بیست و دومین کنفرانس هسته ای اریان
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تعیین دما و چگالی پالسما برپایهی روش اسپکتروسکوپی مرئی در دستگاه پالسمای کانونی
رفیعی،مجتبی* ( -)1حبیبی،مرتضی( – )2پروین ،پرویز( – )3بوالی،علی

()4

امبرکبیر پلی تکنیک تهران  ،مهندسی انرژی وفیزیک  ،گداخت هسته ای

چکيده:

D
I

پالسمای گاز آرگون در فشار 3torrوولتاژ تخلیه  21kVدر دستگاه پالسما کانونی( )PFتولیدشد .با بهینه سازی شدت نور خروجی
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از دستگاه  PFنور مرئی پالسما در بازهی  111-2211nmبر پایهی اسپکتروسکوپی نور مرئی آشکار سازی شد .پالسما در دستگاه
 PFدر حالت تعادل ترمودینامیکی موضعی( )LTEقرار دارد .آنالیز کیفی طیف گسیلی آرگون برای شناسایی گونههای ) Ar(Iو)Ar(II

o
e

انجام گرفت و پارمترهای پالسمای آرگون با روش پهنشدگی اشتارک برای تعیین چگالی الکترونی و منحنی بولتزمن برای تعیین
دمای پالسما بدست آمده است .دما وچگالی پالسما دستگاه  PFبه ترتیب برابر با  )21± 5/8(eVو)1/66 ±1/21(× 2121 cm-3
اندازهگیری شد.

v
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h

کلمات کلیدی :پالسمممای کانونیچ چگالی الکترونی پالسممماچ دمای پالسممماچ پهن شممدگی اشممتارکچ روش منحنی بولتزمنچ تعادل
ترمودینامیکی موضعی

مقدمه :

c
r

اندازهگیری پارامترهای پالسما( )ne,Teدر دستگاه پالسمای کانونی( )PFبه دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام میشود.

A

پروب النگموئر و روش پراکندگی تامسون روشهای مستقیم دستیابی به دما و چگالی پالسما می باشند .اندازهگیری دما
و چگالی پالسما با پروب النگموئر برای مطالعهی دینامیک تخلیهی الکتریکی دستگاه PFنشان میدهدکه پارامترهای
پالسما با زمان تغییر می یابد و به طور میانگین دما و چگالی الکترونی درپالسمای بدون برخورد به ترتیب 55eVو cm-

 21253میباشد[ .]2اندازه گیری متوسط بار ذرات و پروفایل فضایی دما وچگالی در نقطهی تنگش مغناطیسی با روش
پراکندگی تامسون در[ ]1انجام شده که پارامترهای پالسما را با خطای مناسب به ترتیب 25eVو 2/5×2128cm-3گزارش
کردهاند.
برای مطالعه تابش پالسما در محدوهیانرژی پایین(  )2 -6 eVیا تاثیرات پارامترهای فیزیکی دستگاه  PFبر تابش
مرئی( )UVیا فرابنفش سخت ()EUVاز روش اسپکتروسکوپی نور مرئی استفاده میکنند[ .]3آنالیز کیفی اسپکتروسکوپی
جریان پالسما در دستگاه  PFکنده شدن ناخالصی از سطح آند را نشان داده است همچنین انتخاب مناسب جنس عایق و
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طول موثر آن تاثیر مثبت بر تشکیل الیهی جریان پالسما و پارامترهای پالسما دارد[ .]5 ,5کیفیت فاز تخلیه و فاز شتابدهی
در عملکرد دستگاه  PFدر تشکیل تنگش مغناطیسی تاثیر مستقیم داشته وخطوط پرشدت طیف مرئی تخلیهی الکتریکی
متناظر با درصد یونیزاسیون گونه های موجود در پالسما میباشد[ .]6مطالعهی نور مرئی پالسمای دوگازی( )Ar/Heنشان
میدهد که مخلوط گازی باعث سردشدن سریع پالسما میگردد و پالسمای تک گازی گسیل کنندهی بهتر  EUVاست[.]1

D
I

روش منحنی بولتزمن و پهنشدگی اشتارک یکی از راههای محاسبه دما و چگالی پالسما به شکل غیر مستقیم با فرض
تعادل LTEدر پالسما میباشد .در این مقاله ما از نور تک پالس دستگاه  PFبا زمان پالس  3 µsچ ولتاژ ورودی21 kV
و گاز کاری آرگون در فشار  3 torrبه عنوان منبع نور مرئی و فرابنفش استفاده کردیم .محدودهی کاری اسپکتروسکوپ

S
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 111-2211 nmبود .ابتدا گونههای اتمی و یونی) O(Iو) O(IIگسیل کننده درطیف ثبت شده را شناسایی کرده و در آخر
پارامترهای پالسما با روش منحنی بولتزمن و پهن شدگی اشتارک استخراج گردید.

تئوری :

o
e

v
i
h

دستگاه  PFتعادل  LTEرا برای پالسما برقرار می کند تعادل  LTEاندکی با تعادل کامل ترمودینامیکی تفاوت دارد[ .]8در
حالت تعادل کامل ترمودینامیکی سرعت اتمها و یونها از توزیع ماکسول-بولتزمنچ حالتهای برانگیخته از توزیع بولتزمن
وتابش از توزیع پالنک پیروی میکند و هرسه حالت توزیع با یک دما توصیف میشود .در حالت تعادل  LTEهر سه

c
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حالت توزیع برسیستم حاکم نبوده وممکن است برای هر حالت دمای متفاوتی داشته باشیم به طوریکه Te≠Tplasma

باشد .تعادل  LTEدر سیستم پالسما برقرار خواهد شد اگر چگالی گونههای پالسما به قدر کافی زیاد باشد که نرخ
برخورد ذرات پالسما برتابش فزونی گیرد .تعادل  LTEدرپالسمای  PFوجود دارد چون ستون پالسمایی دستگاه PF

A

دمایی کمتر از 216 Kداشته و فرآیند برخوردی الکترونها نقش غالب اکثر فرآیندها است[ .]9 ,8از سویی دیگر برای
اطمینان از وجود تعادل  LTEمعیار مک – رایتر شرط الزم ولی نه کافی برای وجود تعادل LTEرا بیان میکند:
رابطهی()2

ne(cm-3 ) < 2/6 ×2121 T2/1 )ΔEmn(3

در این رابطه  neچگالی الکترونیچ  Tدمای پالسما برحسب کلوین و  ΔEاختالف سطح انرژی برحسب الکترون ولت
است .پالسمای با چگالی الکترونی باالتر از  ne<2126cm-3شرط مک رایتر را ارضا میکند[.]21
پارامترهای پالسما( )Te,neدو کمیت اساسی برای طبقه بندی انواع پالسما برای کاربردهای گوناگون صنعتی جدید همچون
لیتوگرافی میباشد .دما و چگالی پالسما معیارهایی هستند که به ترتیب انرژی ذخیره شدهی در ذرات پالسما وکیفیت
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پالسما را نشان میدهند .اگر پالسما در تعادل  LTEباشد دمای گونههای سنگین و گونههای سبک تقریبا با هم برابر
خواهد بود ( )Ti≈Teو جمعیت نسبی ترازهای اتمی و یونی از توزیع بولتزمن پیروی میکند .بنابراین شدت خطوط گسیلی
بین دو سطح انرژی  Eiو  Ekعبارت است از:
 Ek
kbT

D
I

e
Us

رابطهی ()1

I  N s g k Aki

در این رابطه )cm-3( Nsچگالی عددی گونه های متناظرچ )s-2( gkAkiاحتمال انتقال یا ثابت اینشتین و  Usتابع پارش برای

S
f

گونه های گسیلنده درون پالسما است .باید توجه کردکه اسپکتروسکوپی خطوط گسیلی به شرایط برانگیختگی گاز و
چگالی گونههای گسیلنده(اتم و یون) درون پالسما بستگی دارد[.]22

o
e

یکی از روشهای متداول برای تعیین دمای پالسما روش منحنی بولتزمن است .در شرایط تعادل  LTEیونیزاسیون و
برانگیختگی در بیشتر فرآیندها نقش اصلی دارد و دراین صورت حالتهای برانگیختهی نهایی یونها و اتمها در تعادل با
الکترونها هستند بنابراین اثرات برانگیختگی میتواند مستقیما به دمای پالسما مربوط شود .اگر از طرفین رابطهی( )1لگاریتم

v
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h

گرفته شود به عبارتی میرسیم که انرژی برانگیختگی و شدت گسیلی خطوط را به هم مربوط میسازند:
رابطهی ()3

E
I
)   k C
g k Aki
kT

(ln

c
r

در این رابطه  Iشدت خطوط طیفیچ  gkوزن آماری سطوح باالترچ  Akiاحتمال انتقالچ  Ekانرژی حالت نهایی و  kثابت
1
بولتزمن است .این رابطه خط مستقیمی(  ) y  mx  cبا شیب kT

m

A

میباشد[.]21

تعیین دما در نقطهی تنگش پالسما در دستگاه  PFموضوع فیزیکی مورد توجه رشتهی گداخت میباشد .تمایل جریان
الکتریکی پالسما به فشرده شدن در جهت عرضی در دستگاه  PFاثر تنگش(پینچ) گفته میشود .در نقطهی تنگش دما و
چگالی پالسما به شدت باال رفته و زمان الزم برای رسیدن به تعادل ( LTE

t LTE

t pinch

)در این فاز وجود ندارد

بنابراین برای تعیین پارامتر های پالسما اغلب فرض میشود که معادلهی بنت در فاز تنگش برقرار است:
رابطهی ()5
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 4  10 7
 4و  Neچگالی الکترونی پالسما است[ .]23با توجه به
این رابطه  rشعاع تنگش پالسماچ  Iجریان تخلیهچ

رابطهی بنت پالسمایی با دمای باالتر چگالی پایینی دارد.
چگالی تعداد الکترونی پالسما در دستگاه  PFبا روش پهنشدگی اشتارک محاسبه میگردد[ .]5 ,3پهنشدگی اشتارک به
2

 e 

2 
دلیل اثر مرتبه دوم میدان الکتریکی الکترونها(  )  4 r بر اتمها و یونها در پالسما بوجود میآید .چگالی باالی

D
I

الکترونی دستگاه  PFحاکمیت پهنشدگی اشتارک را در پالسما تائید میکند .میدان الکتریکی باعث اختالل در ترازهای

S
f

انرژی اتمی ویونی میگردد که به شکل پهن شدگی در طیف ظاهر میگردد[ .]25 ,21در اثر اشتارک الکترونهای پالسما
انرژی سطوح یونی و اتمی را جذب میکنند [.]25

o
e

برای اتمهای غیرهیدروژنگونه اثر مرتبه دوم اشتارک به شکل رابطهی زیر حاکم است:
رابطهی ()5

1

n
n 5
) FWHM  2 ( e16 )  3.5 A ( e16 ) 4 (1  BN D3
10
10

v
i
h

در این رابطه  FWHMنیم پهنای نیم بیشینه بر حسب  nmو  αپارامتر برخورد الکترونی برحسب  Aچ  neچگالی الکترونی
برحسب()cm-3چ  Aپهنشدگی مربوط به یونهاچ  Bضریب خطوط یونیچ NDتعداد ذرات درکرهی دبای( )cm-3میباشد.

c
r

برای طیف سنجی دستگاه  PFبراساس پارامترهای مشخص ( LIBSفروشکست القایی لیزری) از پارامتر پهنشدگی
مربوط به یونها صرفنظر میکنند (.) A=1

روش کار :

A

دستگاه پالسمای کانونی امیرکبیر از نوع مدر با مشخصات فیزیکی  C0=36µFچ  V=26kVو L0=225nHو انرژی 5/5kJ
ساخته شده است .جنس آند و کاتد از مس و عایق شیشهای از پیرکس است .ابعاد دستگاه به همراه فشار کاری دستگاه به
گونه ای است که جریان بیشینهی  115kAپالسما تشکیل گردد [.]26

زمان هر پالس PFحدود  ~ 3 µsاست .پالسما در دستگاه  PFدر سه مرحله تشکیل میشود .2 :ابتدا شکست الکتریکی
درگاز درون چنبره اتفاق میافتدکه الیهی جریان پالسما به راه میاندازد .1 .نیروی لورنتس الیهی جریان پالسما در راستای
محور PFرا به سمت سرآند شتاب میدهد این مرحله  1,5µsطول میکشد  .3الیهی پالسما به علت قسمت شعاعی
نیروی لورنتس به سمت نوک آند شتابگیری مرکزی میکند این قسمت  1/3 µsطول میکشد سپس دما و چگالی
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پالسما به شدت باال میرود و پالسمای به شدت گسیلنده EUVتشکیل میگردد این قسمت زمان کوتاهی کمتراز1/1µs
طول میکشد.
شکل 2مفهوم تشکیل پالسما را در دستگاه  PFرا نشان میدهد .وقتی که ولتاژ تخلیه(یک مرتبه بزرگتر از ولتاژ شکست
گاز) به گاز اعمال میگردد فرآیند یونیزاسیون در گاز خنثی آغاز میشودو الیه جریان پالسمای اولیه مهیا میگردد .با

D
I

پخش یونیزاسیون در گازچ الیهی جریانی(پالسما) به صخامت  1-3cmتشکیل میشود و با سرعت تقریبا  2cm/µsدر
راستای محور دستگاه حرکت میکند .عامل این حرکت نیروی لورنتس میدان مغناطیسی دایرهای دستگاه  PFاست .چگالی
و دمای پالسما در این مرحله به ترتیب از مرتبه  ~2121cm-3و ~eVمیباشد .مولفهی شعاعی نیروی لورنتس کل جریان

S
f

پالسما را در نوک آند جمع می کندکه در آن دما وچگالی پالسما به مدت چند ده نانو ثانیه به ترتیب از مرتبهی  ~keVو
 ~ 2129 cm-3میرسد و با انبساط دوبارهی ستون پالسما دما و چگالی سریعا به مقدار پیشین برمیگردد عالوه براین به

o
e

دلیل دمای بسیار زیاد پالسما در زمان کوتاه تنگش عمدهی تابش  PFبه صورت  X -rayو  EUVاز اتمهای کامال یونیزه
شده است و شدت اشعهی ایکس در پالسمای خالص نابرابری  hv  kTeرا تائید میکند [ ]21بنابراین دمای مناسب

v
i
h

پالسمای  PFقبل از تنگش تولید مناسب اشعهی پرشدت  EUVرا در مرحلهی تنگش فراهم میکند.

c
r

A

شکل .2مفهوم دستگاه  PFبرای تشکیل پالسمای داغ و چگال.
ما پالسمای آرگون را در محفظهی  PFبا فشار  3 torrو ولتاژ ورودی 21 kVبه عنوان منبع نور پالسی برای اسپکتروسکوپی
استفاده کردیم .پنچرهی خروجی نور پالسما از جنس کوارتز انتخاب گردید تا طول موج  111-311 nmنیز در طیف
 OESثبت گردد .اسپکتروسکوپ  Avaspec2048طول موج  111-2211nmرا با قدرت  1/1 nmثبت میکند نور دستگاه
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 PFپالسی است به همین منظور از یک تریگر برای ثبت نور پالسی استفاده کردیم و مد کاری طیف سنج را بروی حالت
 LIBSروش فروشکست القایی لیزری قرار داده شده است.
شکل 1چیدمان نهایی اسپکتروسکوپی دستگاه  PFرا نشان میدهد .چشمی فیبر نوری اسپکتروسکوپ به قطر 1/2 mmبه
دوصورت عمود بر محور آند در محل تشکیل پینچ و موازی محور آند در فاصلهی  1/5mنوک آند قرار داده شده است.

D
I

از آنجایی که مدت زمان تک پالس  PFحدود  3 µsاست زمان تاخیری  1µsبرای ثبت طیف انتخاب گردید زیرا که
پالسما بعد از 2µsبه تعادل  LTEمیرسد .و زمان دادهبرداری را  t=2msقرار دادیم.

S
f

o
e

v
i
h

شکل .1چیدمان نهایی اسپکتروسکوپی دستگاه . PF

c
r

دستگاه  PFیک گسیلکنندهی قوی اشعهی الکترومغناطیسی میباشد که تعداد  2126-2125فوتون در هر پالس گسیل
میکند[ .]6این مقدار شدت باال از حد اشباع اسپکتروسکوپ باالتر است .بنابراین ما با فیلترهای فضایی نور با قطرهای

A

1mmچ 1,5mmچ 3mmچ5mmو 5mmحد بهینه گسیل فضایی را پیدا کردیم .شکل 3طیفهای ثبت شده با انواع فیلتر را

نشان میدهد ما ازفیلتر  3mmاستفاده کردیم فیلترهای با قطر پایینتر قسمتی از اطالعات طیف را حذف میکند.
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بیست و دومین کنفرانس هسته ای اریان
5و 6اسفندماه  4931دااگشنه زید

D
I

S
f

o
e

شکل .3حد بهینهی شدت فضایی با انواع فیلتربا قطرهای F1= 1mmچ F2= 1,5mmچ F3= 3mmچF4= 5mm

v
i
h

و F1= 5mmرا نشان میدهد.
نتايج :

c
r

دما و چگالی پالسما با اسپکتروسکوپی نور مرئی پالسما( )OESبا روش منحنی بولتزمن و پهنشدگی اشتارک با فرض
تعادل  LTEبدست میآید .ما طیف پالسمای انواع گازها را در محدودهی  111-2211 nmثبت کردیم .شکل  5سیگنال

A

طیف آرگونچهلیوم و متان دستگاه  PFرا در نقطهی تنگش نشان میدهد .باال رفتگی خط پایهی هرسه طیف به دلیل حضور
طیف پیوستار ایکس در زمان داده برداری به وجود آمده است و چگالی باالی خطوط سیگنال به دلیل وجود ناخالصی Sn

چ Cuدرون پالسما است[.]6
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بیست و دومین کنفرانس هسته ای اریان
5و 6اسفندماه  4931دااگشنه زید

D
I

S
f

o
e

شکل  -5طیف مرئی سه گاز آرگونچ هلیوم و متان در دستگاه  PFبا روش LIBS

آنالیز کیفی طیف دستگاه  PFاولین قدم برای آنالیز کمی میباشد .ما طیف آرگون را انتخاب کردیم و گونههای ) Ar(Iو

v
i
h

) Ar(IIرا با دقت  1/2nmاز پایگاه داده []28شناسایی کردیم .در این تحلیل از تمامی طول موجهایی که احتمال گذار

نامعلوم داشتند چشم پوشی شده است .شکل  5آنالیز کیفی طیف آرگون را نشان میدهد.

c
r

A

شکل .5سیگنال طیف پالسمای آرگون  PFبا مشخص کردن گونههای برانگیخته و یونی
الف :اندازهگيری چگالی الکترونی پالسما
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بیست و دومین کنفرانس هسته ای اریان
5و 6اسفندماه  4931دااگشنه زید
برای اتمهای غیر هیدروژنی چگالی الکترونی از رابطهی( )5بدست می آید ما از تاثیر یونها چشم پوشی کردیم در

اینصورت چگالی الکترونی با عبارت زیر بیان میشود:

 

رابطهی (ne   FWHM   1016 cm 3 )6
 2 
FHHM  observed  instrument

خطای اندازه گیری با رابطهی( )6از طریق

D
I

محاسبه میگردد .خطای طیف سنج برابر

 instrument  0.2nmدر نظر گرفتیم.

S
f

ما به طور مثال شدت طول موج  581/1nmرا به عنوان معیار برای اندازهگیری چگالی الکترونی انتخاب کردیم این طول
موج مربوط به گونهی ) Ar(IIمیباشد .سپس با نرمافزار  origin8یک سیگنال تکگانه با تابع گاوسی به مرکزیت

 581/1nmبر نقاط منطبق کردیم و مقدار  observed  0.78nmرا برای قلهی مرکزی محاسبه کردیم .شکل  5محاسبهی

o
e

نیم بیشنهی پهن شدگی اشتارک را نشان میدهد .پارامتر برخورد برای طول موج  581,1nmبرابر با  a  0.587 Aکه
ازمنبع [ ]3گرفته شده است .چگالی الکترونی برای پالسمای آرگون در فشار  3 torrو ولتاژ تخلیهی  21kVبرابر با
17
3
 (0.66  0.17) 10 cmبدست آمد.

v
i
h

c
r

A

شکل .5محاسبهی نیم بیشنهینیم پهنا طول موج مرکزی .581,1 nm
ب :اندازهگيری دمای الکترون پالسما
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بیست و دومین کنفرانس هسته ای اریان
5و 6اسفندماه  4931دااگشنه زید
با توجه به رابطهی( )3میتوان دمای پالسما را پیش بینی کرد .جدول 2گونه های پالسمای آرگون در فشار  3 torrو ولتاژ
تخلیه  21kVبه همراه پارامترهای آماری نمایش میدهد .شکل  5روش ترسیم بولتزمن با توجه به شدتهای مربوطه
) Ar(Iو ) Ar(IIبرای پیشبینی دما را نشان میدهد .بهترین خط گذرنده از نقاط منحنی بولتزمن با نرم افزار محاسبه شده
و شیب خط برابر با  -1/2با خطای استاندارد  1/25محاسبه کرده است بنابراین دمای پالسما گاز آرگون در فشار 3 torr

برابر با  (10  5.8)eVبدست آمد.

D
I

S
f

o
e

v
i
h

جدول .2گونه های پالسمای آرگون به همراه پارامترهای آماری در فشار  3 torrو ولتاژ تخلیه .21kV

c
r

A
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بیست و دومین کنفرانس هسته ای اریان
5و 6اسفندماه  4931دااگشنه زید
شکل .5روش ترسیم بولتزمن برای محاسبهی دما پالسمای .PF

ج .دمای پالسما در فاز تنگش
با توجه به رابطهی ( )5دمای پالسما در نقطهی تنگش محاسبه میگردد .چگالی الکترونی با استفاده از پهن شدگی اشتارک
قبال محاسبه شده است و جریان تخلیه از مشخصات فیزیکی دستگاه  PFبرابر با  I=115kAمیباشد شعاع تنگش r 2/5cm

≈ از تصویر واقعی بهترین پینچ در شکل ( )2دستگاه  PFاندازهگیری شده است .دمای الکترون در نقطهی تنگش از

D
I

دادههای تجربی برابر با  kT  1.5keVبدست آمد.

نتيجه گيری :

S
f

ما پالسمای آرگون را در دستگاه  5/5 kJ-PFدر فشار  3 torrو ولتاژ تخلیهی  21 kVتولید کردیم .دستگاه  PFپالسمایی
پالسی با مدت زمان پالس 3μs

و فوتونهایی با انرژی  0.6  2000eVتولید میکند .چون پالسمای  PFبه شدت

o
e

برخوردی بوده و در معیار مک رایتر صدق میکند فرض کردیم پالسما در شرایط  LTEقرار دارد .اسپکتروسکوپی نور
مرئی نشان میدهد که دستگاه  PFمنبع موثر برای لیتوگرافی  EUVمیباشد  .موثرترین چگالی الکترونی برای لیتوگرافی

v
i
h

 EUVدر بازهی  2126-2128 cm-3میباشد[ .]29چگالی الکترونی را با روش پهنشدگی اشتارک برابر با
3

 (0.66  0.17) 10 cmبدست آوردیم .دمای الکترون با روش منحنی بولتزمن و شدتهای وابسته ) Ar(Iو )Ar(II
17

برابر با  10  5.8eVبدست آمد دمای الکترون در نقطهی پینچ با رابطهی بنت برابر با  2/5 KeVمحاسبه گردید .نتایج
حاصل با نتایج مطالعات نظری و عملی قبلی توافق خوبی نشان میدهد.

A
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