt           (14) 

και περιμένουμε το Ι να είναι εκθετική συνάρτηση του t. Πράγματι όπως φαίνεται στο  

σχ. 3, η πειραματικά προσδιοριζόμενη συνάρτηση είναι σχεδόν εκθετική. Όμως, 

υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στο αρχικό τμήμα της πειραματικής καμπύλης: όπως 

φαίνεται από το σχήμα, αρχικά, η διαπερατότητα παραμένει σταθερή (ή ακόμη 

παρουσιάζει κάποια μικρή αύξηση) και κατόπιν εμφανίζει μία απότομη πτώση με την 

εκθετική συνάρτηση να ακολουθείται από κει και πέρα. Πιστεύουμε ότι στο αρχικό 

αυτό διάστημα έχουμε την εναπόθεση του αρχικού monolayer:  

Γενικά, όταν μία ουσία εναποτίθεται σε διαφορετικό υπόστρωμμα (π.χ. Si 

πάνω σε ατσάλι), το ποσοστό προσκόλλησης (trapping/sticking coefficient) είναι 

πολύ μικρό και η ανάπτυξη του στρώμματος είναι ανομοιόμορφη (λόγω της 

διαφορετικής κρυσταλλικής δομής). Εν γένει, η ανάπτυξη γίνεται κατά “νησίδες”, 

δηλ. μετά την προσρόφηση των πρώτων σωματίων, τα επόμενα επιλεκτικά 

εναποτίθενται δίπλα τους ή από πάνω τους σχηματίζοντας νησίδες. Η αύξηση τους 

συνεχίζεται μέχρις ότου καλύψουν όλη τη επιφάνεια και οι διάφορες νησίδες ενωθούν 

σχηματίζοντας την πρώτη στρώση. Πιστεύουμε ότι το αρχικό διάστημα όπου η 

διαπερατότητα είναι σταθερή αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτή τη φάση ανάπτυξης του 

υμενίου, ενώ η απότομη πτώση αντανακλά τη στιγμή όπου η πρώτη στρώση του 

C6H5Cl έχει ολοκληρωθεί. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, βρίσκουμε εξαιρετικά καλή  αντιστοιχίση με την 

προβλεπόμενη κλίση, εκτός από τη περίπτωση όπου η εναπόθεση γίνεται σε πολύ 

μικρή πίεση. Ο λόγος για την διαφοροποίηση που παρατηρείται σε χαμηλές πιέσεις 

εναπόθεσης δεν είναι γνωστός. 

 Ο δεύτερος τρόπος εξέτασης πάχους του υμενίου, βασίζεται στο φαινόμενο 

συμβολή. Όταν μια δέσμη μονοχρωματικού και σύμφωνου φωτός (στην προκειμένη 

περίπτωση, η κόκκινη δέσμη του ΗeΝe laser) προσπίπτει σε λεπτό υμένιο, τότε 

έχουμε συμβολή ανάμεσα στην ανακλώμενη από την επιφάνεια  του υμενίου και την 

επιφάνεια του υποστρώματος δέσμη. Λόγω της διαφοράς στους οπτικούς δρόμους 

που εισάγει, μεταξύ των δύο κυμάτων, η παρουσία του υμενίου  

Δl=2d (nf
2-sin2θi)1/2

όπου d το πάχος του υμενίου,  nf o δείκτης διάθλασης του υμενίου και θi η γωνία 

πρόσπτωσης,  προκύπτει φάσμα σκοτεινών και φωτεινών κροσσών. Να πούμε εδώ, 

ότι η επιπλέον διαφορά +/- λ/2 λόγω ανάκλασης της δέσμης του laser σε μέσο με 
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μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης θεωρείται αμελητέα στον παραπάνω τύπο για παχιά 

υμένια. Επειδή τώρα αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι ο ρυθμός εναπόθεσης, 

αυτό που παρατηρούσαμε κατά τη διάρκεια του πειράματος ήταν ο αριθμός των 

κροσσών που περνούσαν από το σημείο παρατηρήσης ανά μονάδα χρόνου (sec). 

Δοκιμάζοντας, λοιπόν, την τεχνική σε υμένια διαφόρων παχών βρήκαμε 

αποτελέσματα που είναι ανάλογα με αυτά που προέκυψαν από τα πειράματα 

απορρόφησης, ενώ  ένα τυπικό φάσμα φαίνεται στο σχ. 4. Αυτό που αξίζει να 

σημειωθεί στο εν λόγω διάγραμμα είναι η εμφανής διαφορά μεταξύ του πάχους των 

δυό αρχικών μεγάλων κροσσών. Αυτό που προέκυψε ήταν ότι ο χρόνος που περνά 

μέχρι τη μετάβαση στους λεπτούς κροσσούς ταιριάζει με το χρόνο του nucleation 

phase για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα.  

  

 

Πολυμερικά υμένια 

 

2.6 Προετοιμασία δειγμάτων  

 

Για τα πειράματά μας χρησιμοποιούμε ΡΜΜΑ μοριακού βάρους ≅ 300.000, το οποίο 

προμηθευόμαστε από την εταιρεία Aldrich. Το πολυμερές, αν και καθαρότητας 99%, 

υποβάλλεται σε περαιτέρω διαδικασία καθαρισμού με σκοπό την απομάκρυνση τυχόν 

φθορίζοντων προσμίξεων. Το ΡΜΜΑ διαλύεται σε CH2Cl2, παραμένει όμως 

αδιάλυτο σε CH3ΟΗ. Αντιθέτως, οι προσμείξεις προς απομάκρυνση θεωρούνται 

διαλυτές στη CH3ΟΗ και έτσι, με την ακόλουθη δαδικασία, επιτυγχάνεται 

καθαρισμός του ΡΜΜΑ:  

Διαλύουμε ΡΜΜΑ σε CH2Cl2 σε αναλογία όγκων (ml) 10:100. Tο διάλυμα 

αποχύνεται αργά σε 1000 ml μεθανόλης. Το καινούριο διάλυμα αφήνεται σε ηρεμία 

μία μέρα περίπου προς πλήρη καταβύθιση του ΡΜΜΑ. Το υπερκείμενο υγρό 

αποχύνεται και το ίζημα ΡΜΜΑ παραλαμβάνεται και ξηραίνεται στο φούρνο για 24 

ώρες με σκοπό την πλήρη απομάκρυνση του διαλύτη. Επίσης, το NapI υποβάλλεται 

σε καθαρισμό με τη μέθοδο της flash χρωματογραφίας. 

Παρασκευάζονται διαλύματα καθαρού ΡΜΜΑ και ΡΜΜΑ εμπλουτισμένου 

σε NapI σε συγκεντρώσεις 0.4%, 1.2%, και 4.0% κατά βάρος. Μεταβάλλοντας την 

αναλογία πολυμερούς-χρωμοφόρας, αλλάζουμε τον συντελεστή απορρόφησης του 

συστήματος. Κατά την ακτινοβόληση δειγμάτων που περιέχουν το NapI σε 
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  περιεκτικότητα πάνω από 4.0% κ.β, στα καταγραφόμενα φάσματα 

φθορισμού παρουσιάζονται ευρείες κορυφές που αλληλεπικαλύπτωνται, καθιστώντας 

έτσι την ανάλυση των αποτελεσμάτων εξαιρετικά δύσκολη. 

Τα δείγματα προετοιμάζονται ως ακολούθως: Αποχύνουμε το διάλυμα με 

πιπέτα Pasteur πάνω σε quartz υπόστρωμα το οποίο στη συνέχεια, καλύπτεται με 

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

θερμοκρασία δωματίου και πίεση μία ατμόσφαιρα, 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 ποιότητα της 

επιφάνειας. Τώρα, το quartz χρησιμεύει ως ένα χημικά αδρανές υπόστρωμα, που 

παρουσιάζει το επιπρόσθετο πλεονέκτημα της διαπερατότητας στα 248nm σε 

ποσοστό 99%. (το υπόλοιπο 1% ανακλάται). Με την επιλογή διαπερατού 

υποστρώματος, εξασφαλίζουμε τη μη απορρόφηση της ακτινοβολίας, επομένως και 

τη συσσώρευση θερμότητας στο υπόστρωμα, συσσώρευση που ενδεχομένως να 

οδηγούσε σε λάθος συμπεράσματα. Τα δείγματα που παρασκευάζονται έχουν πάχος 

50-100 μm. Το πάχος των υμενίων μετρήθηκε με προφιλόμετρο.  

 

 

2.7 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 0. Συνοπτικά 

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

τη συλλογή και την επεξεργασία του εκπεμπόμενου φθορισμού: 

Τα βασικά τμήματα της πειραματικής διάταξης είναι: 

• Excimer laser Lambda Physik 

• Οπτική ίνα για τη συλλογή φθορισμού 

• Φασματογράφος περίθλασης για την ανάλυση του φωτός 

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

• Σύστημα πολυκαναλικού αναλυτή (Οptical Μultichannel Αnalyzer) 

• Παλμογεννήτρια για την ενεργοποίηση του ενισχυτή 

• Μικρομετρικό χyz για τη μετακίνηση του δείγματος στους τρεις άξονες 

Ως πηγές ακτινοβολίας, χρησιμοποιήθηκαν ένα excimer laser Lambda-Physik 

EMG150 ( FWHM: 29-30 nsec) και ένα excimer laser Lambda Physik EMG 150MSC  
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(FWHM: 500fsec) που στηρίζεται στην αρχή (Distributed Feedback Dye Laser 

(DFDL). Σε όλα τα πειράματα, διατηρούσαμε σταθερή τη συχνότητα των παλμών στα 

1-2 Ηz. Μεγαλύτερη συχνότητα μπορεί να επιφέρει συσσώρευση θερμότητας στο 

υπόστρωμα. Εκτός από τη συχνότητα, μια άλλη σημαντική παράμετρος του 

πειράματος αποτελεί και το μέγεθος της έντασης του laser, το οποίο ρυθμίζεται είτε 

με παρεμβολή οπτικών (variable attenuators) στην πορεία της δέσμης είτε με τη 

μεταβολή της τάσης λειτουργίας του τροφοδοτικού του Laser. 

Για τη μεταφορά της δέσμης από την έξοδο του laser στο υπόστρωμα, 

χρησιμoποιούνται δύο κάτοπτρα με μέγιστο της ανακλαστικότητας στα 248 nm και 

ένας quartz σφαιρικός φακός που εστιάζει τη δέσμη.  

Πρώτα τα δείγματα ακτινοβολούνται με ισχυρή pump δέσμη και κατόπιν 

κάνουμε probing σε όλη την pump ακτινοβολημένη περιοχή. H probe δέσμη είναι η 

ίδια δέσμη με την pump, μόνο που η έντασή της είναι μειωμένη σε μια συγκεκριμένη 

και πολύ χαμηλή τιμή FLASER. Ειδικά κατά τη fsec ακτινοβόληση, η χαμηλή τιμή της 

probe δέσμης εξασφαλίζει ότι η διέγερση των μορίων είναι μονωφωτονική. Έτσι, 

αποφεύγουμε προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν στην ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, αν ο εκπεμπόμενος φθορισμός οφείλεται σε πολυφωτονικές 

διεγέρσεις. Έτσι, χωρίς να προκαλούμε περαιτέρω φωτοχημικές αλλαγές, τα 

φωτοπροϊόντα που έχουν δημιουργηθεί με την pump ακτινοβόληση, διεγείρονται και 

εκπέμπουν φθορισμό τον οποίο και ανιχνεύουμε. 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 

μπροστινή επιφάνεια του υποστρώματος. Μια τέτοια τοποθέτηση αποσκοπεί στη 

μέγιστη δυνατή συλλογή του φθορισμού. Μέσω της ίνας, το φως του φθορισμού 

μεταφέρεται στη σχισμή εισόδου ενός φασματογράφου ( PTI Model 01-002AD).  

Τώρα, μπροστά από τη σχισμή εισόδου του φασματογράφου, τοποθετούμε 

ένα φίλτρο το οποίο αποκόπτει τη διέλευση του μήκους κύματος του λέϊζερ, τα 248 

nm. Μέσα στο φασματογράφο, ένα φάσμα περίθλασης (300 γραμμές/mm) αναλύει 

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

(με το δεδομένο φασματογράφο και φράγμα περίθλασης μια φασματική περιοχή με 

εύρος 300 nm αναλύεται με ικανότητα της τάξης των 0.4 nm / κανάλι). Στη συνέχεια, 
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το σύστημα του οπτικού πολυκαναλικού αναλυτή (ΟΜΑ) ανιχνεύει το αναλυμένο 

φως και το επεξεργάζεται. Μέσα στον ΟΜΑ, με το σύστημα ανίχνευσης MCP 

(microchannel plate) που καταλήγει σε μια συστοιχία 1024 φωτοδιόδων (photodiode 

array EG & G PARC Model 1420UV) καταγράφεται το σήμα. Παρέχεται η 

δυνατότητα παλμικής λειτουργίας του ανιχνευτή με την εφαρμογή κατάλληλου 

δυναμικού στον ενισχυτή και έτσι το σήμα μπορεί να καταγραφεί σε ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα( το διάστημα αυτό κυμαίνεται από 5 nsec μέχρι και 

μερικές δεκάδες msec).  

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. 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, το σύστημα του πολυκαναλικού 

αναλυτή κάνει triggering το laser, του οποίου το σήμα ανιχνεύεται από τη φωτοδίοδο 

και παρακολουθείται με τον παλμογράφο. Το σήμα εξόδου της παλμογεννήτριας 

επίσης παρακολουθείται με τον ίδιο παλμογράφο. Κατάλληλος συγχρονισμός των δύο 

αυτών σημάτων επιτρέπει την ανίχνευση του φθορισμού. Κι αυτό, για το λόγο ότι οι 

τυπικοί χρόνοι ζωής του φθορισμού είναι περίπου 10 nsec, δηλαδή πρακτικά το φως 

του φθορισμού εκπέμπεται μέσα στη χρονική διάρκεια του παλμού, τα 30 nsec. Τα 

καταγραφόμενα φάσματα φθορισμού είναι φασματικά βαθμονομημένα (έχει 

προηγηθεί βαθμονόμηση με  πρότυπο φάσμα εκπομπής μιας λυχνίας Hg). 

 

 

Πειραματικές τεχνικές 
 
Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά κόρον για το UV ablation των πολυμερών 

είναι φασματοσκοπία μάζας, απορρόφηση (time- integrated και real-time μετρήσεις) 

και φθορισμός επαγόμενος από laser ( laser-induced fluorescence). Με την τελευταία 

τεχνική, ανιχνεύονται τα φωτοπροϊόντα που παραμένουν στο υπόστρωμα ενώ με 

άλλες τεχνικές όπως αυτή της φασματοσκοπίας μάζας μελετώνται τα θραύσματα τα 

οποία εκτινάσσονται στην αέρια φάση. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική του φθορισμού ως μία πολύ 

γρήγορη διαγνωστική τεχνική για την εκτίμηση της έκτασης της φωτοαποδόμησης 
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του υποστρώματος. Οι εντάσεις των κορυφών των φωτοπροϊόντων αποτελούν ένα 

ποιοτικό τρόπο προσδιορισμού του βαθμού της αποδόμησης αυτής. Ακολούθως, 

παρουσιάζονται τα κυριότερα πλεονεκτήματα της φασματοσκοπίας φθορισμού: 

• Αποτελεί μια από τις πιο ευαίσθητες φασματοσκοπικές τεχνικές. Τα σήματα 

φθορισμού είναι ισχυρά ακόμα και στην περίπτωση που οι ενώσεις προς 

ανίχνευση σε συγκεντρώσεις της τάξης των nM. 

• Έχει πολυδιάστατη επιλεκτική ικανότητα. Το χαρακτηριστικό της πολυδιάστασης 

έγκειται στο ότι το πόσο ισχυρό είναι το σήμα, εξαρτάται από δύο μήκη κύματος, 

αυτό της διέγερσης και αυτό της εκπομπής. 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δείγματα που είτε απορροφούν πολύ ισχυρά είτε 

σκεδάζουν σε σημαντικό ποσοστό την ακτινοβολία, μιας και στις περιπτώσεις 

αυτές, καθίσταται πολύ δύσκολη η εφαρμογή της φασματοσκοπίας απορρόφησης 

στην υπεριώδη και ορατή περιοχή 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ 

ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ 
 
3.1    Χαρακτηριστικά αποπροσρόφησης C6H5Cl.  
 

3.1.α   Προσδιορισμός κατωφλίου αποδόμησης  
 

Το ablation υμενίων C6H5Cl είχε εξετασθεί προηγουμένως [8]. Κατά την εξέταση 

εκείνη, είχαν προσδιορισθεί τα γενικά χαρακτηριστικά του φαινομένου. Σε σχέση με 

την προηγούμενη εργασία, οι αλλαγές που είχαν γίνει στον ενδιάμεσο χρόνο μας 

επέτρεψαν να εξετάσουμε την αποπροσρόφηση παλμό-παλμό, ενώ παλιότερα το πολύ 

χειρότερο ποσοστό σήματος / θορύβου (S/N ratio) απαιτούσε το averaging των 

σημάτων σε πολλούς παλμούς. Η εξέταση της αποπροσρόφησης του C6H5Cl σαν 

συνάρτηση διαδοχικών παλμών έδειξε λεπτομέρειες που δεν είχαν γίνει φανερές στην 

προηγούμενη μελέτη. 

Σε χαμηλές εντάσεις laser, παρατηρούμε ότι το σήμα του C6H5Cl είναι αρχικά  

χαμηλό (Σχ. 1). Αυτό είναι αναμενόμενο. Όμως, παρατηρούμε επίσης ότι καθώς η 

ακτινοβόληση συνεχίζεται, η ένταση αποπροσρόφησης αυξάνεται σχεδόν εκθετικά 

μέχρις ότου τελικά φτάνει σε ένα plateau. Παράλληλα, εμφανίζονται και σημαντικές 

αλλαγές στο σχήμα  των φασμάτων  χρόνου πτήσης και στις κινητικές κατανομές. 

Ενδεικτικό παράδειγμα για τις κινητικές κατανομές παρουσιάζεται στο σχήμα  2. 

Όσον αφορά τα  TOF φάσματα παρατηρείται το εξής: τα αρχικά φάσματα που 

καταγράφονται από υμένιο C6H5Cl που μόλις έχει εναποτεθεί έχουν σχήμα σχεδόν 

συμμετρικό, ενώ καθώς η ακτινοβόληση συνεχίζεται, τα φάσματα σταδιακά γίνονται 

πιο “sharp” και το σχήμα θυμίζει περισσότερο κατανομή Boltzmann. Οι αλλαγές 

αυτές σημαίνουν ότι αλλάζει η κινητική κατανομή των μορίων. Η πιο σημαντική 

όμως αλλαγή είναι ότι τα φάσματα  εμφανίζονται σε όλο και πιο γρήγορους χρόνους,  

που σημαίνει ότι η πιο πιθανή τιμή κινητικής ενέργειας των αποπροσροφούμενων 

σωματίων αυξάνει. Όπως φαίνεται, υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στο ΕTRANS και στην 
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ένταση αποπροσρόφησης: το ΕTRANS αυξάνεται όπως αυξάνεται και η ένταση του 

σήματος. 

Το φαινόμενο αυτό είχε παρατηρηθεί προηγουμένως στην περίπτωση της 

ακτινοβόλησης υμενίων ουσιών που δεν απορροφούν έντονα στο μήκος κύματος της 

ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται, και συγκεκριμένα κατά την ακτινοβόληση C6H12 

και CH2Cl2 film στα 248 nm [9]. Το φαινόμενο αυτό είχε ονομασθεί induction (δηλ, 

επαγωγικό φαινόμενο): προηγούμενη ακτινοβόληση επάγει αυξημένο σήμα. Η 

εμφάνιση επαγωγικού φαινομένου στην ακτινοβόληση υμενίων από ουσίες που είναι 

ισχυρές χρωμοφόρες δεν αναμενόταν να είναι σημαντική και ως εκ τούτου η 

παρατήρηση του στην περίπτωση του C6H5Cl είναι αρκετά ενδιαφέρον αποτέλεσμα. 

Ο μηχανισμός και οι παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για την εμφάνισή του θα 

περιγραφούν στο κεφ. ΙΙΙ, μετά την εξέταση των φωτοπροϊόντων. 

Όπως φαίνεται στο σχ. 1, η ένταση του φαινομένου επαγωγής (δηλ. το πόσο 

αλλάζει το σήμα με διαδοχικούς παλμούς του laser) εξαρτάται από την ένταση του 

laser. Σε υψηλότερες εντάσεις, το σήμα του C6H5Cl αυξάνεται  σε λιγότερους 

παλμούς του laser και πιο γρήγορα φθάνει στο plateau. 

Σε εντάσεις του laser μεγαλύτερες από 50 mJ/cm2, ξαφνικά εμφανίζεται μια 

αλλαγή: στην περίπτωση αυτή, το σήμα του C6H5Cl στον πρώτο παλμό είναι μεγάλο, 

αλλά μειώνεται στο δεύτερο παλμό σημαντικά και από κει αρχίζει να αυξάνεται πάλι 

σταδιακά στους επόμενους 5-10 παλμούς. Ο λόγος για την πτώση του σήματος δεν 

είναι κατανοητός αυτή τη στιγμή. Μπορούν  να γίνουν διάφορες υποθέσεις, χωρίς 

όμως να υπάρχει ισχυρή απόδειξη για κάποια από αυτές. 

Η μία πιθανή εξήγηση είναι ότι το αρχικό υμένιο που εναποτίθεται, είναι 

εξαιρετικά άμορφο, οπότε ένας μεγάλος αριθμός μορίων χαρακτηρίζεται από 

μειωμένο αριθμό σύζευξης. Ως εκ τούτου, η σύνδεση αυτών των μορίων είναι 

ασθενής και αποπροσροφούνται πολύ εύκολα. Αυτό εξηγεί την εμφάνιση ισχυρού 

σήματος κατά τον πρώτο παλμό. Όμως ένα ποσοστό της ενέργειας του laser, του 

πρώτου παλμού αναμένεται να παραμένει στο υμένιο σαν θερμότητα: αυτή θα 

οδηγήσει σε μια μορφή θερμικού annealing του υμενίου και επομένως στη βελτίωση 

της δομής (κρυσταλλικότητας) του. Σαν αποτέλεσμα, η αποπροσρόφηση στους 

επόμενους παλμούς είναι ενεργειακά πιο δύσκολη, οπότε το σήμα είναι μικρότερο. 

Η υπόθεση όμως αυτή δεν εξηγεί το γιατί καθώς αυξάνεται η ένταση του laser 

δεν παρατηρείται η αλλαγή να γίνεται σε λιγότερους παλμούς του laser. Θα 

περιμέναμε, σε αυτή την περίπτωση, ένα μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας να 

παραμένει σαν θερμότητα, επομένως η αλλαγή στη δομή του υμενίου να είναι πιο 
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 έντονη και να ολοκληρώνεται έτσι σε λιγότερους παλμούς. Όπως όμως 

φαίνεται στο σχ. 3, για εντάσεις μέχρι ~ 150 mJ/cm2, η εξάρτηση της έντασης του 

σήματος από τον αριθμό διαδοχικών παλμών είναι σχεδόν παρόμοια, αν όχι 

ταυτόσημη. 

Ανεξαρτήτως του φαινομένου αυτού, η εξέταση της έντασης του C6H5Cl σαν 

συνάρτηση του αριθμού των παλμών δείχνει ότι γύρω στα 50 mJ/cm2 αλλάζει η 

δυναμική της αποπροσρόφησης του C6H5Cl: κάτω από την ένταση αυτή, 

παρατηρείται έντονο επαγωγικό φαινόμενο, ενώ πάνω από τα  50 mJ/cm2, η ένταση 

του αποπροσροφούμενου C6H5Cl είναι μεγάλη από τον πρώτο κιόλας παλμό. Η 

σημασία της διαφοροποίησης αυτής γίνεται κατανοητή όταν παρασταθεί γραφικά η 

ένταση του C6H5Cl που καταγράφεται στον πρώτο μόνο παλμό από υμένιο που μόλις 

έχει εναποτεθεί, σαν συνάρτηση του FLASER. Όπως φαίνεται στο σχ. 4, το διάγραμμα 

επιδεικνύει περίπου ένα σιγμοειδές (S) σχήμα. Η εξάρτηση αυτή είναι αρκετά γνωστή 

από τη μελέτη του UV ablation των πολυμερών [10]. Στην περίπτωση των 

πολυμερών, η συνήθης διαδικασία είναι η χρήση προφιλομετρίας για να μετρηθεί το 

βάθος της τρύπας (φαγώματος) που σχηματίζεται κατά την ακτινοβόληση και την 

εκδίωξη του υλικού. Η εξάρτηση του βάθους σαν συνάρτηση του FLASER έχει, 

συνήθως, ακριβώς το ίδιο σχήμα όπως και στο σχ. 4. Η τιμή FLASER, στην οποία το 

διάγραμμα εμφανίζει την αύξηση, θεωρείται ότι αποτελεί το κατώφλι ablation. Κατ’ 

αναλογία, από το σχ. 4 προκύπτει ότι το κατώφλι ablation, για υμένιο C6H5Cl 

σταθερού πάχους είναι γύρω στα 50 mJ/cm2. Επομένως, φαίνεται ότι το επαγωγικό 

φαινόμενο είναι σημαντικό για εντάσεις του laser κάτω από το κατώφλι ablation. Οι 

λόγοι που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό, θα εξεταστούν μετά την ανάλυση των 

φωτοπροϊόντων. Θα πρέπει να τονισθεί ότι στις παλιότερες μετρήσεις όπου γινόταν 

averaging για πολλούς παλμούς, το αντίστοιχο διάγραμμα για την εξάρτηση του 

σήματος από το FLASER ήταν λίγο διαφορετικό και κυρίως δεν εμφάνιζε την απότομη 

αύξηση, οπότε ήταν δύσκολο να προσδιορισθεί ακριβώς το κατώφλι ablation. 

 

 

3.1.β   Προσδιορισμός της αποπροσροφούμενης  ποσότητας 

 

Μια από τις κύριες παρατηρήσεις για το χαρακτηρισμό του ablation είναι η  
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συνολική ποσότητα υλικού που εκτινάσσεται ανά παλμό. Στα πολυμερή αυτό 

είναι εύκολο να προσδιορισθεί με προφιλομετρικές μετρήσεις του βάθους του υλικού 

που έχει εκτιναχθεί (οπότε από το βάθος και την έκταση της τρύπας μπορεί να 

υπολογιστεί η ποσότητα). Στα van der Waals όμως υμένια αυτό δεν είναι δυνατό να 

γίνει. Από την άλλη πλευρά, η μέτρηση με το φασματογράφο μάζας μας δίνει μόνο 

την ένταση στη συγκεκριμένη γωνία παρατήρησης. Καθώς δεν είναι γνωστή η 

γωνιακή κατανομή, δεν είναι δυνατόν, με ολοκλήρωση, να υπολογίσουμε έτσι τη 

συνολική ποσότητα. Απαιτούνται μετρήσεις της γωνιακής κατανομής που πρόκειται 

να γίνουν στο καινούριο κελί. Όμως, τέτοιες μετρήσεις είναι ιδιαίτερα δύσκολες και 

το εν λόγω πείραμα εξαιρετικά χρονοβόρο. 

 Για να βρούμε  λοιπόν ένα πιο εύκολο τρόπο, κάνουμε ένα διαφορετικό 

πείραμα. Εναποθέτουμε ουσία για συγκεκριμένο χρόνο και κάτω από γνωστό ρυθμό 

εναπόθεσης (που προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο των κροσσών και με μετρήσεις 

απορρόφησης όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο ΙΙ). Επομένως, το συνολικό πάχος 

του υμενίου είναι γνωστό και κατόπιν μετρήθηκε ο συνολικός αριθμός παλμών που 

απαιτείται για την εκδίωξη του υμενίου. Προφανώς, το πάχος του υμενίου που 

εκδιώκεται ανά παλμό είναι το συνολικό πάχος δια του συνολικού αριθμού παλμών. 

 Αυτό βέβαια, ισχύει αν θεωρήσουμε ότι το πάχος που εκτινάσσεται ανά 

παλμό είναι σταθερό. Στην πραγματικότητα όμως, όπως φαίνεται και από τα 

διαγράμματα, αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό καθώς στους πρώτους 10-15 παλμούς, 

το σήμα μεταβάλλεται με διαδοχικούς παλμούς. Το λάθος όμως από αυτή την 

παραδοχή δεν είναι μεγάλο, καθώς το υμένιο που φτιάχνουμε είναι αρκετά παχύ και 

για την εκδίωξή του χρειάζονται 100-150 παλμούς. Με βάση αυτά τα στοιχεία, 

υπολογίζουμε ότι κάτω από το κατώφλι εκδιώκονται 0.1-0.3 μm υμενίου ανά παλμό. 

 

 

32   Διαφοροποιήσεις στη δυναμική εκτίναξης των φωτοπροϊόντων 

πάνω και κάτω από το κατώφλι αποδόμησης (ablation) 
 

Η διαφοροποίηση που εμφανίζεται στη δυναμική αποπροσρόφησης του 

C6H5Cl πάνω και κάτω από το κατώφλι ablation εμφανίζεται ακόμη πιο δραματική 

στη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των φωτοπροϊόντων. Για το σκοπό αυτό, 

εξετάζουμε πρώτα τα  φωτοπροϊόντα που παρατηρούνται κατά το ablation καθαρών 

υμενίων C6H5Cl. 
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Για εντάσεις laser άνω των 50 mJ/cm2, παρατηρούμε σήμα σε μάζες που είναι 

συμβατές αντίστοιχα με τις κορυφές (C6H5)2, C6H5-C6H4Cl, C6H4Cl2, HCl. Στο 

φάσμα μάζας του C6H5Cl όπως λαμβάνεται από το εμπόριο εμφανίζεται μόνο ~ 1% 

ΗCl και καθόλου σήμα για τα φαινυλικά παράγωγα. (Με την περαιτέρω pump- thaw 

διαδικασία, το σήμα του HCl μειώνεται περαιτέρω). Εφ’όσον τα φαινυλικά παράγωγα 

δεν προϋπάρχουν σαν πρόσμειξη και δεν σχηματίζονται από καταλυτική διάσπαση 

του C6H5Cl στα τοιχώματα του inlet συστήματος, ή των χάλκινων πλαισίων 

υποστήριξης του παραθύρου (η δέσμη του laser “χτυπάει” αποκλειστικά την  

επιφάνεια του υμενίου και όχι οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια) κλπ, προφανώς 

σχηματίζονται στο υμένιο κατά την ακτινοβόληση. Δηλαδή είναι παράγωγα του 

ablation. Σε λίγο υψηλότερες εντάσεις laser, παρατηρούμε Cl και επιπλέον σε 

εντάσεις > 150 mJ/cm2, εμφανίζονται επίσης C6H4Cl-C6H4Cl. 

Αντίθετα, κάτω από το κατώφλι ablation, μόνο το ΗCl εμφανίζεται αρχικά. 

Στις πολύ χαμηλές εντάσεις laser, για να καταγραφεί το σήμα του HCl χρειάζεται να 

γίνει averaging σε 30 ή και παραπάνω παλμούς laser. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί 

ότι averaging για τόσους παλμούς απαιτείται γιατί το HCl δεν σχηματίζεται αμέσως 

(δηλ. με τον πρώτο παλμό). Όμως, αν αυξήσουμε το gain του preamplifier στα όρια 

του, διακρίνεται σήμα από τον πρώτο παλμό, πράγμα που υποδηλώνει ότι στην 

πραγματικότητα, η ανάγκη averaging οφείλεται στο χαμηλό S/N λόγο (δηλ. το σήμα 

είναι αρκετά μικρό ως προς τους ηλεκτρονικούς και άλλους θορύβους). Σε λίγο 

υψηλότερες εντάσεις (αλλά πάλι κάτω του κατωφλίου ablation), πράγματι, σήμα για 

το HCl διακρίνεται από τους πρώτους κιόλας παλμούς. 

Σε αντίθεση με το HCl, σήμα για τα φαινυλικά παράγωγα δεν εμφανίζεται 

αρχικά, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται το υψηλότερο δυνατό gain. Τα παράγωγα 

αυτά εμφανίζονται μόνο μετά από εκτεταμένη ακτινοβόληση και μόνο καθώς το 

επαγωγικό φαινόμενο για την πατρική κορυφή γίνεται ιδιαίτερα έντονο. 

Αυτό δείχνεται για την περίπτωση του (C6H5)2, στο σχ. 5, όπου φαίνεται η 

ένταση του C6H5Cl και του (C6H5)2 σαν συνάρτηση του αριθμού των παλμών που 

έχουν ακτινοβολήσει το υμένιο. 

Η κύρια ερώτηση που τίθεται από αυτά τα αποτελέσματα είναι το γιατί τα 

φαινυλικά παράγωγα παρατηρούνται στο φασματογράφο μάζας μόνο για εντάσεις 

πάνω από το κατώφλι ablation, ενώ δεν παρατηρούνται κάτω του κατωφλίου. Η 

πρώτη πιθανότητα είναι ότι ο σχηματισμός τους συσχετίζεται με το ablation π.χ. είναι 

δυνατόν, κατά το ablation, να μεταβάλλεται η κατάσταση του υμενίου επιτρέποντας 
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έτσι το σχηματισμό τους. Για παράδειγμα, ως γνωστόν, υπάρχει ένα ενεργειακό 

φράγμα σε κάθε αντίδραση που χωρίζει τα προϊόντα από τα αντιδρώντα. 

Για να μπορέσει να γίνει η αντίδραση, τα αντιδρώντα Α και Β πρέπει να έχουν 

αρκετή ενέργεια για να υπερπηδήσουν το Εα φράγμα. Είναι δυνατόν τώρα να 

προταθεί ότι κάτω από το κατώφλι ablation, η θερμοκρασία του υμενίου είναι χαμηλή 

και το C6H5 θραύσμα δεν έχει αρκετή ενέργεια για να αντιδράσει. Αντίθετα, πάνω 

από το κατώφλι η θερμοκρασία αυξάνεται σε τέτοιο βαθμό που η αντίδραση γίνεται 

δυνατή. Εναλλακτικά, μπορεί να προταθεί ότι κάτω από το κατώφλι, το υμένιο 

παραμένει σε στερεά κατάσταση οπότε το C6H5 δεν μπορεί να διαχυθεί για να βρει 

άλλο C6H5 για να αντιδράσει. Αντίθετα, πάνω από το κατώφλι, το υμένιο λιώνει 

(τουλάχιστον σύμφωνα με το θερμικό μοντέλο), οπότε στην περίπτωση αυτή 

περιμένουμε ελεύθερη διάχυση των ριζών και διευκόλυνση των αντιδράσεων. 

 Για να αποδείξουμε ότι τίποτε από αυτά δε συμβαίνει, εξετάσαμε την 

απορρόφηση λεπτών υμενίων C6H5Cl συναρτήσει του αριθμού των παλμών.  

 Στο σχ. 6 παρουσιάζουμε την αλλαγή στη διαπερατότητα σε λεπτό υμένιο 

C6H5Cl σταθερού πάχους (για το σκοπό αυτό κλείνουμε την εναπόθεση, περιμένοντας 

μικρό χρονικό διάστημα έτσι ώστε το σύστημα να αντληθεί σε πίεση ~ 8 Χ 10-7 mbar; 

σε αυτή την πίεση φυσικά ακόμη γίνεται εναπόθεση στο υμένιο, αλλά ο ρυθμός 

εναπόθεσης είναι  8 Χ 10-7 mbar / 2 X 10-5 mbar ~ 4 Χ 10-2 = 0.04 φορές πιο αργός: 

εφ’όσον η όλη μέτρηση της διαπερατότητας γίνεται σε περίπου 30 λεπτά, ο ρυθμός 

αυτός είναι αρκετά μικρός και δεν επηρεάζει τις μετρήσεις). Για να βεβαιωθούμε 

γι’αυτό, εξετάσαμε τη διαπερατότητα σε υμένιο που ακτινοβολήθηκε μόνο με 5 

παλμούς στην αρχή και 5 παλμούς μετά από ~ 15-20 λεπτά (χρησιμοποιήσαμε λίγους 

παλμούς για να αποφύγουμε το σχηματισμό φωτοπροϊόντων). Βρίσκουμε ότι η 

διαπερατότητα μετά από 15-20 λεπτά έχει μειωθεί μόνο  ~ 5 % της αρχικής τιμής: η 

μείωση αυτή είναι αμελητέα σε σχέση με τη μείωση που παρατηρείται όταν το υμένιο 

ακτινοβολείται ανά 1 λεπτό με 3 παλμούς (σχ. 6). Αυτό αποδεικνύει ότι κατά τη 

συνεχιζόμενη ακτινοβόληση μειώνεται η  

διαπερατότητα του υμενίου και ότι η μείωση οφείλεται αποκλειστικά στην 

ακτινοβόληση και όχι σε κάποια περαιτέρω εναπόθεση υλικού στο υμένιο. Επιπλέον, 

βρίσκεται ότι ο βαθμός μείωσης της διαπερατότητας του υμενίου αυξάνεται με 

αυξανόμενη ένταση του laser. Αυτό φαίνεται στο σχ. 7, όπου παρουσιάζεται η 

εξάρτηση του ln(I/Io) από τον αριθμό των παλμών που έχουν ακτινοβολήσει το 

υμένιο για δύο διαφορετικές τιμές της αρχικής έντασης Ιο.  Παρατηρούμε ότι για 

σχεδόν διπλάσια Ιο τιμή, η κλίση της γραμικά προσαρμοσμένης ευθείας είναι 
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 διπλάσια. Μ’άλλα λόγια, η μείωση της διαπερατότητας του υμενίου ανά παλμό είναι 

γραμμική συνάρτηση του Ιο.

Η μία πιθανή δικαιολόγηση της παρατηρούμενης μείωσης της διαπερατότητας 

του υμενίου είναι ότι η ακτινοβόληση επηρεάζει τη δομή του και επομένως το 

ποσοστό σκέδασης π.χ. αν αυξάνεται το ποσοστό σκέδασης, τότε το ποσοστό φωτός 

που ανιχνεύεται με τον joule-meter θα μειώνεται. Όμως,  

α) παρατηρούμενες αλλαγές στη διαπερατότητα είναι της τάξης των 25-50 % 

περίπου της αρχικής έντασης του laser, που συνεπάγεται αντίστοιχη αλλαγή στο 

ποσοστό σκέδασης. Είναι απίθανο η σκέδαση να αλλάζει γενικά κατά τόσο μεγάλο 

βαθμό (ακόμη και στις μετρήσεις υπό γωνία ~ 75ο, η σκέδαση ως προς την κάθετη 

διεύθυνση είναι ~ 30 % πράγμα που δείχνει ότι αλλαγές στη σκέδαση της τάξης του 

50 % είναι δύσκολο να γίνουν). 

β) γενικά, η απορρόφηση της ακτινοβολίας πρέπει να οδηγεί ακόμη και σε 

μικρό βαθμό σε αύξηση της θερμοκρασίας του υμενίου. Σαν αποτέλεσμα αυτής θα 

πρέπει να έχουμε το αντίστοιχο του thermal annealing με την αρχικά άμορφη δομή 

του υμενίου να γίνεται πιο πιο κρυσταλλική. Επομένως, η σκέδαση θα έπρεπε να 

μειώνεται με συνεχιζόμενη ακτινοβόληση και η διαπερατότητα παράλληλα να 

αυξάνεται.Αυτό όμως έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα πειραματικά αποτελέσματα. 

 Αποκλείοντας ότι η παρατηρούμενη μείωση διαπερατότητας οφείλεται σε 

αλλαγή της σκέδασης, εξετάζουμε την πιθανότητα αυτή αυτή να οφείλεται στο 

σχηματισμό φωτοπροϊόντων που απορροφούν πιο έντονα στο 248 nm φως απ’ότι η 

αρχική ουσία. Πράγματι τα αποτελέσματα είναι συμβατά με την υπόθεση αυτή: 

(α) τα φωτοπροϊόντα (C6H5)2,  C6H4Cl-C6H5 απορροφούν στα 248 nm πιο 

ισχυρά από το C6H5Cl [11] και αυτό θα μπορούσε να δικαιολογήσει την 

παρατηρούμενη μείωση της διαπερατότητας 

 (β) με αυξανόμενη ένταση laser, ο αριθμός φωτονίων αυξάνεται  ο αριθμός 

των μορίων C6H5Cl που διασπώνται και δίνουν C6H5 που αντιδρούν περαιτέρω 

αυξάνεται, δικαιολογώντας έτσι το γεγονός ότι με αυξανόμενη ένταση laser, ο βαθμός 

μείωσης της διαπερατότητας είναι μεγαλύτερος. Αυτό εξηγεί επίσης και τα 

αποτελέσματα του σχ.7, (ότι δηλαδή η μείωση της διαπερατότητας του υμενίου ανά 

παλμό είναι γραμμική συνάρτηση του Ιο), ενώ επιπλέon η σύγκριση των 

διαγραμμάτων δείχνει ότι ο σχηματισμός των φωτοπροϊόντων διέπεται από 

μονοφωτονική και όχι πολυφωτονική διαδικασία. 

 Σαν ένα δεύτερο τρόπο απόδειξης της υπόθεσης αυτής  για το σχηματισμό των 

φωτοπροϊόντων, κάναμε pump-probe πειράματα κατά τα οποία ακτινοβολήσαμε στην 
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αρχή υμένιο C6H5Cl σε πολύ χαμηλή ένταση laser (με ~ 30 παλμούς) και κατόπιν 

ακριβώς το ίδιο σημείο με υψηλή ένταση laser (~ 70 mJ/cm2) πάνω από το κατώφλι 

ablation. Το σχ. 8 δείχνει την ένταση του C6H4Cl2 που παρατηρείται ανά παλμό και 

σύγκρισή του με την ένταση που καταγράφεται για την ένωση αυτή όταν φρέσκο 

υμένιο C6H5Cl ακτινοβολείται αποκλειστικά σε 70 mJ/cm2. Όπως φαίνεται, στην 

πρώτη περίπτωση (δηλ.κατά την ακτινοβόληση υμενίου που έχει ακτινοβοληθεί 

προηγουμένως σε FLASER ~ 30 mJ/cm2), η ένταση του C6H4Cl2 είναι μεγαλύτερη από 

ότι για υμένιο που έχει ακτινοβοληθεί αποκλειστικά στα 70 mJ/cm2. Η διαφορά 

υποδηλώνει ότι κατά την ακτινοβόληση στα 30 mJ/cm2, πρέπει να έχει σχηματιστεί 

C6H4Cl2 που παραμένει στο υμένιο και αποπροσροφάται όταν αυτό ακτινοβολείται 

στα 70 mJ/cm2. 

 Συμπερασματικά, το συνδυασμένο αποτέλεσμα των μετρήσεων 

διαπερατότητας και των pump-probe πειραμάτων παρέχουν πολύ ισχυρή ένδειξη ότι 

τα φαινυλικά παράγωγα σχηματίζονται ακόμη και κατά την ακτινοβόληση κάτω από 

το κατώφλι ablation και ο μόνος λόγος για την αδυναμία ανίχνευσής τους σε αυτές τις 

εντάσεις είναι ότι απλά δεν μπορούν να αποπροσροφηθούν (δηλαδή παραμένουν και 

συσσωρεύονται). 

 Επομένως, η διαφοροποίηση που παρατηρείται πάνω και κάτω από το 

κατώφλι ablation δεν αναφέρεται  στη φωτοχημεία που λαμβάνει χώρα, αλλά 

αποκλειστικά και μόνο στη δυναμική αποπροσρόφησης: κάτω από το ablation 

κατώφλι, μόνο το HCl αποπροσροφάται (προφανώς γιατί είναι πτητικό), ενώ αντίθετα 

τα μεγαλύτερα και πιο ισχυρά αλληλεπιδρώντα με το C6H5Cl φαινυλικά προϊόντα δεν 

μπορούν να εξέλθουν στην αέρια φάση. Αντίθετα, πάνω από το κατώφλι, όλα τα 

προϊόντα, ακόμη και τα φαινυλικά, προφανώς αποπροσροφούνται. 

 Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί, για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία, 

κατάδειξη της ξεκάθαρης διαφοροποίησης των μηχανισμών αποδόμησης πάνω και 

κάτω από το κατώφλι. 

 

 

3.3   Συσχέτιση με μοριακές προσομοιώσεις 

 

Η κατανόηση των ανωτέρω πορισμάτων βασίζεται στα αποτελέσματα μοριακών 

προσομοιώσεων της Garrison [12]. Για να περιγράψει το φαινόμενο της 

αποπροσρόφησης μορίων του στερεού, θεωρεί τα μόρια αυτά σαν απλές σφαίρες και 

περιγράφει μόνο τους κινητικούς βαθμούς ελευθερίας και τις δονήσεις των μορίων με  
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το breathing mode (“φούσκωμα-ξεφούσκωμα”) των σφαιρών. Ο λόγος για τις 

απλουστεύσεις αυτές είναι ότι για να αποδώσει κανείς θεωρητικά την συλλογική 

φύση του φαινομένου του ablation, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσει σύστημα 

αποτελούμενο από μεγάλο αριθμό μορίων. Η περιγραφή της χρονικής εξέλιξης όλων 

των διαφορετικών κινήσεων για τέτοιο μεγάλο αριθμό μορίων θέτει σημαντικούς 

περιορισμούς στην ταχύτητα του υπολογιστή που χρησιμοποιείται. Η Garrison, 

ακριβώς για να υπερπηδήσει αυτές τις δυσκολίες, απλουστεύει τη δομή των μορίων 

έτσι ώστε να είναι δυνατή η προσομοίωση συμπεριφοράς ενός συστήματος 

αποτελούμενου από μεγάλο αριθμό μορίων; δηλαδή κατά βάθος υποθέτει ότι οι 

εσωτερικοί βαθμοί ελευθερίας των μορίων δεν έχουν μεγάλη σημασία για το ablation. 

 Έτσι η Garrison μπόρεσε να προβλέψει την ύπαρξη του κατωφλίου και τη 

λειτουργία διαφορετικών μηχανισμών αποπροσρόφησης πάνω και κάτω από αυτό. Σε 

υψηλές εντάσεις laser, ο ρυθμός θέρμανσης του υμενίου είναι εξαιρετικά γρήγορος (ο 

ρυθμός αυτός δίνεται από τη σχέση α.FLASER / dt) με αποτέλεσμα να έχουμε απότομη 

αύξηση του όγκου. Η αύξηση αυτή γίνεται προτού η γειτονική περιοχή προλάβει να 

προσαρμοστεί, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται ισχυρές τάσεις ανάμεσα στις 

διάφορες περιοχές, οι οποίες ξεπερνούν τις δυνάμεις συνοχής του υλικού στην αέρια 

φάση. Μ’άλλα λόγια η περιγραφή που δίνεται είναι περισσότερο μηχανική (το 

ανάλογο του φωτομηχανικού μοντέλου). Η προσομοίωση έδειξε ότι σε αυτή την 

περίπτωση δεν έχουμε λιώσιμο του υλικού, αλλά αντίθετα έχουμε εκρηκτική αλλαγή 

φάσης, κατ’ ευθείαν από τη στερεά στην αέρια κατάσταση. Καθώς το υλικό 

εκτινάσσεται, μεγάλα μόρια (π.χ. βιομόρια) που είναι ενσωματωμένα στη μήτρα, 

παρασύρονται σχεδόν μηχανικά και αποπροσροφώνται στην αέρια φάση. 

 Αντίθετα, σε χαμηλότερες εντάσεις laser, οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι επειδή 

ο ρυθμός εναπόθεσης της ενέργειας είναι μικρότερος, η θερμοκρασία στην 

ακτινοβολούμενη περιοχή αυξάνει βραδύτερα και επομένως η θερμική διαστολή είναι 

μικρότερη και βραδύτερη: έτσι, οι  δυνάμεις που αναπτύσσονται είναι αρκετά 

μικρότερες και δεν οδηγούν σε εκτίναξη του υλικού. Στην περίπτωση αυτή, τελικά 

απλώς τήκεται το υλικό και έχουμε αποπροσρόφηση των μορίων υπό τη μορφή 

εξαέρωσης (θερμικό μοντέλο). 

 Οι προσομοιώσεις δείχνουν δηλαδή τη συνεισφορά τόσο θερμικού όσο και 

φωτομηχανικού μηχανισμού κατά την ακτινοβόληση οργανικών στερεών. Η σχετική 

όμως συνεισφορά εξαρτάται από το ρυθμό εναπόθεσης και απορρόφησης της 

ενέργειας. Ο θερμικός μηχανισμός φαίνεται να λαμβάνει χώρα κάτω από το κατώφλι 
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ablation, ενώ το ablation συσχετίζεται καθαρά με φωτομηχανικό μηχανισμό 

(spallation). 

 Τα πειραματικά αποτελέσματα επί των φωτοπροϊόντων που σχηματίζονται 

κατά το UV ablation υμενίων C6H5Cl παρουσιάζουν ιδιαίτερη αντιστοιχία με τις 

ενδείξεις της Garrison και παρέχουν την πρώτη πειραματική απόδειξη για τον 

προτεινόμενο διαχωρισμό των μηχανισμών. Συγκεκριμένα: 

(α) η παρατήρηση ότι σε χαμηλές εντάσεις laser, παρατηρούμε αρχικά μόνο 

HCl και όχι τα φαινυλικά φωτοπροϊόντα, είναι συμβατή με τον προτεινόμενο θερμικό 

χαρακτήρα της αποπροσρόφησης κάτω από το κατώφλι. 

 O White [13] έχει μελετήσει τη φωτοχημεία που λαμβάνει χώρα κατά την 

ακτινοβόληση multilayer C6H5Cl σε πολύ χαμηλές εντάσεις φωτός. Για να εξετάσει 

τα προϊόντα που σχηματίζονται, χρησιμοποίησε την τεχνική της Προγραμματιζόμενης 

Θερμικής Ανάλυσης (Thermal Desorption Spectroscopy -TDS): σε αυτή την τεχνική, 

η θερμοκρασία του υποστρώματος αυξάνεται γραμμικά, ενώ τα αποπροσροφούμενα 

σωμάτια χαρακτηρίζονται με χρήση τετραπολικού φασματογράφου μάζας. Με τον 

τρόπο αυτό, ανιχνεύει κανείς όχι μόνο τις ενώσεις που έχουν παραμείνει στο 

υπόστρωμα μετά τη ακτινοβόληση, αλλά επιπλέον προσδιορίζει τη θερμοκρασία στην 

οποία οι διάφορες ενώσεις αποπροσροφώνται από το υλικό. Έτσι, ο White έδειξε ότι 

κατά την ακτινοβόληση του multilayer C6H5Cl και τη μετέπειτα εφαρμογή TDS, 

αποπροσροφάται C6H5-C6H4Cl σε θερμοκρασία 295 Κ. 

 Τώρα, αν στην περίπτωση των δικών μας πειραμάτων υπολογίσουμε τη 

θερμοκρασία του υμενίου για εντάσεις μικρότερες του κατωφλίου ablation [14], 

έχουμε για FLASER = 50 mJ/cm2

  ΔΤ= α.FLASER / n Cp  T ≈ 145 K 

Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πολύ μικρότερη από αυτή που απαιτείται για την 

αποπροσρόφηση του C6H5- C6H4Cl. Αντίθετα, είναι αρκετά υψηλή για  την εξαέρωση 

του HCl [Σημείωση: Για το HCl, δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία συγκεκριμένη τιμή 

για την ενέργεια αλληλεπίδρασής του με το  C6H5Cl, αλλά αυτή αναμένεται να είναι 

εξαιρετικά μικρή και επομένως η Τ ≈ 145 K προσδοκάται να είναι επαρκής για την 

εξάτμισή του στο κενό]. Επίσης, η τιμή Τ ≈ 145 K είναι συμβατή με την παρατήρηση 

μικρού C6H5Cl σήματος: σύμφωνα με την ΤDS μελέτη του White, το C6H5Cl αρχίζει 

να αποπροσροφάται σε Τ ≈ 145 K και η αποπροσρόφηση του φθάνει σε μέγιστο σε Τ 

≈ 175 Κ. 
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(β) Από την άλλη πλευρά, η παρατήρηση των φαινυλικών προϊόντων (C6H4Cl2, 

(C6H5)2, C6H5 -C6H4Cl, κλπ) πάνω από το κατώφλι ablation δείχνει ότι σε αυτή την 

περίπτωση, ο μηχανισμός αποπροσρόφησης δεν μπορεί να είναι θερμικός. Γιατί 

ακόμη και στα 100 mJ/cm2, η θερμοκρασία του υμενίου υπολογίζεται ότι είναι μόνο ∼ 

200 Κ, πολύ πιο κάτω απο τη θερμοκρασία των 295 Κ που απαιτείται για την 

αποπροσρόφηση των (C6H5)2, C6H5 - C6H4Cl κλπ. 

Για να είναι απόλυτα σίγουρο το συμπέρασμα αυτό, πρέπει να δειχθεί ότι το 

ποσοστό της ενέργειας που απορροφάται από το υμένιο δεν αλλάζει όταν είμαστε 

πάνω από το ablation κατώφλι. Αν αυτό ισχύει, η παρατήρηση φαινυλικών προϊόντων 

πάνω από το κατώφλι ablation, ξεκάθαρα αποδεικνύει ότι ο μηχανισμός 

αποπροσρόφησης (ή εκτίναξης) είναι διαφορετικής φύσης από ότι κάτω από αυτό.  

Για να αποδείξουμε αυτό το στοιχείο, μετρήσαμε την ενέργεια που 

απορροφάται σε λεπτά υμένια C6H5Cl πάνω και κάτω από το threshold. Σκοπός των 

μετρήσεων αυτών είναι να δείξουμε ότι δεν υπάρχει κάποια σημαντική 

διαφοροποίηση στην απορροφούμενη ενέργεια στα δύο διαφορετικά πεδία. Για τις 

μετρήσεις, εναποτίθετο υμένιο σε πίεση 6 Χ 10-5 mbar (κάτω από μοριακές συνθήκες) 

για συγκεκριμένο χρόνο. ΄Εγιναν μετρήσεις για υμένια που σχηματίστηκαν με 

εναπόθεσης επί 14 λεπτά (πάχος ~ 10 μm) και σε  10 λεπτά (δηλ. πάχος ~ 5 μm). Οι 

χρόνοι αυτοί επιλέχθηκαν έτσι ώστε το υμένιο να είναι σχετικά παχύ (όσο το δυνατόν 

πλησιέστερα προς το όριο του πάχους των υμενίων που εξετάζουμε στα πειράματα με 

το φασματογράφο μάζας), αλλά όχι τόσο παχειά ώστε η διαπερατότητα να είναι 

μηδενική.  

 Το πείραμα απέδειξε ότι ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ  

ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επομένως, αν το φαινόμενο του 

ablation είναι θερμικό, τότε η θερμοκρασία σε fluences ~ 70 mJ/cm2 δεν θα έπρεπε να 

διαφέρει σημαντικά από ότι σε fluences ~ 50 mJ/cm2 και επομένως δεν δικαιολογείται 

η παρατήρηση των φαινυλικών παραγώγων, σε αυτές τις υψηλότερες εντάσεις laser, 

απλώς σαν εξάτμιση. Προφανώς, κάποιος άλλος μηχανισμός αποπροσρόφησης 

λαμβάνει χώρα, ακριβώς όπως διατείνεται η Garrison. 

 

 

3.4   Ο μηχανισμός του επαγωγικού φαινομένου 
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Τα προηγούμενα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι κατά την 

ακτινοβόληση του υμενίου κάτω από το ablation threshold έχουμε σχηματισμό 

προϊόντων που απορροφούν πιο έντονα απ’ότι το C6H5Cl. Επειδή είμαστε κάτω από 

το threshold και με βάση, όπως εξηγήσαμε, το μοντέλο της Garrison, αυτά τα σχετικά 

μεγάλα μόρια δεν μπορούν να αποπροσροφηθούν και απλά συσσωρεύονται στο 

υμένιο. Η συσσώρευσή τους αυτή αποδεικνύεται από τα pump-probe πειράματα, 

όπως και από τα πειράματα διαπερατότητας. Σαν αποτέλεσμα της συσσώρευσής τους, 

η απορρόφηση του υμενίου στη συγκεκριμένη FLASER αυξάνεται σταδιακά, και σε 

κάποιο σημείο η αύξηση της απορρόφησης της ενέργειας ακτινοβολίας του laser 

γίνεται αρκετά μεγάλη ώστε να φτάσουμε στο κατώφλι ablation του C6H5Cl. Σε αυτό 

το σημείο έχουμε αποδόμηση του C6H5Cl και τα διάφορα μόρια που είχαν 

συσσωρευθεί στο υμένιο, αρχίζουν να συμπαρασύρονται από το εκτινασσόμενο 

C6H5Cl και εξέρχονται στην αέρια φάση, δικαιολογώντας έτσι την παρατήρηση τους 

στο φασματογράφο. Στο σημείο όμως αυτό, ακόμη υπάρχει αρκετή ποσότητα 

συσσωρευμένων φωτοπροϊόντων, έτσι ώστε συνεχίζεται να αυξάνεται η ποσότητα 

ενέργειας που απορροφάται και επομένως η ποσότητα C6H5Cl και φωτοπροϊόντων 

που εκτινάσσονται, μέχρις ότου τελικά φτάσουμε στο σημείο όπου η ποσότητα 

φωτοπροϊόντων που σχηματίζονται και παραμένουν στο υμένιο είναι ίση με την 

ποσότητα φωτοπροϊόντων που αποπροσροφούνται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΦΩΤΟΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 

ΑΠΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 

 
4.1  Διαφοροποιήσεις στις κινητικές κατανομές των φωτοπροϊόντων 
 

 Όπως είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, στις εντάσεις laser κάτω από το 

ablation threshold παρατηρείται αποπροσρόφηση μόνο του HCl και όχι των 

φαινυλικών φωτοπροϊόντων. Εξηγήσαμε αυτή τη διαφορά ως αποτέλεσμα του 

γεγονότος ότι σε αυτές τις εντάσεις laser η αποπροσρόφηση έχει καθαρά θερμικό 

χαρακτήρα. Επομένως, το HCl που είναι πτητικό μπορεί να αποπροσροφάται θερμικά 

σε αντίθεση με τα φαινυλικά παράγωγα για τα οποία απαιτούνται πολύ υψηλότερες 

θερμοκρασίες για τη θερμική αποπροσρόφησή τους. 

 Πέρα όμως από τη διαφοροποίηση που παρατηρείται ανάμεσα στα δύο αυτά 

παράγωγα, κάτω από το ablation threshold, διαφορές παρατηρούνται μεταξύ τους 

ακόμη και πάνω από το κατώφλι ablation. Συγκεκριμένα,  

(α) το ΗCl φτάνει στο φασματογράφο μάζας σε πολύ πιο γρήγορους χρόνους, 

πράγμα που σημαίνει ότι έχει υψηλή ταχύτητα και κινητική ενέργεια. Αντίθετα, τα 

φαινυλικά παράγωγα παρουσιάζουν πάντοτε τα ίδια ΤΟF φάσματα όπως και  η 

πατρική κορυφή: δηλαδή χαρακτηρίζονται από την ίδια κατανομή ταχυτήτων με την 

η πατρική κορυφή. 

(β) Επιπλέον, όπως φαίνεται και στο σχ. 1, η ένταση του ΗCl είναι σχεδόν 

σταθερή κατά την ακτινοβόληση υμενίου C6H5Cl με διαδοχικούς παλμούς laser. 

Αντίθετα, η ένταση όλων των φαινυλικών παραγώγων εμφανίζει σημαντική αλλαγή 

με διαδοχικούς παλμούς. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η εξάρτηση αυτή 

παρουσιάζει σημαντική αντιστοιχία προς αυτή της πατρικής κορυφής. Μ’ άλλα λόγια, 

η ένταση αποπροσρόφησης των φαινυλικών παραγώγων φαίνεται να συσχετίζεται μ’ 

αυτή του πατρικού μορίου. 

 (γ) Επίσης, το HCl βρέθηκε να εμφανίζει ακόμα μία διαφοροποίηση σαν 

συνάρτηση της έντασης του laser. Ενώ σε σχετικά υψηλές εντάσεις η κατανομή  
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χρόνων (και επομένως ταχυτήτων) είναι αρκετά “λεπτή” και σαφώς 

καθορισμένη, σε μικρές εντάσεις τα φάσματα ήταν αρκετά φαρδιά, περισσότερο 

μάλιστα και από αυτά της πατρικής κορυφής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 

εμφανίζονται δύο κατανομές στα φάσματα του ΗCl σε χαμηλές εντάσεις. Η πρώτη 

κατανομή, που όπως σε όλες τις εντάσεις του laser, είναι πολύ γρήγορη (εμφανίζεται 

σε μικρούς χρόνους) και μια δεύτερη κατανομή που εμφανίζεται πολύ αργότερα. Το 

διάγραμμα παρουσιάζει τα φάσματα του HCl που καταγράφονται σαν συνάρτηση των 

παλμών από υμένιο που μόλις εναποτέθηκε. Η εμφάνιση δύο κατανομών υποδηλώνει 

ότι θα πρέπει να υπάρχουν δύο διαφορετικοί μηχανισμοί σχηματισμού και 

αποπροσρόφησης του ΗCl. 

 Για να κατανοήσουμε την προέλευση των δύο κατανομών, το σήμα του ΗCl 

εξετάστηκε σαν συνάρτηση των αριθμών των παλμών. Παρατηρήθηκε μια σημαντική 

διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο κατανομές του HCl. Αρχικά, μόνο η δεύτερη 

κορυφή διακρίνεται σαφώς, καθώς όμως η ακτινοβόληση συνεχίζεται, η πρώτη 

κατανομή αρχίζει να ενισχύεται σε σημείο που να είναι σαφώς καθορισμένη μετά από 

20-30 παλμούς. Πέραν τούτου, η σχετική ένταση των δύο κατανομών είναι σε μεγάλο 

βαθμό σταθερή, τουλάχιστον μέσα στα όρια του λάθους των μετρήσεων. 

 Αν τώρα εξετασθεί η αντίστοιχη εξάρτηση του χρόνου πτήσης του C6Η5Cl, 

τότε παρατηρείται ότι ο πιο πιθανός χρόνος πτήσης (δηλαδή, ο χρόνος μεγίστου 

σήματος) για το HCl είναι περίπου ίσος με αυτόν του C6Η5Cl. Αυτό δείχνεται και στο 

επόμενο διάγραμμα. Επομένως, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ, ΤΟ C6Η5Cl ΚΑΙ ΤΟ 

HCl ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ vπιο πιθανή. Επιπλέον, από τη μελέτη της 

εξάρτησης του σήματος από τους παλμούς, παρατηρήθηκε ότι η πρώτη κορυφή 

“μεγαλώνει” καθώς ενισχύεται το επαγωγικό φαινόμενο για την πατρική κορυφή. 

Έτσι φαίνεται ότι Η ΑΡΓΗ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ HCl ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ 

SUBABLATION ΠΕΡΙΟΧΗ, ΕΝΩ Η ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΡΥΦΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ.   

 

 

4.2   Βαθμός συσσώρευσης φωτοπροϊόντων στο υπόστρωμα  

  

Στο σχ. 2, δείχνεται η αντίστοιχη εξάρτηση από τον αριθμό παλμών του λόγου  
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 της έντασης των φωτοπροϊόντων ως προς την αντίστοιχη της πατρικής κορυφής. 

Όπως φαίνεται, ο λόγος εμφανίζει μια πιο ξεκάθαρη εκθετική μορφή. Αυτό δείχνει 

ότι έχουμε εν μέρει συσσώρευση των φωτοπροϊόντων στο υμένιο, δηλαδή 

φωτοπροϊόντα που σχηματίστηκαν από προηγούμενους παλμούς του laser στα 

βαθύτερα στρώματα του υμενίου. Η συσσώρευση συνεχίζεται μέχρις ότου επέλθει 

ισορροπία ανάμεσα στο ποσοστό φωτοπροϊόντος που σχηματίζεται ανά παλμό και 

στο ποσοστό που αποπροσροφάται. Η συσσώρευση είναι ιδιαίτερα έντονη σε 

εντάσεις laser λίγο πιο πάνω από το κατώφλι ablation: αυτό είναι κατανοητό, καθότι 

σε αυτές τις εντάσεις, το βάθος του υλικού που αποπροσροφάται είναι σχετικά μικρό, 

οπότε φαινυλικά παράγωγα που έχουν σχηματιστεί σε μεγαλύτερο βάθος, 

παραμένουν εγκλωβισμένα και δεν μπορούν να αποπροσροφηθούν. Καθώς η ένταση 

του laser αυξάνεται, η ποσότητα υλικού που αποπροσροφάται αυξάνεται σημαντικά 

(η σιγμοειδής εξάρτηση του σχ. 4, κεφάλαιο ΙΙΙ) και ως εκ τούτου, η συσσώρευση 

είναι λιγότερο έντονη. Σε αρκετά υψηλές εντάσεις, ο λόγος Ιφωτοπροϊόν/ ΙC6H5Cl 

παραμένει σταθερός, συναρτήσει διαδοχικών παλμών, υποδηλώνοντας ότι ακόμα και 

φωτοπροϊόντα που σχηματίζονται σε κάποιο βάθος στο υμένιο μπορούν και 

εξέρχονται. 

 Επομένως, η παρατηρούμενη εξάρτηση των εντάσεων των φαινυλικών 

προϊόντων από διαδοχικούς παλμούς του laser επεξηγείται εν μέρει από τη 

συσσώρευση των ενώσεων αυτών στο υμένιο. Όμως, αυτό δεν εξηγεί γιατί υπάρχει 

πλήρης αντιστοιχία ανάμεσα στις εντάσεις των ενώσεων αυτών και στην ένταση του 

C6H5Cl.  

Σε αντίθεση με τα φαινυλικά παράγωγα, το σήμα του HCl είναι σχεδόν 

ανεξάρτητο του αριθμού διαδοχικών παλμών. Προφανώς, το HCl σαν αρκετά πτητικό 

και μικρού μεγέθους, μπορεί να αποπροσροφάται από μεγαλύτερο βάθος και ως εκ 

τούτου η συσσώρευσή του με διαδοχικούς παλμούς είναι ελάχιστη. 

Έγινε ακόμα το εξής “pump-probe” πείραμα. Υμένιο που μόλις είχε 

εναποτεθεί, ακτινοβολήθηκε με 2-5 παλμούς σε μεγάλη ένταση laser και κατόπιν 

καταγράφηκε το σήμα του HCl ακτινοβολώντας σε πολύ χαμηλή τιμή του FLASER. Σε 

σύγκριση με τα σήματα HCl που καταγράφονται κατά την ακτινοβόληση 

αποκλειστικά  στη χαμηλή αυτή τιμή, η πρώτη κορυφή φαίνεται να επηρεάζεται 

ελάχιστα, η δε δεύτερη κορυφή εμφανίζει μια πολύ μικρή (~20%) αύξηση στην 

έντασή της. Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι η προηγούμενη ακτινοβόληση σε μεγάλη 

ένταση laser δεν επιφέρει σημαντική αλλαγή στις εντάσεις του HCl. Το αποτέλεσμα 
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αυτό υποδηλώνει ότι ελάχιστο από το HCl που σχηματίζεται κατά την ακτινοβόληση 

σε μεγάλες τιμές έντασης παραμένει στο υμένιο.  

 

 

4.3   Επεξήγηση διαφορών μεταξύ των φωτοπροϊόντων 

 

Οι διαφοροποιήσεις αυτές μεταξύ HCl και φαινυλικών παραγώγων θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ότι υποδηλώνουν σε διαφορές στον τρόπο σχηματισμού τους. Για 

παράδειγμα, ο σχηματισμός του (C6H5)2 απαιτεί διάχυση δύο C6H5, ενώ αντίθετα, ο 

σχηματισμός του HCl δεν υπόκειται σε τέτοιο περιορισμό, καθώς το Cl θραύσμα 

περιβάλλεται από C6H5Cl μόρια και μπορεί άμεσα να αντιδράσει. Έτσι, θα ήταν 

πιθανόν να θεωρήσουμε ότι η διαφορά στο pulse evolution υποδηλώνει περιορισμούς 

στους οποίους υπόκειται ο σχηματισμός των φαινυλικών παραγώγων. 

 Εναλλακτικά, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι τα φαινυλικά παράγωγα 

προέρχονται από τη φωτοδιάσπαση άλλων παραγώγων (π.χ. το (C6H5)2 από τη 

φωτοδιάσπαση του C6H5-C6H4Cl κλπ.), επεξηγώντας έτσι το pulse evolution 

ορισμένων φαινυλικών παραγώγων. 

 Όμως, όπως φαίνεται στο σχ. 2, οι σχετικές εντάσεις των διαφόρων 

φαινυλικών παραγώγων δεν αλλάζουν με διαδοχικούς παλμούς: Αυτό δείχνει 

ξεκάθαρα ότι τα διάφορα φαινυλικά παράγωγα σχηματίζονται από παράλληλες 

αντιδράσεις (διαφορετικά, η αύξηση της μιας ένωσης θα έπρεπε να συνοδεύεται από 

μείωση της άλλης). 

 Η παρατήρηση των φαινυλικών παραγώγων από τον πρώτο κιόλας παλμό 

(τουλάχιστον στις υψηλότερες εντάσεις του laser), δείχνει ότι δεν υφίστανται 

σημαντικοί περιορισμοί στο σχηματισμό τους. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο κεφ. 

ΙΙΙ, τα C6H4Cl2 και HCl σχηματίζονται από παράλληλες αντιδράσεις του Cl με το 

C6H5Cl. Επομένως, τουλάχιστον το C6H4Cl2 θα έπρεπε να εμφανίζει ακριβώς την ίδια 

pulse evolution με το HCl. Συμπεραίνουμε ότι οι διαφορές ανάμεσα στο HCl και τα 

φαινυλικά παράγωγα δεν πρέπει να οφείλονται (δεν είναι ενδεικτικές) του τρόπου 

σχηματισμού τους.  

Παρομοίως, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η υψηλότερη κινητική 

ενέργεια του HCl σε σχέση με αυτή των φαινυλικών παραγώγων, υποδηλώνει τις 

διαφορετικές ενέργειες που απελευθερώνονται κατά το σχηματισμό των ενώσεων 

αυτών. Ο λόγος για την αντιστοιχία γίνεται κατανοητός αν ανατρέξουμε στο μοντέλο 

της Garrison. Όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ, πάνω από το κατώφλι, το 
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υπόστρωμα θερμαίνεται πιο γρήγορα απ’ότι διαστέλλεται, με αποτέλεσμα την 

αύξηση των δυνάμεων ανάμεσα στην ακτινοβολούμενη περιοχή και τη γύρω. Σε 

κάποια στιγμή, οι δυνάμεις αυτές αποκτούν τέτοια τιμή που προκαλούν την εκτίναξη 

του υλικού στην αέρια φάση. Σε αυτή την περίπτωση, οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι 

τα “μεγάλα” μόρια παρασύρονται από τα μαζικά αποπροσροφούμενα μόρια της 

μήτρας. Μ’άλλα λόγια, σύμφωνα με την περιγραφή αυτή, ο λόγος για την εκτίναξη 

των μεγάλων μορίων στην αέρια φάση είναι καθαρά η “μηχανική” ενσωμάτωση στο 

jet των εκτινασσόμενων μορίων του C6H5Cl.  

Παρόλ’αυτά, στο ablation μιγμάτων έχουν βρεθεί περιπτώσεις όπου τα 

διάφορα συστατικά έχουν διάφορες ταχύτητες και η παραπάνω απλή περιγραφή του 

“supersonic expansion” [15]-[18] δεν είναι ικανή να εξηγήσει πλήρως τα πειραματικά 

αποτελέσματα. Προφανώς, σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ο αριθμός των συγκρούσεων 

μεταξύ των αποπροσροφούμενων σωματίων δεν είναι ικανός να επιφέρει πλήρη 

ανακατανομή ταχυτήτων, όπως συμβαίνει κατά τη διαδικασία του supersonic 

expansion (ο αριθμός των συγκρούσεων που απαιτούνται για την αλλαγή ταχυτήτων 

είναι ~1-5, το πολύ, περιστροφών ~10, δονητικής ενέργειας ~100, σε αντίθεση με 

αντιδράσεις όπου ο αναγκαίος αριθμός συγκρούσεων εξαρτάται από το ενεργειακό 

φράγμα (energy barrier) της αντίδρασης. Εν γένει όμως, ο αριθμός των συγκρούσεων 

που απαιτούνται για μια αντίδραση είναι μεγαλύτερος απ’ότι παραπάνω. 

Με βάση λοιπόν αυτές τις πληροφορίες, εξετάζουμε το τι μπορεί να συμβαίνει 

στην περίπτωση του (C6H5)2 και του ΗCl. 

Καταρχήν, το (C6H5)2 βρίσκεται, σε όλες τις περιπτώσεις, να έχει την ίδια 

ακριβώς κατανομή ταχυτήτων με το πατρικό μόριο. Στην περίπτωση αυτή, η 

συμπεριφορά είναι πολύ παρόμοια με αυτή που περιμένουμε με βάση το μοντέλο του 

supersonic expansion. Προφανώς, το (C6H5)2 είναι πολύ μεγάλο σε μέγεθος και έχει 

ισχυρή αλληλεπίδραση με τα γειτονικά του C6H5Cl μόρια. Έτσι, ακόμη και όταν 

σχηματίζεται μέσα στο υμένιο, δεν έχει αρκετή ελευθερία να διαφύγει. Είναι πιθανό 

ότι εξέρχεται μαζί με τον κύριο όγκο του υλικού, οπότε σε αυτή την περίπτωση 

υφίσταται πολυάριθμες συγκρούσεις και τελικά αποκτά την ίδια ταχύτητα με τα 

μόρια του C6H5Cl. 

Στην περίπτωση του HCl η κατάσταση είναι διαφορετική. Το HCl έχει μικρό 

μέγεθος και η αλληλεπίδρασή του με το C6H5Cl δεν είναι ισχυρή. Επομένως, από τη 

στιγμή που σχηματίζεται έχει μεγάλο βαθμό ελευθερίας και μπορεί εύκολα να 

διαχυθεί μέσα στο πλέγμα του υμενίου. Πράγματι, σε matrix isolation μελέτες 

παρατηρείται ότι το HCl διαχέεται εύκολα στη μήτρα, ακόμη και σε χαμηλότερες 
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θερμοκρασίες απ’ότι εδώ (όπου φυσικά, λόγω της χαμηλότερης θερμοκρασίας το 

υμένιο είναι ακόμα πιο “σκληρό”). Σαν αποτέλεσμα του χαρακτηριστικού αυτού, το 

HCl περιμένουμε να εξέρχεται εύκολα, αμέσως μόλις σχηματίζεται. Επειδή δε, 

u=(2E/m)1/2, δηλαδή επειδή η ταχύτητα είναι αντιστρόφως ανάλογη της τετραγωνικής 

ρίζας της μάζας, για την ίδια ενέργεια, έχει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα απ’ότι το 

C6H5Cl ή το (C6H5)2. Σαν αποτέλεσμα τούτου, εξέρχεται πρώτο και επιπλέον  

προηγείται του C6H5Cl στο plume.  

Έτσι, το HCl δεν υφίσταται πολλές συγκρούσεις και δεν εξαναγκάζεται να 

αποκτήσει ταχύτητα ίση με αυτή του C6H5Cl. Με αυτό τον τρόπο, εξηγείται η 

διαφοροποίηση που παρατηρείται ανάμεσα στις κινητικές συμπεριφορές του  (C6H5)2 

και του HCl. 

Για να εξηγήσουμε την προέλευση της δεύτερης κατανομής του ΗCl, είχαμε 

προτείνει παλιότερα, ότι θα πρέπει να οφείλεται σε HCl που έχει σχηματιστεί και έχει 

εγκλωβιστεί σ’αυτό. Στην αρχή, δεν υπάρχει καθόλου HCl, καθώς όμως αρχίζουμε να 

ακτινοβολούμε “φρέσκο” υμένιο σχηματίζεται, ενώ ένα ποσοστό του παραμένει στο 

φιλμ και απελευθερώνεται στους επόμενους παλμούς. Στους αρχικούς παλμούς, το 

ποσοστό του HCl που έχει σχηματιστεί είναι μικρό και δεν γίνεται φανερό σαν 

ανεξάρτητη κορυφή. Με συνεχιζόμενη ακτινοβόληση, όλο και περισσότερη ποσότητα 

συσσωρεύεται από προηγούμενους παλμούς και απελευθερώνεται. 

 Επειδή τώρα, το ΗCl προέρχεται από βαθύτερα στρώμματα του υμενίου, 

καθώς εξέρχεται υφίσταται πολυάριθμες συγκρούσεις και ως εκ τούτου χάνει ένα 

ποσοστό της ενέργειάς του, επεξηγώντας έτσι την πολύ χαμηλή κινητική ενέργεια 

που έχει. 

 Τώρα όμως, με τα καινούρια δεδομένα και έχοντας υπόψη το μοντέλο της 

Garrison, η προηγούμενη εξήγηση δεν φαίνεται επαρκής (χωρίς όμως να αποκλείεται 

και πλήρως). Η εξήγηση που δίνουμε τώρα για τη διαφοροποίηση στις κινητικές 

κατανομές του HCl ανάλογα με την περιοχή του FLASER βασίζεται στο διαφορετικό 

αριθμό των συγκρούσεων που τα αποπροσροφούμενα σωμάτια υφίστανται πάνω και 

κάτω από το κατώφλι. 

 Πάνω από το κατώφλι, όπως είδαμε, έχουμε τη δημιουργία supersonic 

expansion λόγω του μεγάλου αριθμού των συγκρούσεων που τα αποπροσροφούμενα 

σωμάτια υφίστανται αμέσως πάνω από την επιφάνεια. Αντίθετα, κάτω από το 

κατώφλι, ο αριθμός των αποπροσροφούμενων σωματίων είναι περιορισμένος και ως 

εκ τούτου ο αριθμός των συγκρούσεων που υφίστανται δεν είναι αρκετός για να 

οδηγήσει σε ανάπτυξη supersonic beam. Παρόλ’αυτά όμως, υπολογίζεται ότι κάποιες 
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συγκρούσεις λαμβάνουν χώρα, γύρω στις 3-20 ανά σωμάτιο. Ο αριθμός αυτός είναι 

ικανός να επηρεάσει τις κινητικές κατανομές των μορίων. 

Συγκεκριμένα, ο Kelly [19] έχει προτείνει ότι στην περίπτωση περιορισμένου 

αριθμού συγκρούσεων σχηματίζεται ένα στρώμα από σωμάτια ακριβώς πάνω από την 

επιφάνεια, το λεγόμενο Knudsen στρώμα. Αποτέλεσμα του σχηματισμού του 

στρώματος αυτού, είναι το να κινούνται “όλα μαζί” τα διάφορα σωμάτια με την ίδια 

ταχύτητα και ανεξαρτήτως μάζας. Έτσι, ενώ αρχικά το HCl και το C6Η5Cl 

αποπροσροφούνται από την επιφάνεια με την ίδια ενέργεια (όπως αναμένεται με 

βάση το θερμικό χαρακτήρα αποπροσρόφησης που προτείνει η Garrison), λόγω των 

συγκρούσεων στο Knudsen στρώμα αποκτούν τελικά την ίδια ταχύτητα και επομένως 

διαφορετικές ενέργειες. 
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 KEΦΑΛΑΙΟ  5 

 
ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ NANOSECOND ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ   

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PMMA/NAPI 

 
5.2    Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, επεκτείνουμε τη μελέτη στην εξέταση των φωτοχημικών 

αλλαγών κατά τo ablation πολυμερών εμπλουτισμένων σε φωτοευαίσθητες ενώσεις. 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, οι μελέτες της φωτοχημείας στην περιοχή της 

εκρηκτικής αποδόμησης είναι περιορισμένες. Για να εξετάσουμε αν το ablation 

διαφοροποιεί τη φωτοχημεία σε σχέση με τις χαμηλές εντάσεις φωτός, μελετήσαμε 

την αποδόμηση ΡΜΜΑ εμπλουτισμένου σε NapI. 

Το ιωδοναφθαλένιο NapI είναι ένα φωτοευαίσθητο μόριο μικρού μοριακού 

βάρους, το οποίο έχει μελετηθεί εκτενώς στην αέρια φάση και σε διάλυμα. Οι 

φυσικοχημικές του ιδιότητες είναι γνωστές, για παράδειγμα ο χρόνος διάσπασής του 

είναι 900 fsec [20-21]. Επίσης, το NapI παρουσιάζει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:  

α) Κατά την ηλεκτρονική του διέγερση στα 248 nm, διασπάται ομολυτικά ο 

δεσμός C-I προς ρίζα ναφθαλενίου και ατομικό ιώδιο [22]. Αυτή η διάσπαση έχει 

κβαντικό ποσοστό απόδοσης σε διάλυμα ίσο με τη μονάδα.  

NapI → 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 φωτόλυσης αυτής. Βέβαια, μέσα στην πολυμερική μήτρα, λόγω των 

φαινομένων του κλουβιού [23] που παρουσιάζονται αναλυτικά σε επόμενο 

υποκεφάλαιο, περιμένουμε το ποσοστό φωτόλυσης του μορίου να είναι μειωμένο. 

Πραγματικά, σε συμπυκνωμένες μορφές ύλης, έχει βρεθεί ότι το ποσοστό 

φωτοδιάσπασης είναι σημαντικά μειωμένο συγκριτικά με την αέρια φάση και το 

διάλυμα. 

β) Το Nap. που παράγεται από την αντίδραση (1) μπορεί να οδηγήσει στο 

σχηματισμό των προϊόντων ΝαpH και Nap2 μέσω των παρακάτω αντιδράσεων: 

Nap + H→ NapH (H: από αλυσίδα του ΡΜΜΑ) (2) 
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Nap.  + Nap. → Nap2 (3) 

Το κβαντικό ποσοστό απόδοσης φθορισμού του NapI είναι περίπου μηδέν. Όμως τα 

προϊόντα NapH και Nap2 φθορίζουν ισχυρά αποτελώντας έτσι ευαίσθητους δείκτες 

για την παρακολούθηση του ποσοστού φωτόλυσης του μητρικού μορίου. Συνεπώς, με 

την τεχνική του επαγόμενου φθορισμού από λέϊζερ (laser-induced fluorescence), 

μπορούμε να μελετήσουμε ποιοτικά και ποσοτικά τις διάφορες φωτοχημικές αλλαγές 

μέσα στην πολυμερική μήτρα κατά την ακτινοβόληση του συστήματος PMMA/NapI 

στα 248nm. Σκοπός είναι να εξετάσουμε αν και σε τι ποσοστό διασπώνται τα μόρια 

της φωτοευαίσθητης ένωσης και επιπλέον τι είδους αντιδράσεις γίνονται μεταξύ των 

θραυσμάτων που σχηματίζονται κατά τη φωτοδιάσπαση αυτή. 

 

5.2 Χαρακτηρισμός φωτοπροϊόντων  
 

 

5.2. α   Εξέταση φασμάτων φθορισμού ΡΜΜΑ  
 

Στο υποκεφάλαιο αυτό, εξετάζουμε τα προϊόντα αποδόμησης του PMMA κατά την 

ακτινοβόλησή του στα 248nm με nsec παλμούς λέϊζερ. Παρόλο που μια τέτοιου 

είδους εξέταση δεν αποτελεί αντικείμενο της εργασίας αυτής, είναι απαραίτητη για να 

χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς αν χρειαστεί. 

Προηγουμένως, 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 terminators). Τυπικό φάσμα 

φθορισμού του εμπορικού απεικονίζεται στο σχ. 1. 

 Στο φάσμα φθορισμού του εμπορικού ΡΜΜΑ εμφανίζονται δύο κύριες 

κορυφές, μία στενή στα 293 nm και μία ευρεία στα 400-500 nm. Αρχικά, με τους 

πρώτους παλμούς, το σήμα της πρώτης κορυφής είναι αρκετά μεγάλο. Σε 

καθαρισμένο PMMA όμως που έχει ακτινοβοληθεί με τον ίδιο αριθμό παλμών, η 

ένταση αυτής της κορυφής είναι πολύ μικρότερη. Αυτή η παρατήρηση οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η κορυφή στα 293 nm προέρχεται από κάποια φθορίζουσα 



πρόσμειξη που περιέχεται στο εμπορικό ΡΜΜΑ και  η οποία απομακρύνεται με τον 

καθαρισμό. 
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Με τη συνεχιζόμενη ακτινοβόληση, όπως φαίνεται και στο σχ. 2, σημειώνεται μείωση 

της κορυφής στα 293nm και παράλληλη 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 σπονδυλική στήλη της πολυμερικής αλυσίδας . Επομένως, 

φαίνεται ότι οι πολλοί παλμοί ακτινοβόλησης επιφέρουν  σημαντική αλλοίωση στη 

χημική σύσταση του ΡΜΜΑ. 

Στα 248 nm, μόνο το καρβονύλιο της εστεροομάδας της μονομερούς μονάδας 

μπορεί να απορροφήσει. Αυτή η απορρόφηση μπορεί να οδηγήσει στη φωτόλυση 

δεσμών, φωτόλυση που συνεπάγεται τη δημιουργία ριζών όπως CH3
., CH3O. και 

CH3OCΟ.. 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. Μελέτες με την 

τεχνική FTIR επιβεβαίωσαν τον σχηματισμό τέτοιων ακόρεστων προϊόντων [24].  

Επίσης, προηγούμενες μελέτες του ablation του PMMA στα 248nm, που 

βασίζονται στην ανάλυση των προϊόντων που εκτινάσσονται στην αέρια φάση με 

φασματοσκοπία μάζας, μπορεί να δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Σύμφωνα 

λοιπόν με τον Srinivasan, κάτω από συνθήκες ablation αποπροσροφώνται στην αέρια 

φάση, αέρια μικρού μοριακού βάρους όπως CO και CH4, θραύσματα της 

σπονδυλικής στήλης της πολυμερικής αλυσίδας σχετικά μικρού μοριακού βάρους 

(περίπου 2500) και ΜΜΑ (μονομερές) σε ποσοστό μόλις 1% των προϊόντων [x].  

Σε παρόμοια μελέτη, οι Larciprette και Stuke [x], ανίχνευσαν θραύσματα που 

αποδόθηκαν σε μόρια του τύπου CH2=C(CH3)-CH=C(CH3)-CH=C(CH3) (1). Αν 

πολυμεριστούν τα μόρια του τύπου Ι, δημιουργούνται ακόρεστα μόρια μοριακού 

τύπου (-CH2=C(CH3)=CH-C(CH3)=CH-C(CH3)-)n (ΙΙ), δηλαδή μόρια εκτεταμένης 

συζυγίας τα οποία εκπέμπουν στα 400-500 nm. Η δημιουργία τέτοιων προϊόντων 

είναι συμβατή με την εμφάνιση της κορυφής στα 400-500 nm.  

Οι παραπάνω φωτοχημικές αλλαγές δεν διαφοροποιούνται ως προς τη φύση 

τους σε όλη την εξεταζόμενη περιοχή των εντάσεων λέϊζερ.  
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   5.3 Εξέταση φασμάτων φθορισμού PΜΜΑ/NAPI 
 

 

Στο υποκεφάλαιο αυτό, εξετάζουμε τα φωτοπροϊόντα που σχηματίζονται κατά την 

nsec ακτινοβόληση του συστήματος ΡΜΜΑ/NapI. Πρακτικά, το NapI απορροφάει 

κυρίως την ενέργεια του λέϊζερ, οπότε το φάσμα φθορισμού αναμένεται να 

κυριαρχείται από φωτοπροϊόντα που προέρχονται από τη φωτόλυση της χρωμοφόρας. 

Στο σχ. 3 παρουσιάζεται ένα χαρακτηριστικό φάσμα φθορισμού του 

ΡΜΜΑ/NapI. Σύγκριση των φασμάτων φθορισμού PMMA/NAPH και PMMA/NAPI 

που παρουσιάζονται στο σχ. 5 επιβεβαιώνει την αναμενόμενη παραγωγή NapH κατά 

την ακτινοβόληση του συστήματος πολυμερούς-φωτοευαίσθητης ένωσης. Ευκρινώς 

διακρίνονται οι δύο χαρακτηριστικές κορυφές του NapH, μία στα 325 και μία στα 

336 nm. Έτσι, το Νap. που παράγεται από τη φωτοδιάσπαση του NapI 

NapI → Νap. + I. 

σαν πολύ δραστική ρίζα, αποσπά ένα άτομο υδρογόνου από το περιβάλλον 

(πλευρικές ομάδες της πολυμερικής αλυσίδας) και παράγεται NapH. Οι αντιδράσεις 

απόσπασης υδρογόνου των ριζών Νap. είναι γνωστές (k ≈ 106-107 M-1s-1 σε 

θερμοκρασία δωματίου) [25].  

Εκτός όμως από το NapH, το φάσμα υποδεικνύει και το σχηματισμό 

προϊόντων τύπου NapH που διευρύνουν την κορυφή του NapH. Έτσι, η κορυφή στα 

325 nm εμφανίζεται σαν ώμος στο φάσμα, ενώ η κορυφή στα 336 nm δεν 

παρουσιάζεται τόσο οξεία. Θα μπορούσαμε να αποδώσουμε τη διεύρυνση αυτή και 

στο σχηματισμό Nap2.  

Για να το εξετάσουμε αυτό, προβήκαμε στη μελέτη του φθορισμού 

διαλυμάτων NapI σε διαλύτη C6H12 (Το C6H12 δεν απορροφάει στα 248 nm και 

αποτελεί πηγή ατόμων υδρογόνου για τις δραστικές ρίζες). Στο καταγραφόμενο 

φάσμα, εκτός από την κορυφή του NapH, εμφανίζεται και μία ευρεία κορυφή στα 350 

nm που αντιστοιχεί στο Ναp2. Το Ναp2 μπορεί να παραχθεί από δύο κανάλια: 

Ναp.  + Ναp 
. → Ναp2 (1) 

Ναp.  + ΝαpI → Ναp2 + I. (2) 

Πραγματικά, με την περαιτέρω ακτινοβόληση του στερεού συστήματος 

PMMA/NapI διευρύνεται η κορυφή του NapH προς τα 350-400 nm, υποδεικνύοντας 

το σχηματισμό Ναp2 καθώς και προϊόντων Nap-X (όπου Χ =θραύσμα της 

πολυμερικής αλυσίδας του ΡΜΜΑ).  
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Τώρα, σε όλη την εξεταζόμενη περιοχή των εντάσεων του λέϊζερ, τα 

φωτοπροϊόντα ως προς τη φύση τους είναι ίδια.  

Στο Σχ. 4, μία πολύ ενδιαφέρουσα φασματική αλλαγή παρατηρείται κατά την 

ακτινοβόληση 4.0% NapI/PMMA σε εντάσεις λέϊζερ πάνω από το κατώφλι 

αποδόμησης. H διεύρυνση της κορυφής του NapH παρατηρείται από τους πρώτους 

κιόλας παλμούς και επίσης στο φάσμα εμφανίζονται δύο παραπάνω κορυφές, οι 

οποίες αποδίδονται σε Nap2X ενώσεις. Αυτό το σημαντικό σημείο, θα παρουσιαστεί 

αναλυτικά στο επόμενο υποκεφάλαιο και θα προταθεί ότι αυτές οι κορυφές δεν 

οφείλονται σε διάνοιξη καινούριων φωτοχημικών καναλιών, αλλά σε αυξημένη 

κινητικότητα των ριζών πάνω από το κατώφλι αποδόμησης. 

Τώρα, κάτω από το κατώφλι οι κορυφές των Nap2X ενώσεων τελικά 

εμφανίζονται μετά όμως από χιλιάδες παλμούς. Αυτή είναι άλλη μία ένδειξη ότι το 

ablation δεν επηρεάζει τη φύση των φωτοπροϊόντων. 

Οι Arnold και Scaiano [26] προτείνουν ότι το κατώφλι αποδόμησης δεν 

μεταβάλλει ουσιαστικά τη φύση των προϊόντων που σχηματίζονται κατά τη 

φωτοδιάσπαση του dopant. Όλες αυτές οι μελέτες αποτελούν ισχυρές ενδείξεις του 

ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση της φωτοχημείας πάνω και κάτω από το κατώφλι 

αποδόμησης.  

 

 

 

5.4   Ποσοτική εξέταση των φωτοπροϊόντων  
 

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

σχηματισμού του NapH. Είναι γνωστό ότι το σήμα του φθορισμού είναι ανάλογο της 

συγκέντρωσης της φθορίζουσας ουσίας. Για το σκοπό αυτό, η ένταση φθορισμού του 

NapH  που καταγράφεται στην probe fluence εξετάζεται για διαδοχικούς pump 

παλμούς που ακτινοβολούν μια συγκεκριμένη επιφάνεια των δειγμάτων. Στο Σχ. 5 

παρουσιάζεται αυτή η εξάρτηση για το 0.4 % NapI/PMMA σε διαφορετικές pump 

εντάσεις λέίζερ. 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 

NapH. 

Στις χαμηλότερες εντάσεις, το NapH σήμα αυξάνεται με διαδοχικούς παλμούς 

ακτινοβόλησης, προφανώς λόγω συσσώρευσης νέας ποσότητας ΝapH με κάθε 
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 διαδοχικό παλμό. Η αύξηση αυτή συνεχίζεται μέχρις ενός ορίου όπου και 

επέρχεται σταθεροποίηση του σήματος. 

 Όπως αυξάνεται η ένταση του λέιζερ, ο ρυθμός αύξησης του σήματος 

μεγαλώνει και το plateau επιτυγχάνεται σε μικρότερο αριθμό παλμών. Επιπλέον, αν η 

ακτινοβόληση συνεχισθεί, η μείωση του σήματος, η οποία αποδίδεται εν μέρει στην 

απομάκρυνση υλικού ( φαινόμενο επώασης) και εν μέρει σε φωτοοξείδωση του 

NapH, όπως εξηγείται παρακάτω. Η μείωση του σήματος γίνεται ιδιαίτερα έντονη σε 

εντάσεις πάνω από το κατώφλι. Προφανώς, στην περίπτωση αυτή, περισσότερη 

ποσότητα ΝαpH ανά παλμό απομακρύνεται από το υπόστρωμα απ’ότι συσσωρεύεται. 

 Στο προηγούμενο διάγραμμα, δείχθηκαν οι σχετικοί ρυθμοί συσσώρευσης και 

απομάκρυνσης φωτοπροϊόντων με διαδοχικούς παλμούς ακτινοβόλησης. Για να 

εξετάσουμε τώρα την εξάρτηση από την ένταση του λέϊζερ του  ρυθμού 

σχηματισμούτου NapH, παρουσιάζουμε στο σχ. 7 την ένταση του φθορισμού που 

καταγράφεται στον πρώτο pump παλμό στις διάφορες εντάσεις λέίζερ. Εφ’ όσον ο 

φθορισμός είναι ανάλογος της συγκέντρωσης του προϊοντος, τότε το διάγραμμα μας 

παρέχει την εξάρτηση της αποδοτικότητας σχηματισμού του ΝapH φωτοπροϊόντος 

σαν συνάρτηση της έντασης του λέιζερ. 

 Σύμφωνα με το διάγραμμα του σχ. 6, σε πολύ χαμηλές εντάσεις λέιζερ, η 

απόδοση φωτοδιάσπασης του NapI αυξάνεται γραμμικά με  FLASER. Αυτό είναι 

αναμενόμενο καθώς στις χαμηλές αυτές εντάσεις, επικρατεί γραμμική φωτοχημεία, 

και η πιθανότητα πολυφωτονικών διεργασιών είναι αμελητέα. (Παράρτημα Β). Η 

γραμμική αυτή εξάρτηση παραμένει με αυξανόμενη FLASER, μέχρις του κατωφλίου 

αποδόμησης. Πάνω από το κατώφλι, παρατηρείται μία πολύ έντονη αύξηση στην 

κλίση της καμπύλης που υποδηλώνει έντονη αύξηση της απόδοσης φωτόλυσης του 

NapI , του ποσοστού φωτόλυσης με άλλα λόγια. 

 Σε ακόμη υψηλότερες εντάσεις λέιζερ, το ποσοστό φωτόλυσης φαίνεται να 

φθάνει σε ένα plateau. Στην πραγματικότητα, οι εντάσεις λέιζερ είναι τόσο υψηλές 

που μπορούμε να υποθέσουμε ότι όλα τα NapI στο υπόστρωμα φωτοδιασπώνται.  

Πράγματι, το plateau επιτυγχάνεται με μικρότερη ένταση για υμένια μικρότερου 

πάχους και ίδιας συγκέντρωσης. Για υμένια μικρότερου πάχους και ίδιας 

συγκέντρωσης λιγότερα μόρια υπάρχουν στο φιλμ. Επομένως είναι λογικό ότι η 

«καταστροφή» όλων των NapI επιτυγχάνεται σε μικρότερες εντάσεις λέιζερ. 

 Η μεγάλη αύξηση θα μπορούσε να αποδοθεί στην επίδραση της αλλαγής της 

μορφολογίας πάνω από το κατώφλι. Θα μπορούσε κάποιος δηλαδή να προτείνει ότι 

στις μεγάλες αυτές εντάσεις, η επιφάνεια μετά τον πρώτο punp παλμό γίνεται  
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ανώμαλη (Παράρτημα Α), αυξάνεται η σκέδαση της δέσμης του probe λέιζερ. 

Πιθανώς αυτό να οδηγεί σε αύξηση του επαγόμενου φθορισμού. 

 Καθώς η δέσμη του probe λέϊζερ προσπίπτει στην επιφάνεια, ένα μέρος της θα 

σκεδαστεί ενώ το υπόλοιπο θα εισέρθει στο υλικό. Στην περίπτωση αυτή, το οπτικό 

βάθος διείσδυσης της probe δέσμης στο υλικό μειώνεται. Αυτό θα είχε σαν 

αποτέλεσμα τη μείωση του σήματος φθορισμού σε σχέση με την πραγματική τιμή. 

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. 

 Για να ποσοτικοποιήσουμε το ποσοστό φωτόλυσης του NapI στις χαμηλές  

εντάσεις λέιζερ, συγκρίνουμε  το σήμα ΝapΗ που καταγράφεται κατά την 

ακτινοβόληση του NapI/ΡΜΜΑ με το αντίστοιχο σήμα από NapH/ PMMA. Η 

σύγκριση δείχνει ότι το ΝapH σήμα που καταγράφεται από το NapI/PMMA είναι 

περίπου ~ 150-300 φορές πιο ασθενές από ότι στην περίπτωση NapH/PMMA ( οι δύο 

χρωμοφόρες είναι στην ίδια συγκέντρωση). 

 Επομένως, η απόδοση φωτόλυσης στην περίπτωση NapI/PMMA είναι 

μικρότερη (αλλιώς η ένταση φθορισμού του NapH που σχηματίζεται θα έπρεπε να 

είναι ίδια με αυτήν του ΡΜΜΑ εμπλουτισμένου σε NapH. 

Σε διαλύματα, όπως έχει αναφερθεί, η κβαντική απόδοση φωτόλυσης του 

NapI είναι μονάδα. Ομως, η διαδικασία φωτόλυσης υπόκειται σε επιπλέον 

περιορισμούς όταν λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα πολυμερές. Σε στερεό rigid 

περιβάλλον, οι κινήσεις των θραυσμάτων είναι πολύ περιορισμένες λόγω της 

συμπαγούς δομής και αυτό καθιστά την πιθανότητα απομάκρυνσης των 

φωτοθραυσμάτων εξαιρετικά μικρή έως αμελητέα. Επομένως, ένα μεγάλο ποσοστό 

απ’ αυτά επανασυνδέονται προς σχηματισμό του μητρικού μορίου και τη μείωση του 

ποσοστού φωτόλυσης. Προτείνουμε λοιπόν ότι η λειτουργία «φαινομένων κλουβιού» 

περιορίζει το ποσοστό φωτόλυσης στις χαμηλές εντάσεις λείζερ. 

 Στα πλαίσια της εξήγησης αυτής, το αυξημένο σήμα που παρατηρείται πάνω 

από το κατώφλι, οφείλεται στο γεγονός ότι αίρονται σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, 

τα φαινόμενα του κλουβιού στην περιοχή της αποδόμησης. Πράγματι, είναι λογικό να 

θεωρήσουμε ότι κατά την εκρηκτική αποδόμηση «χαλαρώνει» η συμπαγής δομή του 

πολυμερούς λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται αλλά και λόγω της 

εκτεταμένης αποδόμησης των πολυμερικών αλυσίδων. Επομένως, τα θραύσματα που 

σχηματίζονται από τη φωτόλυση έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αποχωρισθούν με 
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αποτέλεσμα τη μείωση των περιορισμών κλουβιού. Με αυξανόμενη την ένταση του 

λέιζερ, οι περιορισμοί μειώνονται και παράλληλα το ποσοστό φωτόλυσης αξάνεται. 

Γενικότερα, έχει βρεθεί ότι μόρια που διασπώνται στην αέρια φάση σε μεγάλο 

ποσοστό, σε συμπυκνωμένες μορφές ύλης το ποσοστό φωτοδιάσπασής τους είναι 

εξαιρετικά μικρό.  

Επίσης, όπως είδαμε στο Σχ. 4 Κεφ. 5, εμφανίζεται και μια διπλή κορυφή στα 

400 nm κατά την αποδόμηση του 4.0% ΝapI/PMMA. Αυτή τη διπλή κορυφή 

μπορούμε λογικά να την αποδώσουμε  μόνο σε ένωση Nap-X-Nap όπου Χ είναι 

θραύσμα του ΡΜΜΑ με εκτεταμένη συζυγία. Μια τέτοια εξήγηση είναι συμβατή με 

την άρση των φαινομένων του κλουβιού και την αυξημένη κινητικότητα των ριζών 

πάνω από το κατώφλι. 

 Μια δεύτερη εξήγηση για το αυξημένο ποσοστό φωτόλυσης είναι η 

συνεισφορά πολυφωτονικών διεργασιών. Δηλαδή, θα μπορούσε να λάβει χώρα 

πολυφωτονική διέγερση του ΝapΙ σε υψηλότερα διεγερμένες καταστάσεις οι οποίες 

διασπώνται πιο αποδοτικά από τη διεγερμένη της μονοφωτονικής απορρόφησης. 

Oμως, ο χρόνος διάσπασης της διεγερμένης κατάστασης του NapI στα 248 nm είναι 

900 fsec, επομένως, η πιθανότητα πολυφωτονικής διέγερσης είναι εξαιρετικά μικρή 

(το μόριο αναμένεται να σπάσει πριν προλάβει απορροφήσει παραπάνω από ένα 

φωτόνιο). 

 Συμπερασματικά, θεωρούμε ως πιο πιθανή εξήγηση της εξάρτησης του 

Διαγράμματος του Σχ. 6 τη μειωμένη επίδραση των cage effects στην περιοχή της 

εκρηκτικής αποδόμησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 

 
ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ FEMTOSECOND ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ   

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PMMA/NAPI 

 
6.1    Εισαγωγή 

 
Το ευρύ πεδίο της επαγόμενης χημείας με λέιζερ περιλαμβάνει και την εφαρμογή 

στενών παλμών στις χρονικές κλίμακες psec και fsec. Ένας από τους κύριους λόγους 

της χρήσης fsec λέιζερ είναι ότι καθίσταται δυνατό να παρακολουθηθούν ultra fast 

φωτοχημικές αντιδράσεις, όπως για παράδειγμα, μπορούν να ταυτοποιηθούν ασταθείς 

ενώσεις με πολύ μικρή διάρκεια ζωής που αποτελούν τα ενδιάμεσα σε μία αντίδραση. 

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα χρονικής μελέτης φυσικών διεργασιών όπως αυτές 

των δονητικών και περιστροφικών χαλαρώσεων και της μεταφοράς ηλεκτρονίων.  

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα μελέτης φωτοχημικής αντίδρασης 

αποτελούν οι μετρήσεις του ρυθμού φωτοδιάσπασης του ICN από τους Zewail et al 

[x]. Χρησιμοποιώντας 60 fsec παλμούς, οι Zewail et al μελέτησαν την κινητική της 

διάσπασης του δεσμού I-CN. Κατά την ακτινοβόληση στα 306 nm, το ICN 

φωτοδιασπάται στο άτομο του ιωδίου και στην κυανιούχο ρίζα. Μετρώντας τον 

επαγόμενο με λέϊζερ φθορισμό της κυανιούχου ρίζας με παλμική probe δέσμη στα 

388 nm, βρέθηκε ότι το ICN φωτολύεται σε χρόνο 205 ± 30 fsec. Πραγματικά, το 

fsec λέϊζερ αποτελεί το μοναδικό μέσο για τέτοιου είδους μελέτες.  

Για το UV ablation, το σημαντικό πλεονέκτημα της εφαρμογής στενών 

παλμών είναι η ελαχιστοποίηση της θερμικής επίδρασης στο υπόστρωμα. Συνήθως, 

το nsec ablation υποφέρει από συσσώρευση θερμικού «φορτίου» στο υπόστρωμα. 

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι κατά τη nsec ακτινοβόληση, στο υπόστρωμα 

εναποτίθεται ενέργεια σχετικά αργά με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος αυτής της 

ενέργειας να προλαβαίνει να μετατραπεί σε θερμότητα πριν την εκτίναξη του υλικού. 

Αυτό συνεπάγεται αύξηση της θερμοκρασίας που με τη σειρά της οδηγεί σε θερμική 

καταστροφή του υποστρώματος. Αντιθέτως, θεωρείται ότι κατά τη fsec 

ακτινοβόληση, το θερμικό φορτίο που συσσωρεύεται στο υπόστρωμα είναι μειωμένο. 

Στην περίπτωση αυτή, διοχετεύουμε  την ενέργεια στο υπόστρωμα σε ελάχιστο 
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χρόνο, οπότε πιθανώς το ablation να λαμβάνει χώρα πριν προλάβει ένα μέρος της 

ενέργειας να διαχυθεί προς το περιβάλλον με τη μορφή θερμότητας. Αυτή όμως είναι 

μια πιθανότητα που πρέπει να εξεταστεί.  

Επίσης, κατά το fsec UV ablation θεωρείται ότι το ποσοστό φωτόλυσης του 

υλικού που εκτινάσσεται στην αέρια φάση ελαχιστοποιείται. Κι αυτό γιατί το plume 

αναμένεται να εκτιναχθεί μετά τη λήξη του παλμού. Σημαντική μείωση της 

πιθανότητας διάσπασης του αποπροσροφώμενου υλικού στην αέρια φάση ενισχύει τη 

χρήση αναλυτικών εφαρμογών του ablation, όπως για παράδειγμα του MALD. Σε 

τέτοιου είδους  εφαρμογές, για να ταυτοποιηθεί το μόριο προς ανάλυση, πρέπει να 

εξαχθεί στην αέρια φάση έχοντας υποστεί την ελάχιστη καταστροφή. 

Επίσης, με την εφαρμογή των στενότερων παλμών, το κατώφλι αποδόμησης 

μπορεί να μειωθεί ως και πέντε φορές σε σχέση με την αντίστοιχη nsec περίπτωση. 

Έτσι, με δεδομένη τη μείωση του κατωφλίου αλλά και του θερμικού «φορτίου» [27-

29], ακτινοβόληση των υποστρωμάτων με fsec παλμούς μπορεί να αποτελέσει μία 

καλή λύση για την επιτυχέστερη εφαρμογή του UV ablation, ιδίως σε εξαιρετικά 

ευαίσθητα υποστρώματα.  

Αυτά όσον αφορά την πρακτική πλευρά του θέματος. Από πλευράς 

φωτοχημείας όμως, τίθενται τα παρακάτω σημαντικά ερωτήματα:  

α) ποια είναι η επίδραση της διάρκειας του παλμού στη φύση και την    

έκταση των φωτοχημικών αλλαγών  

β) ποια είναι η επίδραση της διάρκειας του παλμού στο ποσοστό φωτόλυσης  

Έτσι, στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζουμε ποιοτικά τα προϊόντα που 

σχηματίζονται κατά την ακτινοβόληση με 500 fsec παλμούς στα 248 nm καθώς και 

την ποσοτικοποίηση των αλλαγών αυτών, Οι φωτοχημικές αλλαγές τόσο ποιοτικά 

όσο και ποιοτικά συγκρίνονται για τα δύο διαφορετικά εύρη των παλμών. 

 

 

6.1.α    Εξέταση των φασμάτων φθορισμού του ΡΜΜΑ 
 

Τα φάσματα ΡΜΜΑ δεν παρουσιάζουν καμία ποιοτική διαφοροποίηση ως προς τα 

αντίστοιχα nsec.  
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6.1.β Εξέταση των φασμάτων φθορισμού του NapI/PMMA 
 

Στο Σχ. 1 συγκρίνονται τα φάσματα φθορισμού του 0.4% NapI/PMMA που 

καταγράφηκαν κάτω από τις ίδιες συνθήκες ακτινοβόλησης για τα δύο διαφορετικά 

εύρη παλμών. 

Είναι προφανές ότι τα φάσματα παρουσιάζουν ελάχιστη ποιοτική 

διαφοροποίηση. Αυτό παρατηρείται σε όλη την εξεταζόμενη περιοχή εντάσεων 

ακτινοβολίας 8-1500mJ/cm2. Συνεπώς, για το 0.4% NapI/PMMA, το στενότερο εύρος 

του παλμού δεν επιφέρει μεταβολή στη φύση των φωτοπροϊόντων.  

Αυτό ισχύει και για το 4.0% NapI/PMMA αλλά μόνο για τις εντάσεις 

ακτινοβόλησης κάτω από το κατώφλι αποδόμησης. Όπως φαίνεται και στο Σχ. 1, 

πάνω από το κατώφλι, είναι χαρακτηριστικό ότι στο nsec φάσμα εμφανίζονται δύο 

παραπάνω κορυφές που αποδώθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο σε ενώσεις τύπου 

Nap-X-Nap (όπου Χ αντιπροσωπεύει θραύσμα του ΡΜΜΑ με εκτεταμένη συζυγία).  

Ερμηνεύουμε αυτή τη διαφοροποίηση στα πλαίσια της εξήγησης των cage 

effects. Κατά την fsec αποδόμηση, το θερμικό “φορτίο” που συσσωρεύεται στο 

υπόστρωμα είναι μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη nsec αποδόμηση. Έτσι, με την 

εφαρμογή των στενότερων παλμών, οι ρίζες Nap. παρουσιάζουν μικρότερη 

κινητικότητα με αποτέλεσμα το μη σχηματισμό του binapthalene παραγώγου. 

 

 

 6.2 Εξέταση της απόδοσης φωτόλυσης του NapI 
 

Στο Σχ. 2 παρουσιάζεται για το 0.4% NapI/PMMA η εξάρτηση της έντασης του 

φθορισμού του NapH που καταγράφεται με την probe ακτινοβόληση από τους 

διαδοχικούς pump παλμούς σε διαφορετικές εντάσεις λέΙζερ. Στις πολύ χαμηλές 

εντάσεις, το σήμα του φθορισμού αυξάνεται με τη συνεχιζόμενη ακτινοβόληση 

προφανώς λόγω συσσώρευσης του NapH στο υπόστρωμα.. Η αύξηση αυτή 

συνεχίζεται μέχρις ενός ορίου όπου και επέρχεται σταθεροποίηση του σήματος. 

 Όπως αυξάνεται η ένταση του λέιζερ, ο ρυθμός αύξησης του σήματος 

μεγαλώνει αλλά σε μικρό σχετικά βαθμό και τελικά επιτυγχάνεται το plateuau. Το πιο 

λογικό που μπορούμε να υποθέσουμε είναι ότι στο plateuau όλα τα μόρια NapI 

φωτοδιασπώνται.  
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Σε χαρακτηριστική αντιδιαστολή με το nsec όμως, ακόμα και στις 

μεγαλύτερες εντάσεις, το NapH εξακολουθεί να συσσωρεύεται στο υπόστρωμα Έτσι, 

το Διάγραμμα του Σχ. 2 δείχνει ότι ακόμα ακόμα και στις πολύ μεγάλες εντάσεις o 

ρυθμός σχηματισμού του NapH είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό απομάκρυνσης.  

 Για να εξετάσουμε τώρα την εξάρτηση από την ένταση του λέϊζερ του  

ρυθμού σχηματισμού του NapH, παρουσιάζουμε στο Σχ. 3 την ένταση του φθορισμού 

που καταγράφεται στον πρώτο pump παλμό στις διάφορες εντάσεις λέίζερ.

 Σύμφωνα με το διάγραμμα του Σχ. 3, σε πολύ χαμηλές εντάσεις λέιζερ, η 

απόδοση φωτοδιάσπασης του NapI είναι χαμηλή. Με την αυξανόμενη ένταση του 

λέίζερ όμως, η απόδοση αυξάνεται μέχρι και το κατώφλι αποδόμησης. Πάνω από το 

κατώφλι (200 mJ/cm2) η απόδοση της φωτοδιάσπασης του NapI σταθεροποείται, 

δηλαδή ότι το ποσοστό φωτόλυσης φαίνεται να φθάνει σε ένα plateau.  

Για την αύξηση του ποσοστού φωτόλυσης κάτω από το κατώφλι μπορούμε να 

επικαλεστούμε τη συσνεισφορά των πολυφωτονικών διεργασιών. Υπάρχει 

δυνατότητα για την απορρόφηση πολλών φωτονίων κατά τη διάρκεια του fsec 

παλμού, εφ’ όσον το ΝapI διασπάται σε 900 fsec και το χρονικό εύρος του παλμού 

είναι 500 fsec.  

 Όσον αφορά τώρα την ποσοτική εξέταση πάνω από το κατώφλι, μπορούμε να  

ερμηνεύσουμε τη σταθεροποίηση του ποσοστού φωτόλυσης στα πλαίσια της 

εξήγησης των φαινομένων του κλουβιού. Χαρακτηριστικό στοιχείο της fsec 

αποδόμησης είναι α) το θερμικό “φορτίο” που συσσωρεύεται στο υπόστρωμα είναι 

μειωμένο οπότε και η θερμοκρασία του υποστρώματος παραμένει μικρή β) το υλικό 

εκτινάσσεται πιο γρήγορα συγκριτικά με την nsec αποδόμηση. Τα στοιχεία αυτά 

συμβάλλουν στη μείωση της διάχυσης και έτσι πάνω από το κατώφλι αποδόμησης 

φαίνεται ότι τα φαινόμενα του κλουβιού παραμένουν. 

 Συμπερασματικά, η εξέταση του NapH τόσο ποιοτικά όσο και ποιοτικά 

υποδεικνύει τη μειωμένη δράση των cage effects στην περιοχή της fsec εκρηκτικής 

αποδόμησης.  
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 KΕΦΑΛΑΙΟ   7 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

7.4    Σύνοψη αποτελεσμάτων για τα κρυογονικά υμένια 
 

1) Το κύριο αποτέλεσμα της εργασίας αφορά τον προσδιορισμό δύο διακριτών 

περιοχών έντασης laser και την κατάδειξη της λειτουργίας διαφορετικών μηχανισμών 

αποπροσρόφησης. Η διαφοροποίηση αυτή στους μηχανισμούς αποπροσρόφησης 

εμφανίζεται όχι μόνο στην πατρική κορυφή αλλά και στα φωτοπροϊόντα. Συνοπτικά: 

Α) στις χαμηλές εντάσεις laser, 

• παρατηρείται έντονο επαγωγικό φαινόμενο για την πατρική κορυφή 

• αποπροσροφάται μόνο το αρκετά πτητικό HCl, ενώ τα άλλα φωτοπροϊόντα 

μόνο καθώς το επαγωγικό φαινόμενο γίνεται ισχυρό 

• το HCl έχει μικρή κινητική ενέργεια 

Β) Αντίθετα, στις υψηλές εντάσεις laser, 

• η πατρική κορυφή είναι έντονη μόλις από τον πρώτο παλμό 

• όλα τα φωτοπροϊόντα αποπροσροφούνται από τον πρώτο κιόλας παλμό 

• το HCl έχει κινητικές ενέργειες συγκρίσιμες με αυτές του πατρικού μορίου 

Οι πειραματικές διαφοροποιήσεις είναι συμβατές με το μοντέλο της Garrison για τη 

λειτουργία διαφορετικών μηχανισμών αποπροσρόφησης πάνω και κάτω από το 

κατώφλι ablation και με τη διάκριση ότι κάτω από το κατώφλι, η αποπροσρόφηση 

οφείλεται σε επιφανειακή εξάτμιση (δηλαδή είναι θερμικής προέλευσης), ενώ πάνω 

από το κατώφλι οφείλεται στη μαζική εκτίναξη του υλικού λόγω της ανάπτυξης 

εσωτερικής πίεσης και της ενσωμάτωσης των “βαρύτερων μορίων στη δέσμη της 

εκτινασσόμενης μήτρας. 

 

2) Δείχνουμε ότι η κύρια παράμετρος που καθορίζει τις κινητικές κατανομές 

καθώς και την απόδοση αποπροσρόφησης των φωτοπροϊόντων, είναι η πτητικότητά 

τους. Έτσι το HCl που είναι πτητικό, 

α)  μπορεί να αποπροσροφάται και κάτω από το ablation threshold, ενώ τα 

φαινυλικά παράγωγα όχι 

β)  πάνω από το  threshold, τα φαινυλικά παράγωγα αποπροσροφούνται σαν 

αποτέλεσμα της ενσωμάτωσής τους στο jet των C6H5Clμορίων, ενώ η 



 87

αποπροσρόφηση του HCl, σαν πτητικού, είναι και πάλι θερμική. Αυτό έχει σαν 

συνέπεια τις εξής διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο HCl και τα φαινυλικά 

παράγωγα: 

• η ένταση της αποπροσρόφησης των φαινυλικών παραγώγων σχετίζεται 

άμεσα με αυτή του C6H5Cl, ενώ αντίθετα, ουδεμία τέτοια συσχέτιση 

παρατηρείται για το HCl 

• ελάχιστη συσσώρευση παρατηρείται για το HCl, ενώ αντίθετα, η 

συσσώρευση των φαινυλικών παραγώγων είναι σημαντική, ειδικά σε 

εντάσεις κοντά στο ablation threshold 

• οι κινητικές κατανομές των φαινυλικών παραγώγων είναι σχεδόν οι ίδιες 

με αυτές του C6H5Cl, ενώ το HCl είναι ενεργειακά συγκρίσιμο με το 

C6H5Cl. 

 

3) Δείχνουμε ότι τα προϊόντα που σχηματίζονται κατά το ablation είναι πλήρως 

συμβατά με αντιδράσεις γνωστές από τη χημεία του μορίου στην αέρια και υγρή 

φάση. M’άλλα λόγια, το ablation δεν φαίνεται να οδηγεί σε κάποια διαφοροποίηση ή 

αλλαγή της χημείας ή να οδηγεί στο “άνοιγμα” καινούριων “καναλιών” 

αντιδραστικότητας. 

Το αποτέλεσμα αυτό σημαίνει ότι το UV ablation δεν φαίνεται να συσχετίζεται 

με χημικές αλλαγές (δηλαδή, φωτοχημικό μοντέλο δεν υποστηρίζεται), αλλά πρέπει 

να οφείλεται σε φυσικές διαδικασίες (π.χ. τρόπος εναπόθεσης και διάχυσης της 

ενέργειας). 

Από πρακτικής πλευράς, το αποτέλεσμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την 

κατανόηση των UV ablation μηχανισμών σε πολυμερή και MALDI υποστρώματα. 

Κατά το ablation των υποστρωμάτων αυτών, παρατηρείται πληθώρα διαφορετικών 

προϊόντων, λόγω της χημικής τους πολυπλοκότητας (παρουσία πολλών και 

διαφορετικών ομάδων). Έτσι, πολλές διαφωνίες έχουν υπάρξει για το κατά πόσο τα 

παρατηρούμενα προϊόντα είναι συμβατά με τη φωτοχημεία σε χαμηλές εντάσεις laser. 

Τα πειραματικά μας αποτελέσματα δείχνουν ότι τα προϊόντα που παρατηρούνται, 

είναι πλήρως συμβατά με τη γραμμική φωτοχημεία σε χαμηλές εντάσεις φωτός 14.1

 Σύνοψη των αποτελεσμάτων 
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7.5 .a    Σύνοψη αποτελεσμάτων για τα πολυμερή  

 
Στην εργασία αυτή, εξετάσαμε τις φωτοχημικές αλλαγές που υπόκειται μία 

φωτοευαίσθητη ένωση εμφυτευμένη μέσα σε μήτρα πολυμερούς, κατά την 

ακτινοβόληση του συστήματος στα 248 nm. Με τη φασματοσκοπική τεχνική του 

επαγόμενου φθορισμού, εξετάσαμε ποιοτικά και ποσοτικά τις παρατηρούμενες 

φασματικές αλλαγές. Συνοπτικά, τα κύρια αποτελέσματα της εργασίας 

παρουσιάζονται ακολούθως: 

Α)Κάτω από το κατώφλι 
 

Nsec ακτινοβόληση 

• παρατηρείται συσσώρευση των φωτοπροϊόντων στο υπόστρωμα 

• το ποσοστό φωτόλυσης του NapΙ προσδιορίστηκε περίπου 10-2 

Fsec ακτινοβόληση 

• παρατηρείται συσσώρευση των φωτοπροϊόντων στο υπόστρωμα 

• το ποσοστό φωτόλυσης του NapI είναι αισθητά μικρότερο συγκριτικά με πάνω 

από το κατώφλι 

Στις χαμηλές αυτές εντάσεις, ανεξαρτήτως υποστρώματος, οι φωτοχημικές αλλαγές 

είναι ποιοτικά παρόμοιες και για τα δύο χρονικά εύρη των παλμών. Μόνη 

διαφοροποίηση είναι ότι τα φάσματα του fsec είναι πιο στενά από τα αντίστοιχα του 

nsec. 

 

Πάνω από το κατώφλι 

Nsec ακτινοβόληση 

• αρχικά, τα φωτοπροϊόντα συσσωρεύονται στο υπόστρωμα. Με τη συνεχιζόμενη 

όμως ακτινοβόληση, αριθμητικά περισσότερα φωτοπροϊόντα απομακρύνονται 

από το υπόστρωμα απ’ότι παράγονται 

• παρατηρείται σημαντική αύξηση του ποσοστού φωτόλυσης πάνω από το κατώφλι 

αποδόμησης 

• κατά την ακτινοβόληση του 1.2% ΝapI/ΡΜΜΑ ανιχνεύονται παραπάνω 

φωτοπροϊόντα 

 

Fsec ακτινοβόληση 
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• σε χαρακτηριστική αντίθεση με την nsec περίπτωση, παρατηρείται συσσώρευση 

των φωτοπροϊόντων ακόμα και στις μεγάλες εντάσεις ακτινοβολίας 

• το ποσοστό φωτόλυσης δεν διαφοροποιείται σημαντικά στην περιοχή της 

εκρηκτικής αποδόμησης 

Στις μεγάλες αυτές εντάσεις, οι φωτοχημικές αλλαγές είναι ποιοτικά παρόμοιες και 

για τα δύο χρονικά εύρη των παλμών, εκτός από την περίπτωση της nsec 

ακτινοβόλησης του υποστρώματος σε μεγάλη συγκέντρωση χρωμοφόρας.. Επίσης, 

όπως και κάτω από το κατώφλι γενικά παρατηρείται ότι τα φάσματα του fsec είναι 

πιο στενά από τα αντίστοιχα του nsec. 

 

 

7.2 .β   Συμπεράσματα 

 

• To UV ablation δεν φαίνεται να οδηγεί στη δημιουργία καινούργιων 

φωτοπροϊόντων, διαφορετικών απ’αυτών κάτω από το κατώφλι.. Σε παρόμοιο 

συμπέρασμα κατέληξαν και οι Arnold και Scaiano, οι οποίοι μελέτησαν το UV 

ablation της χρωμοφόρας (C6H5)2C=O μέσα σε ΡΜΜΑ. Το μόριο της 

χρωμοφόρας διασπάται στο μήκος κύματος της ακτινοβόλησης. Τα προϊόντα που 

προκύπτουν από τη φωτόλυση της χρωμοφόρας είναι ακριβώς ίδια πάνω και κάτω 

από το κατώφλι αποδόμησης, γεγονός που υποδηλώνει ότι το φαινόμενο του 

ablation δεν ανοίγει σε καινούρια κανάλια δραστικότητας.  

• Για την nsec περίπτωση, το ποσοστό φωτόλυσης κάτω από το κατώφλι 

προσδιορίστηκε στα 10-2, που είναι αισθητά μικρότερο από τη μονάδα σε 

διαλύματα. Προτάθηκε ότι κύριος λόγος περιορισμού του φαινομενικού 

ποσοστού φωτόλυσης είναι τα φαινόμενα κλουβιού. 

• Δείχνεται ότι το ποσοστό φωτόλυσης του NapI αυξάνεται σημαντικά μετά το 

κατώφλι αποδόμησης λόγω ablation. Διαχωρίσαμε το στάδιο της απορρόφησης 

από το στάδιο της εκρηκτικής αποδόμησης, προσθέτοντας μία φωτοσταθερή 

ένωση που απορροφάει κυρίως την ακτινοβολία, τη ροδαμίνη. Και στην 

περίπτωση αυτή, βρέθηκε ότι σημειώνεται σημαντική αύξηση του ποσοστού 

φωτόλυσης όταν υπερβούμε το κατώφλι αποδόμησης.  

• Κατά την nsec ακτινοβόληση του 1.2% ΝapI/ΡΜΜΑ ανιχνεύονται παραπάνω 

φωτοπροϊόντα συγκριτικά με την αντίστοιχη fsec περίπτωση. Ουδεμία ένδειξη 

υπάρχει ότι με την εφαρμογή των nsec παλμών, σχηματίζεται μεγαλύτερος 
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αριθμός φωτοπροϊόντων λόγω διάνοιξης περισσότερων φωτοχημικών καναλιών. 

Κατά τη fsec ακτινοβόληση, το ποσοστό φωτόλυσης δεν διαφοροποιείται 

σημαντικά στην περιοχή της εκρηκτικής αποδόμησης. Συνολικά, ποιοτική και 

ποσοτική εξέταση των φασματικών αλλαγών υποδεικνύουν μειωμένη διάχυση. 

Αυτό είναι συμβατό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της UV fsec εκρηκτικής 

αποδόμησης: α) το θερμικό φορτίο που συσσωρεύεται στο υπόστρωμα 

ελαχιστοποιείται με συνεπακόλουθη μικρή αύξηση της θερμοκρασίας του 

υποστρώματος. β) θεωρείται ότι το υλικό εκτινάσσεται πιο γρήγορα με fsec 

ακτινοβόληση . Kαι τα δύο αυτά στοιχεία οδηγούν στην μείωση της διάχυσης στο 

υπόστρωμα 

• Οι παρατηρούμενες φωτοχημικές αλλαγές κλιμακώνονται ανάλογα με την ένταση 

της προσπίπτουσας ακτινοβολίας ανεξαρτήτως από το χρονικό εύρος του παλμού. 

Με άλλα λόγια, εξαρτώνται από την ολική ενέργεια που εναποτίθεται στο 

υπόστρωμα, παρά από το ρυθμό εναπόθεσης της ενέργειας αυτής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Α. METΡΗΣΕΙΣ ETCH RATE 

& 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

 
 

7.1 METΡΗΣΕΙΣ ETCH RATE 

 

7.1.α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο παράρτημα αυτό, εξετάζεται κατά το συνήθη φαινομενολογικό τρόπο το ablation 

των υποστρωμάτων NapI/PMMA που εξετάσθηκαν ως προς τη φωτοχημεία στα 

προηγούμενα κεφάλαια. Κατά τη φαινομενολογική αυτή εξέταση, περιλαμβάνεται ο 

προσδιορισμός της εξάρτησης του πάχους του φιλμ που απομακρύνεται από την 

ένταση του λέιζερ (etch rate) καθώς και ο μορφολογικός χαρακτηρισμός του 

ακτινοβολημένου υποστρώματος. Στα στοιχεία αυτά, έχει βασισθεί ένας μεγάλος 

αριθμός δημοσιεύσεων προκειμένου να προσδιοριστεί ο μηχανισμός της εκρηκτικής 

αποδόμησης. Ομως, τόσο το etch rate όσο και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά  είναι 

μακροσκοπικά, φαινομενολογικά αποτελέσματα και είναι αμιφισβητήσιμο αν και 

κατά πόσο μπορούν να δώσουν αξιόπιστες πληροφορίες για το μικροσκοπικό 

μηχανισμό του ablation. Στη δική μας περίπτωση, ΕΞΕΤΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΥΤΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ 

ΑΠΟΔΙΔΟΥΜΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ. 

 Στην πραγματικότητα, απόδωση μηχανιστικής σημασίας στα παραπάνω 

στοιχεία αποτελεί υπεραπλούστευση. Καθότι, μια τέτοια προσέγγιση βασίζεται στην 

ιδέα ότι το βάθος του φαγώματος σε μια συγκεκριμένη ένταση λέιζερ είναι σταθερό 

και ανεξάρτητο του αριθμού των παλμών που έχουν ακτινοβολήσει το πολυμερές. 

Πειραματικά όμως, ειδικά σε εντάσεις χαμηλότερες και κοντά στο κατώφλι, 

παρατηρείται ότι το βάθος του φαγώματος είναι αρχικά μικρό ή αμελητέο και 

αυξάνεται με αυξανόμενο αριθμό παλμών ακτινοβόλησης του υποστρώματος.  
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7.1.β Προσδιορισμός του ρυθμού απομάκρυνσης του υλικού 
 

Kατά την εκρηκτική αποδόμηση, σημαντική ποσότητα υλικού απομακρύνεται από το 

υπόστρωμα και εκτινάσσεται στην αέρια φάση. Από την απομάκρυνση αυτή, 

δημιουργείται ένας κρατήρας πάνω στην επιφάνεια του ακτινοβολημένου υλικού. 

Παριστάνοντας γραφικά το πάχος του φίλμ που απομακρύνεται ανά παλμό ως προς 

την προσπίπτουσα ένταση ακτινοβολίας, προκύπτει εν γένει μία σιγμοειδής καμπύλη. 

Το λεπτομερειακό σχήμα της καμπύλης εξαρτάται από το συγκεκριμένο πολυμερές 

και τις παραμέτρους ακτινοβόλησης (μήκος κύματος, διάρκεια παλμού).  

Σε γενικές γραμμές όμως, όπως φαίνεται και στο σχ. 1, τρία μέρη 

διακρίνονται στην καμπύλη αυτή. Στην περιοχή των πολύ χαμηλών εντάσεων λέιζερ, 

το υλικό απομακρύνεται σε ασήμαντο βαθμό, της τάξης των υπομικρόμετρων. 

Πάραυτα, μορφολογικές αλλαγές παρατηρούνται στις εντάσεις αυτές όπως 

περιγράφουμε και παρακάτω. Σε εντάσεις πάνω από το κατώφλι αποδόμησης, 

παρατηρείται μία σημαντική αύξηση της κλίσης της καμπύλης. Αυτή η αύξηση 

δείχνει ότι η απομάκρυνση του υλικού στις εντάσεις αυτές γίνεται σε σημαντικές 

ποσότητες. Το κατώφλι της εκρηκτικής αποδόμησης είναι η τομή της προέκτασης του 

γραμμικού τμήματος της σιγμοειδούς καμπύλης με τον άξονα των εντάσεων. Τέλος, 

σε ακόμη μεγαλύτερες εντάσεις, η καμπύλη φθάνει σε κορεσμό. Αυτή η 

σταθεροποίηση της τιμής του etch rate έχει αποδοθεί στο shielding effect. Θεωρείται 

ότι σε τέτοιες τιμές έντασης λέιζερ, το υλικό εκτινάσσεται μέσα στη χρονική διάρκεια 

του παλμού, οπότε και απορροφάει ένα ποσοστό της ενέργειας του λέιζερ. Ως εκ 

τούτου, τελικά μικρότερη ενέργεια απ’αυτή που μετράται προσπίπτει στο πολυμερές. 

Τώρα, incubation pulses καλούνται οι παλμοί που απαιτούνται να 

ακτινοβολήσουν το δείγμα, προκειμένου να παρατηρηθεί σημαντική απομάκρυνση 

υλικού. Κατά την περίοδο αυτή της, λαμβάνουν χώρα διάφορες φωτοχημικές αλλαγές 

στο υπόστρωμα. Είναι γενικώς αποδεκτό ότι, αυτές οι φωτοχημικές αλλαγές που 

επιφέρονται στο πολυμερές με τους πρώτους παλμούς και οδηγούν σε αύξηση του 

συντελεστού απορρόφησης του ακτινοβολημένου υλικού, προκαλούν το φαινόμενο 

της “επώασης”. Με άλλα λόγια, η αρχική ακτινοβόληση οδηγεί στο σχηματισμό 

προϊόντων που παραμένουν εγκλωβισμένα στο πολυμερές και απορροφούν έντονα. 

Σαν αποτέλεσμα της έντονης απορρόφησης, στους μεταγενέστερους παλμούς, η 

ποσότητα ενέργειας που απορροφάται ανά μονάδα όγκου αυξάνεται και μετά από 

κάποιο σημείο είναι αρκετή για να επιφέρει εκρηκτική αποδόμηση. 
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Έτσι λοιπόν, όταν υπερβούμε έναν κρίσιμο αριθμό παλμών, περνάμε στην 

περιοχή της εκρηκτικής αποδόμησης. Πάντως, με την αύξηση της έντασης, 

παρατηρείται μείωση του αριθμού των παλμών επώασης. Επίσης, όπως αυξάνουμε 

την ένταση του λέιζερ, αυξάνεται και το maximum etch rate.  

 Πιο σύνηθης μέθοδος για τον προσδιορισμό του βαθμού απομάκρυνσης του 

υλικού, είναι να παραστήσουμε το πάχος του υλικού που απομακρύνεται σαν 

συνάρτηση του αριθμού των παλμών. Το πάχος αυτό ισούται με το βάθος του 

κρατήρα στην επιφάνεια του υλικού. Αρχικά, το βάθος φαγώματος εξαρτάται 

γραμμικά από τους παλμούς ακτινοβόλησης, αλλά έπειτα παραμένει σταθερό όπως 

φαίνεται ενδεικτικά και στο σχ. 2.  

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, παίρνουμε τη κλίση 

στο γραμμικό τμήμα της καμπύλης, η οποία δίνει το βάθος του κρατήρα ανά παλμό. 

Για όλα τα πολυμερή δείγματα, τα αντίστοιχα etch rate σε κάθε ένταση λέϊζερ 

απεικονίζονται στους πίνακες (1), (2), (3).  

 

Εtch rate για την αποδόμηση καθαρού ΡΜΜΑ με nsec ακτινοβόληση 
 

ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡ. ΑΝΑ ΠΑΛΜΟ ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΊΖΕΡ 

1.46 511 

1.90 600 

2.47 750 

3.98 1247 

4.50 1472 

 

 

Εtch rate για την αποδόμηση 0.4%NapI/ΡΜΜΑ με nsec ακτινοβόληση 
 

ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡ. ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΊΖΕΡ 

0.74 250 

1.87 405                

1.68 555 

1.78 700 

2.5 850                  
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Εtch rate για την αποδόμηση 4.0%NapI/ΡΜΜΑ με nsec ακτινοβόληση 
 

ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡ. ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΊΖΕΡ 

0,64 149 

1.22 255 

1.45 351 

1.63 466 

1.69 595.5 

Εtch rate για την αποδόμηση καθαρού PΜΜΑ με fsec ακτινοβόληση 
 

ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡ. ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΊΖΕΡ 

0,25 244 

0,36 320 

0,47 426 

0,49 643 

0,48 990 

 

 

Εtch rate για την αποδόμηση 0.4%NapI/ΡΜΜΑ με fsec ακτινοβόληση 
 

ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡ. ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΊΖΕΡ 

0,03 50 

0,05 100 

0,1 238 

0,2 320 

0,36 458 

0,42 646 

0,74 1014 

0,76 1280 

 

 

Εtch rate για την αποδόμηση 4.0%NapI/ΡΜΜΑ με fsec ακτινοβόληση 

 

ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡ. ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΊΖΕΡ 
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0.26 108 

0.38 196 

0.43 268 

0.53 432 

0.58 720 

0.61 1035 

 

Τελικά, τόσο με τη nsec όσο και με τη fsec ακτινοβόληση, το etch rate 

εξαρτάται από την απορρόφηση του υποστρώματος, με άλλα λόγια από τη χημική του 

σύσταση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το etch rate του 4.0% ΝapI/PMMA, 

το οποίο είναι αισθητά μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο του καθαρού 

πολυμερούς. Αντιθέτως, το NapI σε περιεκτικότητα 0.4%, πρακτικά δεν διαφοροποιεί 

το ρυθμό απομάκρυνσης του υλικού ανά παλμό. 

Εξηγούμε αυτή τη διαφοροποίηση με βάση το νόμο του Beer: I=Ioe-ax. Όταν 

το α είναι μεγαλύτερο, τότε το βάθος δείσδυσης της ακτινοβολίας είναι μικρότερο. 

Φαίνεται λοιπόν ότι στη χαμηλή περιεκτικότητα, το ΝαpI πρακτικά δεν επιφέρει 

μεταβολή στον συντελεστή απορρόφησης του καθαρού ΡΜΜΑ, ενώ σε αντίθεση 

στην υψηλή περιεκτικότητα προκαλεί αύξησή του. 

Μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε χρωμοφόρα που απορροφάει πιο ισχυρά από 

το καθαρό πολυμερές, σημαίνει μεγαλύτερο συντελεστή απορρόφησης άρα 

απαιτείται μικρότερη τιμή της έντασης του λέιζερ για την επίτευξη της εκρηκτικής 

αποδόμησης. Είναι γνωστό ότι συνήθως οι χρωμοφόρες ομάδες δρουν σαν 

φωτοευαισθητοποιητές, όταν εμφυτεύονται σε πολυμερή τα οποία παρουσιάζουν 

εξασθενημένη απορρόφηση στο μήκος κύματος της ακτινοβόλησης. Αποτέλεσμα της 

φωτοευαισθητοποίησης είναι πτώση του κατωφλίου αποδόμησης. 

 Στο πείραμά μας, το κατώφλι μειώνεται σημαντικά μόνο στην 

περίπτωση που το NapI περιέχεται σε αναλογία 0.4% . στην περίπτωση του 0.4% 

φαίνεται ότι οι χρωμοφόρες είναι τόσες λίγες που πρακτικά δεν επιφέρουν καμία 

αλλαγή. 

 Για τον ίδιο λόγο, παρατηρούμε βάσει των πινάκων (1), (2), (3) ότι 

απομακρύνεται λιγότερη  ποσότητα υλικού με την fsec ακτινοβόληση απ’ότι με την 

nsec. Όταν το χρονικό εύρος του παλμού είναι 500 fsec, όπως θα δειχθεί και στο 

κεφάλαιο 7, λαμβάνουν χώρα πολυφωτονικά φαινόμενα τα οποία οδηγούν σε αύξηση 

του συντελεστή απορρόφησης. 
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7.1.γ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ 

 

Το κατώφλι αποδόμησης προσδιορίζεται πειραματικά όπως περιγράφηκε στο 

προηγούμενο υποκεφάλαιο.  

 

 

Κατώφλι αποδόμησης στα 248 nm με 30 nsec παλμούς 
 

ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΩΦΛΙ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ 

ΡΜΜΑ 500-600 

0.4% ΝαpI/PMMA 400-450 

4.0% NapI/PMMA 100 

 

 

Κατώφλι αποδόμησης στα 248 nm με 500 fsec παλμούς 
 

ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΩΦΛΙ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ 

ΡΜΜΑ 250 

0.4% ΝαpI/PMMA 200 

4.0% NapI/PMMA 80 

 

 

Είναι προφανές ότι το κατώφλι αποδόμησης εξαρτάται από το εύρος του παλμού. 

Συγκεκριμένα, επιτυγχάνεται σε μικρότερη ένταση λέϊζερ με την εφαρμογή των 

στενότερων παλμών. Σε όλες τις μελέτες που έχουν γίνει, αυτή είναι μια γενική 

παρατήρηση. Η σημαντική αυτή πτώση μπορεί να αποδοθεί σε δύο συνισταμένες: 

1) Κατά την ακτινοβόληση με fsec λέϊζερ, το ποσοστό διάχυσης της ενέργειας είναι 

ελάχιστο καθώς ο ρυθμός διάχυσης της ενέργειας είναι εξαιρετικά αργός για να 

συναγωνισθεί με τον χρόνο αλληλεπίδρασης με το λέϊζερ. Σαν αποτέλεσμα της 

ελάχιστης διάχυσης της ενέργειας από την ακτινοβολούμενη περιοχή, συνεπάγεται 

ότι για την ίδια ενέργεια, η αναπτυσσόμενη θερμοκρασία είναι πολύ μικρότερη. 

Επομένως, και ο ρυθμός αποδόμησης είναι μικρότερος. 

2) Όπως δείχνουμε και στοεπόμενο παράρτημα, κατά την ακτινοβόληση με fsec 

λέϊζερ, λαμβάνουν χώρα πολυφωτονικές διεργασίες. Καθώς ο χρόνος διάσπασης του 

NapI είναι 900 fsec, δηλαδή αρκετά μεγαλύτερος από τη διάρκεια του παλμού, τα 
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NapI μόρια μπορεί να απορροφήσουν 2 ή και παραπάνω φωτόνια. Σαν αποτέλεσμα 

των πολυφωτονικών αυτών απορροφήσεων, η ενέργεια που εναποτίθεται ανά μονάδα 

όγκου, είναι πολύ μεγαλύτερη κατά τη fsec ακτινοβόληση απ’ότι κατά τη nsec. 

Τώρα, ανεξάρτητα από το χρονικό εύρος του παλμού, μείωση στο κατώφλι 

επιφέρεται και με τον εμπλουτισμό του PMMA σε χρωμοφόρα. Όπως είναι φανερό 

από τις παραπάνω τιμές, αυτή η μείωση είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερος 

είναι ο  βαθμός εμπλουτισμού. Εδώ, δίδεται η ίδια εξήγηση μ’αυτήν  της εξάρτησης 

του etch rate από το βαθμό εμπλουτισμού.  

 

 

7.1.δ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

 

Κατά την ακτινοβόληση του πολυμερούς σε χαμηλές εντάσεις λέιζερ κάτω από το 

κατώφλι, εμφανείς μορφολογικές αλλαγές δεν προκαλούνται. Εξέταση των 

ακτινοβολημένων περιοχών με το οπτικό μικροσκόπιο, αποκαλύπτει την ύπαρξη 

κάποιων ρωγμών. Μετά την εφαρμογή εκατοντάδων παλμών, είναι ορατό με το 

μικροσκόπιο το αποτύπωμα της δέσμης πάνω στην επιφάνεια του πολυμερικού 

υλικού. Όταν το δείγμα έχει ακτινοβοληθεί με χιλιάδες παλμούς τότε πλέον το 

αποτύπωμα φαίνεται με γυμνό μάτι. Καθώς πλησιάζουμε το κατώφλι αποδόμησης, 

από τους πρώτους παλμούς το λέιζερ αφήνει ένα άσπρο σημάδι. Όταν υπερβούμε το 

κατώφλι, το άσπρο αυτό σημάδι παρατηρείται από τον πρώτο κιόλας παλμό. 

Μπορούμε να αποδώσουμε τη λεύκανση της αρχικά διαφανούς επιφάνειας σε διάχυτη 

σκέδαση του φωτός. Τα λευκά σημάδια έχουν το σχήμα της δέσμης του λέιζερ και 

μοιάζουν με κρατήρα. Επίσης, παρουσιάζουν ρωγμές και φυσαλλίδες αερίων. 

Πιθανότατα, τα αέρια είναι CO, CO2 τα οποία παράγονται κατά την αποδόμηση του 

πολυμερούς.  

 Σε πολύ χαμηλές εντάσεις λέιζερ, της τάξης του 20% του κατωφλίου 

αποδόμησης και κάτω, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια αλλαγή στη μορφολογία, ούτε 

καν με το οπτικό μικροσκόπιο. Όμως, οι Fukumura et al έδειξαν ότι κατά την 

ακτινοβόληση καθαρού ΡΜΜΑ στα 248nm, επιφέρονται μορφολογικές αλλαγές στο 

πολυμερές ακόμα και σε τόσο χαμηλές εντάσεις. Από τη μελέτη των αλλαγών αυτών 

με την time-resolved interferometric τεχνική, προέκυψε ότι οι προκαλούμενες 

μορφολογικές παραμορφώσεις είναι παροδικές (διαστολή και συστολή). Έτσι, σε 

πολύ χαμηλές εντάσεις λέιζερ κυρίως ή αποκλειστικά, οι αλλαγές είναι φωτοχημικές 



χωρίς κάποια σαφή ή έντονη μορφολογική διαφοροποίηση. Πάνω από το κατώφλι, 

παρατηρούνται έντονα και φωτοχημικές και μορφολογικές αλλαγές. 

 Πάντως, στην περίπτωση που δημιουργείται κρατήρας στην επιφάνεια, το 

βάθος μετράται με προφιλόμετρο. Όταν το δείγμα ακτινοβολείται με nsec παλμούς, 

το etch pattern μοιάζει με το σχήμα (1). 

 

Το αποτύπωμα του λέιζερ έχει επίπεδο πυθμένα και καμπυλωμένες άκρες στην 

επιφάνεια.  Ανυψωμένη περίμετρος του αποτυπώματος θυμίζει λιώσιμο. Πραγματικά, 

μελέτες που έχουν γίνει, δείχνουν ότι πρόκειται περί λιωσίματος.  

 Όταν το δείγμα ακτινοβολείται με fsec παλμούς, το σχήμα του αποτυπώματος 

είναι το ίδιο (αυτό εξαρτάται από τη γεωμετρία της δέσμης), λεπτομερειακά όμως 

παρουσιάζει διαφορές. Το προφιλόμετρο αποκαλύπτει τραχύ πυθμένα και καλά 

καθορισμένες άκρες. Αποδίδουμε την τραχύτητα της επιφάνειας του πυθμένα σε “ hot 

spots” της δέσμης, με άλλα λόγια στην ανομοιογένεια που παρουσιάζει ως προς τη 

ένταση χωρικά. Εχει προταθεί ότι ένα υπόστρωμα “επιβαρύνεται” λιγότερο θερμικά 

με τη fsec ακτινοβόληση απ’ότι με την αντίστοιχη nsec. Επομένως και το λιώσιμο 

του υλικού γίνεται σε μικρότερο βαθμό.  

Πάνω τώρα από το κατώφλι, ο κρατήρας στην επιφάνεια του πολυμερούς 

δημιουργείται για περισσότερους από έναν παλμό. Στον πρώτο-πρώτο παλμό, 

ανεξαρτήτα από το δείγμα και το χρονικό εύρος του παλμού, παρατηρείται ένα 

μόνιμο φούσκωμα στην επιφάνεια, το οποίο είναι περισσότερο έντονο στην κεντρική 

περιοχή της ακτινοβολημένης περιοχής. Η πιο λογική εξήγηση που έχει προταθεί για 

το φούσκωμα αυτό, είναι η δημιουργία φυσαλλίδων αερίου. Η απορρόφηση UV 

φωτονίων από τις χρωμοφόρες ομάδες οδηγεί στην παραγωγή αερίων όπως CO, CO2. 

Αυτά τα αέρια διαχέονται μέσα στο πολυμερές προκαλώντας μόνιμο φούσκωμα της 

επιφάνειας, εάν δεν έχουν την κατάλληλη κινητική ενέργεια για να δραπετεύσουν από 

το στερεό υπόστρωμα.  

Συνοψίζοντας, κάτω από το κατώφλι αποδόμησης, με τη συνεχιζόμενη 
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ακτινοβόληση και όπως το φαινόμενο επώασης γίνεται πιο σημαντικό, το υλικό 

αρχίζει να “σκάβεται”. Σε αντίθεση, πάνω από το κατώφλι, το υλικό σκάβεται από 

τον δεύτερο κιόλας παλμό και οι μορφολογικές αλλαγές είναι διαίτερα έντονες. 

 

 

7.2 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 
 

7.2.α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο παράρτημα αυτό, εξετάζουμε την αλλαγή της διαπερατότητας κατά τη διέλευση 

της ακτινοβολίας από το πολυμερικό υπόστρωμα. Μετρώντας τη διαπερατότητα, 

μετράμε ουσιαστικά την απορρόφηση του υποστρώματος (Α=-logΤ). Τα πειράματα 

διαπερατότητας είναι συμπληρωματικά της μελέτης του φθορισμού. Με την 

ακτινοβόληση, στη μήτρα του πολυμερούς μπορεί να παράγονται φωτοπροϊόντα που 

απορροφούν στο μήκος κύματος της ακτινοβόλησης αλλά δεν φθορίζουν. Βέβαια, μία 

συνολική μέτρηση της μεταβολής της έντασης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας δεν 

μπορεί να οδηγήσει σε ποιοτικό χαρακτηρισμό των προϊόντων. Στην προκειμένη 

περίπτωση, οι μετρήσεις της time-integrated απορρόφησης αποσκοπούν στην: 

α.   Στην εξέταση της τάξης της απορρόφησης  

β. Στην παρακολούθηση των φωτοχημικών αλλαγών κατά την περίοδο της 

“επώασης” 

 

 

7.2. β ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 

 

Τα δείγματα ακτινοβολήθηκαν μόνο σε εντάσεις λέϊζερ κάτω από το κατώφλι 

αποδόμησης. Στις εντάσεις αυτές, αποκλείουμε τη σκέδαση λόγω μορφολογικών 

αλλαγών και το σχηματισμό plume. ( Με τον όρο plume εννοούμε τον κύριο όγκο του 

υλικού που εκτινάσσεται στην αέρια φάση κάτω από συνθήκες ablation). Αυτά είναι 

χαρακτηριστικά στοιχεία των εντάσεων πάνω από το κατώφλι που αλλοιώνουν τις 

μετρήσεις.Τώρα, με σκοπό την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, δύο τύποι 

πειραμάτων διαπερατότητας διεξήχθησαν: 

 Στον πρώτο τύπο, εξετάζουμε την εξάρτηση της έντασης της εξερχόμενης 

ακτινοβολίας από την ένταση της προσπίπτουσας. Στην περίπτωση που το υλικό 

απορροφάει γραμμικά, η παραπάνω εξάρτηση είναι εκθετική ,δηλαδή ισχύει ο νόμος 
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του Beer-Lambert, : I=Ioe-αx⇒ lnI=lnIo-ax. Παριστάνοντας γραφικά το lnI με lnIo, 

προκύπτει μία ευθεία με κλίση ίση με τη μονάδα.. 

 Το πείραμα διεξήχθη ως ακολούθως: Στην εξεταζόμενη περιοχή των 

εντάσεων ακτινοβολίας, κάθε δείγμα ακτινοβολήθηκε με δέκα παλμούς σε διάφορες 

τιμές έντασης του λέϊζερ και μετρήθηκε η διαπερατότητα πίσω από το δείγμα με 

Joulemeter (στοιχεία). Οι μετρήσεις έγιναν τρεις φορές σε κάθε ένταση, με φρέσκια 

επιφάνεια του φίλμ να εκτίθεται στο λέιζερ κάθε φορά. Τα δείγματα του καθαρού 

ΡΜΜΑ και του 0.4% NapI/PMMA πάχους 50-150 μm επιτρέπουν τη διέλευση του 

λέιζερ. Αντιθέτως, το 4.0% NapI/PMMA είναι optically thick (οπτικό βάθος 

διείσδυσης<πάχος φίλμ) και για το λόγο αυτό ήταν απαραίτητο να 

παρασκευαστεί.δείγμα πάχους 1-5 μm.  

 Στο δεύτερο τύπο πειραμάτων, παρακολουθούμε τη μεταβολή της 

διαπερατότητας συναρτήσει των παλμών ακτινοβόλησης. Στις χαμηλές εντάσεις 

λέϊζερ που εξετάζουμε, περιμένουμε την εμφάνιση και την εξέλιξη του φαινομένου 

επώασης. Με τη συνεχιζόμενη ακτινοβόληση, προκαλούνται φωτοχημικές αλλαγές 

στο φωτοευαίσθητο υπόστρωμα τέτοιες ώστε, συνήθως, τα παραγόμενα προϊόντα 

απορροφούν διαφορετικά από το αρχικό υλικό. Ώς εκ τούτου, επιφέρεται μεταβολή 

στη διαπερατότητα. Για να εξετάσουμε την επιφερόμενη αυτή μεταβολή, μελετούμε 

το διάγραμμα που παρουσιάζει την εξάρτηση της έντασης της δέσμης που διέρχεται 

από το υπόστρωμα σαν συνάρτηση του αριθμού των παλμών. Το διάγραμμα αυτό 

αντικατοπτρίζει την εξέλιξη του σχηματισμού των προϊόντων με τους διαδοχικούς 

παλμούς ακτινοβόλησης. 

 

 

7.2. γ  Εξέταση της τάξης της απορρόφησης σε εντάσεις λέιζερ  

 

Στο Σχ. 1&2  παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις του lnI ως προς lnIo. 

Παρατηρούμε ότι ο συντελεστής του Ιο είναι μονάδα. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι στις 

χαμηλές αυτές εντάσεις λέϊζερ, λαμβάνουν χώρα μονοφωτονικές διαδικασίες 

απορρόφησης και το υλικό απορροφάει γραμμικά  

 

 

7.2. γ Παρακολούθηση των φωτοχημικών αλλαγών κατά την περίοδο της 

“επώασης” 
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