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 شبيه سازي سه بعدي توزيع دما و ميدان شاره در يك سيستم رشد چكرالسكي ژرمانيم

    2؛ كبيري رناني، الهه2؛ صادقي، حسين1؛ توكلي، محمد حسين1طاهري قهفرخي، سيده زهرا

 گروه فيزيك، دانشگاه بوعلي سينا، همدان 1

  شاهين شهردانشكده فيزيك، دانشگاه مالك اشتر، 2

  چكيده
با استفاده از اين روش . كرالسكي ژرمانيم در سه بعد شبيه سازي شده است و نتايج براي دو سيال مذاب و گاز بررسي شده استمقاله يك سيستم رشد بلور چدر اين 

دم تقارن توزيع جريان شاره و ميدان دما ي سيستم، مي توان به عبا توجه به نامتقارن بودن هندسه. را مي توان مشاهده كرد... منحني هاي توزيع دما، بردارهاي سرعت و 
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Abstract  
In this paper, a germanium Czochralski crystal growth system has been simulated in three dimensions and the 

results have been studied for two fluids of melt and gas. Using this method, contours of temperature distribution, 

velocity vectors and … can be observed. Considering the asymmetric geometric of the system, the asymmetry of the 

distribution of fluid flow and temperature field can also be detected. 
 

PACS No. 44, 47, 65, 89     كرالسكي، جريان شاره، ژرمانيمرشد بلور، چ

 

  قدمه م

است كه در صنايع  نيم رساناژرمانيوم يكي از بلورهاي       

. رودكار ميصورت ديود و ترانزيستور بهالكترونيك و مخابرات به

، رشد از فاز مذاب و به روش نيم رسانامهم ترين تكنيك رشد اين 

در اين روش پودر ژرمانيوم ابتدا ذوب و سپس . چكرالسكي است

ي بلوري با سطح مذاب تماس داده شده و به آهستگي باال يك دانه

رشد . شود تا به مذاب امكان رشد بر روي دانه داده شودكشيده مي

ر كامل و موفق، نيازمند تعادل در انرژي توليد شده و يك تك بلو

جائي كه از آن .باشدهمچنين انتقال گرما در طي فرآيند رشد مي

 نيم رساناهاي شود و مذابتبلور معمولي در دماهاي باال انجام مي

موجود  ترابردي براي تابش غيرشفاف هستند، تشخيص فرآيندهاي

ي تنها روش براي مطالعه. استواقعاً مشكل  نيم رسانامذاب  در

تجربي آن، بررسي بلورهاي رشد يافته است كه به طور جدي 

راه حل بسيار مهم براي رفع اين . كندكيفيت اطالعات را كم مي

يكي از ]. 2[باشدسيستم رشد بلور مي رياضي سازيمشكل، مدل

قدرتمندترين نرم افرازهايي كه براي مدل سازي رياضي اين سيستم 

است كه با استفاده از  Fluentاستفاده مي شود، نرم افراز رشد 

روش ديناميك سياالت محاسباتي و مبتني بر روش حجم محدود 

با استفاده از اين نرم افزار شبيه سازي حاضر . نوشته شده است

انجام شده كه بعد از توصيف كامل مراحل كار، توزيع ميدان هاي 

 ].1[دما و سرعت بررسي مي شوند
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  :استوكس - ي ناويرمعادله
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جريان سيال پايا است، پس در : فرضيات سيال به قرار زير است    

ي جمالت كليه
t

∂
=

∂
خواص فيزيكي مواد موجود در . است 0

آرام و ) مذاب وگاز(جريان شاره . سيستم رشد، مستقل از دما است

 .بدون تالطم است

- معادلة پيوستگي را با استفاده از شرايط فيزيكي مسأله ساده مي    
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در حالت جريان پايا 
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هايي پودر ژرمانيوم ريخته شده در بوتة گرافيتي، توسط المنت    

ها كه از المنت. شوداند، ذوب ميكه در دور تا دور بوته تعبيه شده

داراي اي به نام راساكَست كه است، در ماده APMجنس كَنتال 

-به). 1شكل(است رسانندگي گرمايي بااليي است، قرار داده شده

منظور جلوگيري از اتالف انرژي، اطراف راساكست با فيبر كربن 

كه از جنس گرافيت است، ) كپ(حفاظ تابشي . بندي مي شودعايق

مانع از رسيدن تابش به بلور در حال رشد، گرديده و همچنين 

يكي بلور و سطح مذاب هدايت و جريان گاز آرگون را در نزد

- اين عمل باعث خلوص باالي بلور رشد يافته مي(كند كنترل مي

كه جنس (دراين سيستم رشد، گاز آرگون از باالي محفظه ). شود

وارد شده و پس از گردش در كوره، از پايين ) آن از استيل است

  .]1[خارج مي شود) ي كوچكاز دو دريچه(دستگاه 

ذوب ژرمانيم و قبل از  ياله شرايط دستگاه تا لحظهدر اين مق      

 DOو از روش  قرار دادن بلور دانه بر روي سطح مذاب بررسي

براي شروع شبيه . براي انتقال حرارت تابش استفاده شده است

پس . طراحي مي كنيم Gambitسازي ابتدا سيستم را در نرم افزار 

ه بندي مي كنيم از آن فضاي محاسباتي را بطور سه بعدي شبك

   ).2شكل(

  

  
  رشد بلورسيستم نماي كلي : 1شكل

  

  
  Gambitطراحي سيستم در برنامه ي : 2شكل
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دما در بيرون  ،مشاهده مي شود 4 و 3طور كه در شكل هاي  همان

 .است K1249 و دماي باالي مذاب  K 300و سطح بدنه دستگاه 

مي توان  ،است K 1209ژرمانيم  ذوبكه دماي  باتوجه به اين

ژرمانيم مذاب است و المنت ها كه منابع  فهميد كه در اين شكل

همچنين . دارند K 1600دمايي برابر با  ،گرمايي دستگاه هستند

 .تطول بردارها نشان دهنده ي اندازه سرعت درآن نقطه اس
-شود، كه بهديده مي) ي استيلبدنه( كمترين دما در اطراف كوره

 هاي آب سردن و همچنين وجود لولهدليل وجود عايق فيبركرب

خنك كردن كوره را بر عهده كه كار (دور كوره  دور تا است كه

  .]2[مي باشد) دارد
  

  
  XZنمودار توزيع دما در صفحه : 3شكل

  

  
  XYنمودار توزيع دما در صفحه : 4شكل

نكته قابل توجه در اين منحني ها جريان هاي چرخشي است كه به 

براي  ].4و3[دليل همرفت آزاد در گاز و مذاب بوجود آمده است

در مذاب تقارن وجود  XZو  XY يآنكه بفهميم كه در دو صفحه

 در اين دو صفحه و گاز مذاب هاي سرعتدارد يا نه، شكل بردار

  .)6 و 5هاي  شكل( شوندمقايسه مي  عمودي سيستم رشد، با هم
 

  
 XZنمودار بردارهاي سرعت در صفحه : 5شكل

  

  
  XYنمودار بردارهاي سرعت در صفحه  :6شكل
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از اين دو شكل مي توان تشخيص داد كه قسمت مذاب متقارن 

است، ولي بايد توجه داشت كه تفاوت اصلي اين دو صفحه در 

 .فاقد آن استXZ دريچه هاي خروجي گاز است، چون صفحه ي 

به همين صورت مي توان بردار سرعت ورودي دو صفحه را 

  .)8و  7شكل هاي (هستند ي اتاختالفداراي مقايسه كرد كه 

  

  
) پاييني(و  XYصفحه )بااليي(مقايسه بردارهاي سرعت در مذاب : 7شكل

 XZصفحه 

  

  
 و XYصفحه ي) بااليي( مقايسه ي بردار سرعت هاي ورودي گاز : 8شكل

 XZ صفحه ي) پاييني(

 نتيجه گيري

جريان  XY  ،12يدر شكل بردارهاي سرعت سيستم در صفحه

 تاي آن ها مربوط حركت گاز10چرخشي به چشم مي خورد كه 

 ).9شكل( در مذاب است جريانتاي ديگر مربوط به 2 و در سيستم

طور مشخص است كه اين جريانات كه چرخشي هستند  همين

با توجه به نامتقارن بودن  .متقارنند) مشخصدر يك صفحه (كامال 

ي سيستم از نتايج حاصله، مي توان به عدم تقارن بردارهاي هندسه

  . نيز پي برد... سرعت و 
  

  
  جريان هاي چرخشي در سيستم: 9شكل
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