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   دو فرکانسیخازنی ي جفت شده ییپالسماراکتور دو بعدي شبیه سازي 
 پورعلی، نورالدین ؛مروي، زهرا ؛اغالمرض، فروتن  ؛ علیرضا، آخوندي شیرگ

  علوم پایه، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز دانشکدهگروه فیزیک، 

  
  چکیده

شده گاز هلیوم بررسی ي خازنی دو فرکانسی پالسماي جفت شدهمیک دینا ،با استفاده از شبیه سازي دو بعدي معادالت سیالیدر این کار 
ي تک فرکانسی داراي چگالیِ ذرات پالسمايِ بیشتري است، ي دو فرکانسی نسبت به تخلیهتخلیه ،دندهسازي نشان میشبیهنتایج . است

دلیلِ این امر . شودآهنگ فرآوري پالسمایی مییش و در نتیجه افزاکه این منجر به افزایش شار فرودي ذرات پالسما بر روي الکترودها 
 تولیدافزایشِ  به تبع آن هاي دو فرکانسی است، که باعث افزایش یونیزاسیونِ و ها در تخلیهمیزان باالي توانِ جذب شده توسط الکترون

      .و انرژي یونها مستقالً قابل کنترل استشود، شار مولفه فرکانس پایین مشخص میاز آنجائیکه انرژي یونها توسط . شودذرات باردار می
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Abstract 
 

In this work, by using the simulation of two dimensional fluid equations, the dynamics of a capacitively coupled 
dual frequency Helium discharge is investigated. The simulation results show that, dual frequency discharge 
has a higher density of plasma particles than the single frequency discharge, which results in a higher flux of 
the incident plasma particles on the electrodes and accordingly in enhancement of the plasma processing. This 
is due to a higher value of the electric power absorbed by the electrons in dual frequency discharge which leads 
to the increase of the ionization and consequently to the enhancement of the flux of the charged particles. Since 
the ion energy is determined by the low frequency component, the flux and energy of the ions can be controlled 
independently.   
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  قدمهم
هايِ متوالی نشانیي الیهامروزه ساخت مدارهاي مجتمع بر پایه     
-نشانیبراي این الیه. باشدالکتریک میهاي نیمه رسانا و دي الیه

نشانی به هاي کار استفاده از الیههاي پی در پی، یکی از تکنیک
هاي پالسمایی تخلیه. باشدي پالسماهاي دماي پایین میوسیله

منظور مورد  اي بدینخازنی به صورت گستردهي دهجفت ش
ها در بین دو الکترود موازي که تخلیهاین  .گیرنداستفاده قرار می

 10cm-1که cm2 300-50حدود  در ي الکترودمساحت هر صفحه

از دو الکترود معموال . دنگیرشکل می ،فاصله دارندیکدیگر از  
نِ کوپل شده به منبع یکی زمین شده و دیگري از طریق یک خاز

فرکانس  منبع ولتاژ مورد استفاده، متناوب و .باشدولتاژ متصل می
هاي تک در تخلیه. باشدگستره فرکانس رادیویی می درتغییرات آن 

هاي دو فرکانسی از دو منبع و در تخلیه از یک منبع ولتاژفرکانسی 
تخلیه در ، بسته به کاربرد .شوداستفاده می تفاوتبا فرکانس هاي م

 p>100معموال از فشارهاي . شودهاي مختلف انجام میفشار

mTorr 100-10نشانی و از فشارهايبراي الیه mTorr   براي
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تا  هدر حدود دي ولتاژ دامنه. شودمی کندوپاش و اچینگ استفاده
رشد نانو ساختارها،  مانند یهایدر کاربرد .باشدچند صد ولت می

ذرات باردار و انرژي آنها داراي اهمیت  میزانِ شار... اچینگ و 
و باال رفتنِ کیفیت  پالسمابراي افزایشِ چگالی  .باشدزیادي می

 شود، که یکی ازهاي مختلفی استفاده میسطحی از روش آوريفر
-تخلیهدر . باشدفرکانسی میهاي دو ها استفاده از تخلیهتکنیک این

تقلِ ا، امکانِ کنترل مسهسایر روش در مقایسه باهاي دو فرکانسی 
دي بر زیر فروانرژي ذرات  ].1[ وجود داردچگالی و انرژي یونی 

 ،هاي پالسماییفرآوريدر  .باشدباالیی می الیه داراي اهمیت
تواند اثرات نامطلوبی مانند خراب شدن انرژي ذرات می افزایش

سطح زیر الیه و در مواردي حتی ذوب شدن زیر الیه را منجر 
 نرژي، پارامتري مهم در فرآوريینرو قابلیت کنترل ااز .شود

 ي پالسمایی خازنیتخلیه مولفینِ زیادي .باشدپالسمایی سطوح می
در  .]5-2[اند نموده بررسی سازي کامپیوتريرا با استفاده از شبیه

 معادالت سیالی، کامپیوتري سازياز شبیه با استفاده این کار
در دو رژیم تک و دو  گاز هلیوم زنیخا ايدینامیک پالسماي تخلیه

منبع دو استفاده اثرات . گیردفرکانسی مورد مطالعه قرار می
   .شودبررسی می یونیو امکان کنترل انرژي فرکانسی 

  معادالت و روش شبیه سازي
شعاع  .است شده داده نشان 1 شکل در شده سازي شبیه مدل

از . باشدمی cm 3.2ي بین الکترودها و فاصله  cm 6.4الکترودها
دي الکتریک براي محصور سازيِ پالسما بین الکترودها  توريیک 

الکترود باالیی متصل به منبع ولتاژ و الکترود . استفاده شده است
پالسما از  دینامیکبراي بررسی . باشدپایینی متصل به زمین می

-پخش را به کار می-یبِ سوقمعادالت سیالی استفاده نموده و تقر

پایستگی جرم، اندازه  سیالی ها معادالتبراي الکترون]. 3[ گیریم
 پایستگیِ جرم و سیالی ها معادالتو براي یون ،حرکت و انرژي

مجموعه معادالت به همراه  .گیریماندازه حرکت را در نظر می
 .دهندمعادله پواسون تشکیل یک دسته معادالت خودسازگار می

ماکسولیِ موضعی استفاده شده تقریبِ توزیع  از هاالکترونبراي 
. شوندمیو یون هلیوم بررسی  الکترونترابرد در این مدل  .است

و  Torr 0.3درجه کلوین و در فشار 300گاز خنثی هلیوم در دماي 
از روشِ  .ر نظر گرفته شده استبا توزیع ثابت و یکنواخت د

سازي فضایی سستهبراي گ ]5[ تفاضل محدود به همراه طرح نمایی
براي پیشرفت زمانی معادالت از الگوریتم نیمه ضمنی استفاده  و

  :باشندمعادالت حاکم بر تخلیه به شرح زیر می .کنیممی
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  اي هلیومنماي دوبعدي راکتور شبیه سازي شده در پالسماي تخلیه: 1شکل

-ثابت پخش می Dتحرك و  µ ،شار ذرات Г 6تا  1در معادالت 

ها به دلیل اثرات لختی قادر به دنبال کردن تغییرات یون. باشد
-یون معادالت، ازینرو در ]2،3[ باشندنمیاي میدان الکتریکی لحظه

شود، محاسبه می) 5(که از رابطه  از میدان الکتریکی موثر ي
niدر این رابطه . ]2[ استفاده شده است

c
 فرکانس برخورد مبادله ،

مولفه  izv، فرکانس یونیزاسیون i خنثی، -کت یوناندازه حر
  . باشدمیمولفه شعاعی سرعت یون  irvمحوري سرعت یون و 

  سازينتایج شبیه
نتایج رسم شده در این بخش مربوط به تخلیه گاز هلیوم در فشار  

0.3 Torr  در رژیم تک . باشنده کلوین میدرج 300و دماي
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 13.56و فرکانس مربوطه  V 150 ،فرکانسی دامنه ولتاژ منبع

MHz  50و در رژیم دو فرکانسی دامنه ولتاژ منبع فرکانس باال V 
و دامنه ولتاژ منبع فرکانس پایین  MHz 135.6و فرکانس مربوطه 

100 V  13.56و فرکانس مربوطه MHz انددر نظر گرفته شده. 
  تغییرات زمانیِ پتانسیلِ پالسما در رژیم تک فرکانسی و  2ل شک

  
  تغییرات زمانی پتانسیل در محور رآکتور در تخلیه تک فرکانسی: 2شکل

  

  فرکانسی  دوتغییرات زمانی پتانسیل در محور رآکتور در تخلیه : 3شکل

تغییرات زمانی پتانسیل پالسما در رژیم دو فرکانسی را  3شکل 
شود در رژیم تک فرکانسی پالسماي کپه مشاهده می. دهدنشان می

هیچ شیبِ پتانسیلی  و کندتغییرات سینوسیِ ولتاژِ منبع را دنبال می
هاي ي وجود میداندر پالسماي کپه وجود ندارد و این نشان دهنده

در مجاورت الکترودها  .باشدمی ضعیف الکتریکی در پالسماي کپه
-پتانسیل نیز مشاهده می پتانسیل، شیبعالوه بر تغییرات نوسانیِ 

بیانگر الکترودها ي مجاور هاغالفشیب زیاد پتانسیل در . شود
رژیم  در .باشدهاي الکتریکی قوي در این نواحی میوجود میدان

 شود کهباعث می مولفه فرکانس باال دو فرکانسی نوسانات
یین پریود زمانی مربوط به مولفه فرکانس پا در طولها الکترون
 را تجربه کرده و ازینرو انرژيِ مولفه فرکانس باال نوسان چندین

یونیزاسیون  افزایشِ باعث امر که این ،کسب کنند میدانبیشتري از 
   .شوددر حالت دو فرکانسی می

  
توزیع فضایی متوسط زمانی چگالی یون هلیوم مثبت در یک پریود : 4شکل

  زمانی در رژیم تک فرکانسی 

  
یع فضایی متوسط زمانی چگالی الکترون در یک پریود زمانی در توز: 5شکل

  رژیم تک فرکانسی

یونی و چگالی  متوسط زمانی چگالیبه ترتیب  5و  4هاي شکل
 6دهند و شکل هاي الکترونی را در رژیم تک فرکانسی نمایش می

نیز به ترتیب همین مقادیر متوسط را در پریود زمانی مربوط به  7و 
 .دهندنمایش میدر رژیم دو فرکانسی  MHz 13.56 منبع فرکانس

لکترون در دو رژیم، مقادیر متوسط چگالی یون و اي بین مقایسه
برابريِ چگالیِ الکترونی و یونی در  افزایشِ چهار ينشان دهنده

-در شکل .باشدرژیمِ دو فرکانسی نسبت به رژیم تک فرکانسی می

در امتداد (ها رعت یونمقادیر متوسط مولفه محوري س 9و  8هاي 

۱۶۵۳ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

شود که مقادیر مشاهده می. شده است نمایش داده) الکترودها
 13.56متوسط سرعت بر روي پریود زمانی مربوط به فرکانس 

MHz باشندمی یکسان تقریبا وضعیت نمایش داده شده دو در .   

  
توزیع فضایی متوسط زمانی چگالی یون هلیوم مثبت در پریود زمانی : 6شکل

  انس پایین در رژیم دو فرکانسی فرک

  
توزیع فضایی متوسط زمانی چگالی الکترون در پریود زمانی فرکانس : 7شکل

  پایین در رژیم دو فرکانسی 

  

توزیع فضایی متوسط زمانی مولفه محوري سرعت یونی در یک پریود : 8شکل
  زمانی در رژیم تک فرکانسی

ها به تغییرات یوناین پدیده ناشی از این واقعیت است که پاسخ 
باشد و در اي میدان الکتریکی مربوط به فرکانس باال کم میلحظه

ها ندارد و سهم عمده نتیجه فرکانس باال تاثیر زیادي در انرژي یون
انرژي یونی از  منبع با فرکانس پایین که دامنه ولتاژ باالیی دارد، 

لفه پایین  توان با تنظیم دامنه ولتاژ موازینرو می. شودناشی می
  .انرژي یونی را در حد دلخواه کنترل کرد

  
توزیع فضایی متوسط زمانی مولفه محوري سرعت یونی در پریود زمانی : 9شکل

  فرکانس پایین در رژیم دو فرکانسی

  گیري نتیجه
 باردار در محیط شار ذراتشِ ، افزایپالسمایی سطوحدر فرآوريِ 

باشند که باید به می مهم مترها دو پاراکنترلِ انرژي یون و رآکتور
آهنگ  دهند کهسازي نشان مینتایجِ شبیه. زمان کنترل شوندطورِ هم

هاي تک تخلیه نسبت بههاي دو فرکانسی یونیزاسیون در تخلیه
-فرکانسی افزایش و به تبعِ آن، چگالیِ یونی و الکترونی بیشتر می

زمان و کنترلِ همهاي دو فرکانسی امکان از تخلیه با استفاده .شود
   .شود، فراهم میرآکتور در محیط یونیرژي مستقلِ چگالی و ان
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