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АНОТАЦІЯ 

 

Богданов Р.В. Синтез вуглецевих наноматеріалів у магнетронній плазмі. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 

01.04.08 – фізика плазми. Київський Національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2021. Вчена рада Д 

26.001.31. 

Дана дисертаційна робота присвячена розробці фізичної моделі, аналізу та 

оптимізації методу отримання вуглецевих наноматеріалів з використанням 

магнетронного розпорошення на магнетронному розпорошувальному пристрої 

(МРП) з двома зонами ерозії катода-мішені (ДЗМРП). Автор роботи вперше 

продемонстрував можливість отримання необхідних умов процесу синтезу 

наноструктурованої вуглецевої плівки на ДЗМРП. Визначення параметрів 

процесу розпорошення графітової мішені та нанесення вуглецевих плівок 

базувалося як на комп’ютерному моделюванні, так і на реальних експериментах. 

Для оптимізації досліджень, прогнозування параметрів експериментів та 

аналізу результатів експериментів на даному ДЗМРП розроблено програмне 

забезпечення (ПЗ) мовою програмування C#. На основі параметрів розряду у 

ДЗМРП (тиску робочого газу аргону, розрядного струму та напруги, товщини 

мішені, відстані катод-підкладка) ПЗ моделює просторові розподіли густини 

потоку атомів розпорошеного вуглецевого матеріалу (графіту) та енергії цих 

атомів на підкладці, що є важливим для оцінки умов формування вуглецевої 

плівки, яка містить наночастинки (нанокристаліти). З експериментів на 

реальному ДЗМРП було запозичено залежності розрядних струмів та напруг за 

певного діапазону розрядних тисків. З експериментальних значень індукції 

магнітного поля катодного вузла даного ДЗМРП було оцінено можливу товщину 

графітової мішені.  

Програма моделювання використовує для опису руху частинок 

інтегрування рівняння руху у схрещених електричних та магнітних полях та 
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метод Монте-Карло для врахування ймовірності зіткнень на кожному часовому 

кроці. Для точнішого опису процесів у МРП з двома зонами ерозії також 

введено алгоритм самоузгодження ширини катодного шару та стартових позицій 

електронів на поверхні катода-мішені. Згідно відомих законів розпорошення 

твердих тіл [14, 49, 123], визначалися параметри потоку атомів вуглецю з 

мішені. Для розпорошених атомів, що рухаються через об’єм розряду, програма 

також враховує зіткнення з атомами робочого газу Ar методом Монте-Карло з 

перерізами зіткнень на основі моделі «квазіжорстких сфер». 

Автором запропоновано експериментальні методи перевірки відповідності 

результатів моделювання просторових розподілів густини струму на мiшень для 

МРП з двома зонами ерозії. Спеціально виготовлені тестові мішені (двошарові 

та зонована) дозволили порівняти результати моделювання густин потоків 

бомбардуючих катод-мішень іонів та інтенсивність спостережуваних зон 

розряду за однакових тисків робочого газу, розрядних напруг та струмів. Було 

оцінено швидкості зростання плівок на скляних підкладках, які отримувалися з 

обробки даних виміряної оптичним інтерференційним методом товщини плівок 

на різних часових проміжках. Ці значення швидкості зростання плівок 

відповідали значеннями, отриманими з комп’ютерного моделювання. 

З даних комп’ютерного моделювання продемонстровано, що густина 

розрядного струму на катоді-мішені (та відповідний потік розпорошеного 

матеріалу) у внутрішній зоні даного МРП з двома зонами ерозії [42, 67] за 

одного й того самого тиску радикально спадає при переході до товщини мішені 

2 мм та більше, через що значно знижується ефективність розпорошення у 

внутрішні зоні. Отже, мішень даного ДЗМРП має мати еквівалентну (бо у моделі 

не враховано діамагнітність або феромагнітність мішені) товщину (1,0 .. 1,8) мм, 

але зробити її з графіту товщиною менше 1 мм складно. Серед виявлених за 

допомогою комп’ютерного моделювання особливостей треба відзначити різке 

падіння густини потоку розпорошеного матеріалу при падінні інтенсивності 

розряді у внутрішній зоні даного МРП, що може спостерігатися не тільки у 

зв’язку із надмірною товщиною мішені або занизькою напругою. Це явище 
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спостерігається навіть при сталому розрядному струмі 120 мА та зміні розрядної 

напруги у діапазоні між 430 В та 550 В та впливає на потік розпорошеного 

матеріалу, призводячи до його нелінійної зміни. Мінімум потоку складав 

4,95×10
15

 см
-2

с
-1

 при 475 В. 

Для напорошення вуглецевих плівок з комп’ютерного моделювання 

визначено найбільш ефективні режими з можливих на даному ДЗМРП. Це 

струми Id = (100 .. 150) мА, напруги Ud = (500 .. 700) В, тиски робочого газу 

аргону pAr = (1,33 .. 1,8) Па. За таких умов середня енергія розпорошених 

частинок, що оцінювалася з комп’ютерного моделювання досягає 7,04 еВ, що 

достатньо для отримання sp
2
-зв’язків між атомами вуглецю у плівках. За 

допомогою комп’ютерного моделювання також показано, що на відстані 

мішень – підкладка (3 .. 4) см рівномірність потоку у даному МРП помітно 

більша, ніж на відстані 2 см, а енергія розпорошених частинок за тиску менше 

13,3 Па мало залежить від відстані мішень – підкладка, а розсіюванням 

розпорошених атомів вуглецю через зіткнення з атомами робочого газу Ar 

можна нехтувати. Також теоретично обґрунтовано та підтверджено з 

моделювання оптимальну відстань мішень –підкладка біля (4 .. 6) см.  

Як показали безпосередні вимірювання потенціалу самозміщення 

незаземленої підкладки у плазмі розряду даного ДЗМРП на відстані від мішені у 

(3,5 .. 4) см, – додаткова енергія, яку можуть досягати іони плазми на ньому, не 

перевищує 7,04 еВ за типових розрядних струмів понад 70 мА. Це дозволяє як 

нехтувати цим потенціалом самозміщення, так і розглянути випадки додавання 

керованого від’ємного потенціалу до підкладок у процесах на даному ДЗМРП. 

Виявлено, що поведінка цього потенціалу самозміщення пов'язана із 

ефективністю магнітного утримання електронів у катодному шарі ДЗМРП, яка 

ефективна при тисках робочого газу Ar до 2,0 Па, за яких електрони при малих 

розрядних струмах (до 60 мА) не надають від'ємного потенціалу підкладці. 

Графітова мішень ДЗМРП була доповнена Ni або Fe пластинками 

каталізатору. Було спостережено, що використання Ni і Fe каталізаторів у 
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вигляді невеликих пластин площею (1 .. 3) см
2
 не мають помітного впливу на 

напруги і струми розряду. 

За оптимальних режимів розряду ДЗМРП, які визначені з комп'ютерного 

моделювання, вуглецеві плівки осаджувалися на підкладках з Cu, CuxOx, Ni, Fe, 

NaCl при порівняно низьких температурах (363 .. 417) K, які досягалися при 

бомбардуванні поверхні підкладки розпорошеними з мішені частинками. А 

також на Si/SiO2 з використанням Ni, Y+Ni, Y+Cu каталізаторів у двох 

температурних діапазонах (373 .. 423) К, та (561 .. 618) К де останній досягався 

за рахунок резистивного підігрівання кристалотримача. 

Отримані вуглецеві плівки аналізувалися за допомогою спектроскопії 

комбінаційного розсіювання світла (КРС), а у випадку плівок, отриманих на 

NaCl підкладках, ще й просвітною електронною мікроскопією (ПЕМ). Отримані 

зразки продемонструсали типовий вигляд КРС спектру sp
2
- зв’язаних плівок, з 

досить широкими піками D та G. (Якщо частота піку G менше 1580 см
-1

 то 

вуглецеві плівки відносяться до аморфного/склоподібного типу a-C, у 

протилежному випадку – це нанокристалічні nc-C, з великими розмірами 

нанокристалічних площин. Характерний розмір нанокристалітів у плівках <La> 

визначався з співвідношення інтенсивностей піків G та D). Більшість зразків при 

температурах до 423 К можна класифікувати як a-C з <La> до 1,2 нм, що був 

підтверджений за допомогою ПЕМ плівок, відділеної від NaCl підкладок. При 

такій температурі лише зразки на Ni з розпорошеною поверхнею виявилися nc-C 

з <La> = 4,9 нм, що також спостерігалися за розрядних напруг більше 500 В. 

Спостережено появу sp
2
- зв’язаних плівок за умов коли енергія розпорошених 

атомів вуглецю була значно менше порогового значення 7,04 еВ. Це пояснено 

впливом енергії розпорошених атомів Ni-каталізатору, що перевищувала за 

даних умов 10 еВ. 

На Si/SiO2 зразки при температурі 606 К з металевими каталізаторами 

досягали <La> = 6,0 нм при використанні Ni каталізатору, але при Y+Cu 

забезпечили <La> біля 5,0 нм. Також при підвищених температурах, 
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достатньому потоці розпорошеного матеріалу (біля 6×10
15

 см
-2

с
-1

) плівки nc-C 

спостерігалися навіть у випадках без каталізаторів на мішені. 

Практичне значення роботи. Розроблено фізичну модель та програмне 

забезпечення, що дозволяє передбачати умови експерименту на даному 

магнетронному розпорошувальному пристрої (МРП) з двома зонами ерозії 

катода-мішені (ДЗМРП), а з невеликими змінами може бути використаним для 

моделювання МРП з іншою геометрією. Виявлено оптимальні режими (по 

розрядному струму та напрузі, робочому тиску та температурі підкладок) для 

синтезу вуглецевих плівок з нанокристалітами визначених розмірів (аморфних a-

C та нанокристалічних nc-C) на даному ДЗМРП. Виявлено оптимальні 

комбінації матеріалів підкладок та металів-каталізаторів для синтезу плівок з 

підвищеними розмірами нанокристалітів. Отримані зразки плівок на 

технологічному кремнії, що дозволить у подальшому використовувати отримані 

(або подібні ним) зразки плівок у мікроелектронних процесах та приладах. 

Ключові слова: двозонний магнетронний розряд, нерівноважна плазма, 

нанокристаліти, графітоподібна плівка, магнетронне розпорошення, 

комп'ютерне моделювання, метод Монте-Карло. 

 

SUMMARY 

 

Bogdanov R.V. Synthesis of carbon nanomaterials in magnetron plasma. – 

Qualifying scientific work on the rights of manuscript. The thesis submitted to be 

awarded the scientific degree of a Candidate of Physical and Mathematical Sciences in 

the Specialty 01.04.08 – Plasma Physics. Taras Shevchenko National University of 

Kyiv within the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021. Academic 

Council D 26.001.31. 

This work is devoted to the development, analysis and optimization of the 

method of carbon nanomaterials obtaining by using magnetron sputtering on a 

magnetron sputtering device (MSD) with two zones of erosion (DZMSD). The author 

of the work for the first time demonstrated the possibility of obtaining the necessary 
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conditions for the process of synthesis of nanostructured carbon film on the DZMSD. 

The determination of the parameters of the graphite target sputtering process and the 

deposition of carbon films on a substrates were based as on experiments on the 

DZMSD as on a computer simulation. 

To optimize the research, predict the parameters of experiments and analyzis of 

the results of experiments on this DZMSD developed a simulation software on C# 

programming language. Based on the parameters of the discharge in the DZMSD 

(argon working gas pressure, discharge current and voltage, target thickness, cathode-

substrate distance) the softrware simulates the spatial distributions of the flux density 

of sputtered carbon material (graphite) and the energy of these atoms on the substrate, 

which is important for evaluation of the conditions for the formation of a carbon film, 

which contains a nanoparticles (nanocrystallites). Dependences of discharge currents 

and voltages for a certain range of discharge pressures were borrowed from 

experiments on the real DZMSD. Possible thickness of the graphite target was 

estimated from the experimental values of the magnetic field induction of the cathode 

unit of this DZMSD. 

The simulation program uses to describe the motion of particles integrating the 

equation of motion in crossed electric and magnetic fields and the Monte Carlo 

method to take into account the probability of collisions at each time step. For a more 

precise description of the processes in the MSD with two zones of erosion, an 

algorithm for self-consistency of the width of the cathode layer (catode sheath) and the 

starting positions of the electrons from the cathode-target is also introduced. Along 

with the known laws of solid state sputtering [14, 49, 123], the parameters of the flux 

of carbon atoms from the target were determined. For sputtered atoms moving through 

the volume of discharge, the program also takes into account the collision with the 

atoms of the working gas by the Monte Carlo method with collision cross sections 

based on the model of "quasi-hard spheres". 

The author proposes experimental methods for verifying the conformity of the 

modeling results of the spatial distributions of the discharge current density per target 

for DZMSD with two erosion zones. Specially designed test targets (dual-layer and 
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zoned) allowed to compare the results of modeling the flux densities of bombarding 

cathode target ions and the intensity of the observed discharge zones at the same 

working gas pressures, discharge voltages and currents. The growth rates of films on 

glass substrates obtained from data processing measured by optical interference 

method of film thickness at different time intervals were evaluated. These values of 

film growth rates corresponded to the values obtained from computer simulations.  

Computer simulation data show that the discharge current density on the 

cathode-target (and the corresponding flux of sputtered material) in the inner zone of 

this DZMSD with two erosion zones [42, 67] at the same pressure drops radically 

when the target thickness is 2 mm or more, which significantly reduces the efficiency 

of sputtering in the inner zone. Thus, the target of this DZMSD should have an 

equivalent (because the model does not take into account it’s the diamagnetism or 

ferromagnetism) thickness of (1.0 .. 1.8) mm. Also make it from graphite with a 

thickness of less than 1 mm is difficult. Among the features detected by computer 

simulation is a sharp drop in the flux density of the sputtered material with a drop in 

the intensity of the discharge in the inner zone of the DZMSD, which can be observed 

not only due to excessive thickness of the target or low voltage. This phenomenon is 

observed even at the same discharge current 120 mA, when the discharge voltage 

changes between 430 V and 550 V and affects the flux of sputtered material, leading 

to its nonlinear changes. The minimum of carbon atoms flux 4.95×10
15

 cm
-2

s
-1

 

observed at discharge voltage 475 V. 

From computer simulation for deposition of a carbon films, the most effective 

modes, which possible on this DZMSD have been identified. These are currents Id = 

(100 .. 150) mA, voltages Ud = (500 .. 700) V, argon working gas pressures pAr = 

(1,33 .. 1,8) Pa. Under such conditions, the average energy of the sputtered particles 

estimated from computer simulations reaches 7.04 eV, which is sufficient to obtain 

sp
2
- bonds between the carbon atoms in the films. Computer simulations have also 

shown that at a target – substrate distance of (3 .. 4) cm the uniformity of the flux in 

this DZMSD is significantly greater than at a distance of 2 cm, and the energy of the 

sputtered particles at a pressure of less than 13.3 Pa does not depend on the target –
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 substrate distance, and scattering of sputtered from target carbon atoms due to 

collisions with working gas atoms Ar can be neglected. Also, the optimal target –

substrate distance of about (4 .. 6) cm was theoretically substantiated and confirmed 

from computer simulation. 

From direct measurements of the self-bias (floating) potential of the ungrounded 

substrate in the discharge plasma of this DZMSD at a distance of (3.5 .. 4) cm from the 

target, it was shown that the additional energy that plasma ions can reach on it does 

not exceed 7.04 eV at typical discharge currents above 70 mA. This allows us to 

neglect this self-bias potential, as well as to consider cases of adding a controlled 

negative potential to the substrates in the processes on this DZMSD. It was found that 

the behavior of this self-bias potential is related to the efficiency of the magnetic 

confinement of electrons in the cathode layer (cathode sheath) of the DZMSD, which 

is effective at working gas pressures Ar up to 2.0 Pa, at which electrons at low currents 

(less than 60 mA) do not provide negative potential on the substrate. 

The graphite target of DZMSD was supplemented with Ni or Fe catalyst plates. 

It was observed that the use of Ni and Fe catalysts in the form of small plates with an 

area of (1 .. 3) cm
2
 do not have a significant effect on voltages and discharge currents. 

Under optimal DZMSD discharge modes, which were determined from computer 

simulations, carbon films were deposited on substrates of Cu, CuxOx, Ni, Fe, and NaCl 

at relatively low temperatures (363 .. 417) K, which were achieved by bombarding the 

substrate surface with particles sputtered from the target. Also on Si/SiO2 with using 

of Ni, Y+Ni, Y+Cu catalysts in two temperature ranges (373 .. 423) K, and 

(561 .. 618) K where the latter was achieved by resistive heating of the crystal holder. 

The obtained carbon films were analyzed by Raman spectroscopy and, in the 

case of films obtained on NaCl substrates, by transmitted electron microscopy (TEM). 

The obtained samples showed a typical appearance of the Raman spectrum of sp
2
-

bound films, with rather wide peaks D and G. (If the frequency of the peak G less than 

1580 cm
-1

, this carbon films belong to an amorphous / glassy type a-C, otherwise – to 

an nanocrystalline nc-C, with larger sizes nanocrystalline planes. A typical size of the 

nanocrystallites in films <La> was determined from the ratio of intensities of peaks G 
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and D). Most samples of films at temperatures up to 423 K can be classified as a-C 

with <La> up to 1.2 nm, which was confirmed by TEM films separated from NaCl 

substrates. At this temperature, only samples on Ni with a sputtered surface were nc-C 

with <La> = 4.9 nm, which were also observed at discharge voltages greater than 

500 V. The appearance of sp
2
- bonded films was observed under conditions when the 

energy of sputtered carbon atoms was significantly less than the threshold value of 

7,04 eV. This is explained by the influence of the energy of the sputtered atoms of the 

Ni catalyst, which exceeded 10 eV under these conditions.  

On Si/SiO2 samples at a temperature of 606 K with metal catalysts reached 

<La> = 6.0 nm using Ni catalyst, but at Y+Cu provided <La> about 5.0 nm. Also at 

elevated temperatures, sufficient flux of sputtered material (was about 6×10
15

 cm
-2

s
-1

), 

at which nc-C films were observed even in cases without catalysts on the target. 

The practical significance of the work. A physical model and software have 

been developed to predict the conditions of the experiment on this magnetron 

sputtering device (MSD) with two zones of erosion of the cathode-target (DZMSD), 

and with small changes can be used to model the MSD with a different geometry. The 

optimal modes (for discharge current and voltage, working gas pressure and substrate 

temperature) for the synthesis of carbon films with nanocrystallites of certain sizes 

(amorphous a-C and nanocrystalline nc-C type) on this DZMSD are revealed. Optimal 

combinations of substrate materials and catalyst metals for the synthesis of films with 

increased nanocrystallite sizes have been identified. The obtained samples of films on 

technological silicon, which will allow in the future to use the obtained (or similar) 

samples of films in microelectronic processes and devices. 

Keywords: dual-zoned magnetron discharge, nonequilibrium plasma, 

nanocrystallites, graphite-like film, magnetron sputtering, computer simulation, Monte 

Carlo method. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

МРП – магнетронний розпорошувальний пристрій, магнетронний 

розпорошувач; 

ДЗМРП – магнетронний розпорошувальний пристрій з двома зонами ерозії 

катода-мішені, двозонний магнетронний розпорошувач; 

КРС – комбінаційне розсіювання світла; 

В.З. – внутрішня зона розряду МРП з двома зонами ерозії; 

З.З. – зовнішня зона розряду МРП з двома зонами ерозії; 

ПЕМ – просвічуюча електронна мікроскопія; 

МК – Монте-Карло, метод Монте-Карло. 

ВНТ – вуглецеві нанотрубки; 

ВНВ – вуглецеві нановолокна; 

ОВНТ – одностінні вуглецеві нанотрубки; 

БВНТ – багатостінні вуглецеві нанотрубки; 

а.о.м. – атомні одиниці маси. 

a-C – аморфний, склоподібний вуглець з переважно sp
2
- (графітоподібними) 

зв’язками між атомами;  

nc-C – нанокристалічний вуглець з переважно sp
2
- (графітоподібними) зв’язками 

між атомами; 

ta-C – аморфний вуглець з переважно sp
3
- (алмазоподібними) зв’язками між 

атомами; 

CVD – Chemical Vapor Deposition (хімічне осадження з газової фази); 

PECVD – Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (плазмово-стимульоване 

хімічне осадження з газової фази); 

МК, MCC – метод Монте-Карло (MCC – від англ.: Monte Carlo Collisions, – 

«Монте-Карло зіткнення»); 
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ВСТУП 

 

Унікальні механічні, термічні та електричні властивості вуглецевих 

наноматеріалів сприяють підвищеному інтересу до них у сучасній науці та 

техніці, пошуку нових ефективних методів їх виробництва. Композитні 

матеріали на основі вуглецевих нанотрубок (ВНТ) перевищують за міцністю на 

розрив, пружністю, малою питомою вагою найкращі марки сталі, 

характеризуються покращеною тепловою та електричною провідністю [30, 31, 

53]. ВНТ є перспективними елементами мікроелектроніки оскільки в залежності 

від умов їх формування вони можуть проявляти як металічну, так і 

напівпровідникову провідність. ВНТ, розміщені у плівках, знаходять 

застосування як елементи інтегральних схем на гнучких та прозорих полімерних 

основах, таких як: органічні світлодіоди [95, 121], польові транзистори для 

дисплейних застосувань [156]. Також ВНТ у вигляді сажі через їх унікальну 

геометричну форму, чудові механічні і термічні властивості, високу електричну 

провідність, велику площу поверхні та хімічну стабільність є привабливими для 

використання у технології електричних паливних елементів як субстрат для 

частинок каталізатору [159, 163]. Масиви вертикально орієнтованих нанотрубок 

можуть знайти застосування як ефективні автоемісійні катоди [31], а також як 

елементи мікромеханічних електронних схем, хімічних сенсорів та «лабораторій 

на чипі» [126]. Поодинокі нанотрубки знаходять застосування як мікрозонди в 

скануючій електронній мікроскопії [5, 53]. На відміну від наноструктурованих 

плівок з ВНТ, вуглецеві плівки, що не містять окремих наночастинок 

(алмазоподібні [95, 141], графеноподібні, аморфний вуглець a-C з sp
2
- зв’язками) 

знаходять застосування у техніці як захисні покриття [129, 132, 133, 134], дешеві 

та гнучкі прозорі електроди для дисплейних застосувань [150], хімічних сенсорів 

[142]. 

Актуальність теми. Синтез наноматеріалів (графітоподібних та 

алмазоподібних плівок, фулеренів, нанотрубок, графену) пов’язаний з 

необхідністю термічної, термохімічної або плазмохімічної модифікації 



22 

(c) Богданов Р.В. 

матеріалів, що містять вуглець. Серед багатьох методів синтезу вуглецевих 

наноматеріалів широкого розповсюдження набувають методи, в яких 

використовують різноманітні газові розряди як джерела плазми. Одним з таких 

методів є магнетронний метод синтезу вуглецевих наноматеріалів. Він має 

суттєві переваги у порівнянні з рядом інших плазмових технологічних процесів. 

Зокрема, від методу PECVD [98, 99, 103, 119, 120, 122, 125, 161], він 

відрізняється простотою приготування вуглецевого прекурсору (у якості якого 

використовується твердий матеріал) та каталізатору, можливістю роботи при 

відносно малих напругах та зменшеним впливом високоенергетичних електронів 

та іонів розряду на підкладку, на яку наноситься плівка. Від методу дугового 

синтезу [30, 31, 63, 74, 97, 102, 104, 105] – можливістю роботи на великих 

площах та за низьких температур процесу та, значно меншим руйнуванням 

поверхні отриманих наноматеріалів гарячими іонами. Також, як відзначається у 

[4], температура процесу магнетронного розпорошення значно менша, ніж у 

дугового, і матеріал електродів не плавиться і не випаровується, що разом з 

використанням знижених тисків позитивно впливає на щільність отриманих 

покриттів. Магнетронний метод нанесення плівок широко застосовується у 

мікроелектроніці та є досить широко вивченим у зарубіжних та вітчизняних 

наукових розробках [1, 2 – 8, 10, 27, 28, 41, 59, 73, 124, 127, 128, 129, 132 –134]. 

Водночас, синтез вуглецевих плівок із вмістом вуглецевих наноматеріалів 

магнетронним методом у більшості робіт представлений на основі виключно 

експериментальних даних, пов’язаних з конкретною моделлю магнетронного 

розпорошуючого пристрою (МРП) [2 – 5, 7, 8, 38, 129, 132–134]. Тому існує 

необхідність поглибленого розгляду ряду процесів за допомогою комп’ютерного 

моделювання розряду у магнетронному розпорошувачі.  

Метою даної роботиє оптимізація методики синтезу вуглецевих 

наноматеріалів методом магнетронного розпорошення та вивчення ролі енергії 

та густини потоку розпорошених з мішені частинок на прикладі магнетронного 

розпорошувального пристрою з двома зонами ерозії (ДЗМРП), оцінка його 

практичної застосовності для цього процесу. 
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В роботі розв’язувались наступні наукові задачі: 

1) розробка фізичної моделі та програму комп’ютерного моделювання 

МРП з двома зонами ерозії (ДЗМРП) (статті [12, 13, 78, 79, 80]); 

2) розробка методики перевірки результатів комп’ютерного моделювання 

ДЗМРП шляхом порівняння з експериментом (статті [13, 78, 79, 80, 81]); 

3) прогнозування можливих умов синтезу вуглецевих плівок (у тому числі 

з наночастинками) на даному ДЗМРП, що впливають на енергію та потік 

вуглецевого матеріалу на поверхню підкладки в умовах плазми розряду [80, 81]; 

4) отримання зразків вуглецевих плівок з sp
2
-фазою вуглецю на підкладках 

з різних матеріалів за різних температур в умовах режимів розряду ДЗМРП, 

обраних у пункті (3) [81]; 

5) аналіз впливу плазми розряду ДЗМРП, підкладок та їх температури, 

металів-каталізаторів на мікроструктуру отриманих плівок доступними 

методами: спектроскопія комбінаційного розсіювання світла (КРС), просвітна 

електронна мікроскопія (ПЕМ) [81]. 

Об’єктом дослідження є плазма газового розряду при магнетронному 

методі синтезу вуглецевих наноматеріалів з використанням ДЗМРП. 

Предметом дослідження є енергія та просторові розподіли розпорошених 

з мішені атомів в умовах плазми електричного газового розряду магнетронного 

розпорошувального пристрою з двома зонами ерозії (ДЗМРП) під час синтезу 

вуглецевих плівок з sp
2
- зв’язками з твердого джерела вуглецю (графіту). 

Методи дослідження включали як експерименти на реальному ДЗМРП 

так використання комплексної комп’ютерної моделі даного ДЗМРП.  

З метою прогнозування та порівняння результатів реальних експериментів, 

автором була розроблена комп’ютерна модель процесів у даному ДЗМРП, що 

заснована на методі Монте-Карло з частинками (у роботах автора [12, 13, 78, 79, 

80, 81]). Програмний код виконано мовою C# [54].  

Для експериментального дослідження було використано ДЗМРП [42, 67]. 

За допомогою спеціально виготовлених тестових двошарових мішеней та 

зонованої мішені для даного МРП було здійснено перевірку результатів 
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комп’ютерного моделювання розряду (у роботах автора [78, 79]). Як джерело 

вуглецю використовувалася спеціально виготовлена графітова мішень з 

додатковими пластинками металевих каталізаторів [80]. Отримані на даному 

ДЗМРП зразки вуглецевих плівок на різних підкладках досліджувалися за 

допомогою спектроскопії комбінаційного розсіювання світла (КРС) та 

електронної просвітної мікроскопії (ПЕМ), на основі яких було оцінено розміри 

нанокристалітів у зразках [81]. Швидкість напорошення плівок на скло 

оцінювалася за допомогою інтерферометра Лінника [81]. Також на ДЗМРП було 

безпосередньо виміряно потенціал самозміщення підкладки у плазмі [81]. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем було: 1) особисто розроблено 

програмне забезпечення і виконано комп’ютерне моделювання енергетичних та 

просторових розподілів потоків частинок у ДЗМРП на катод-мішень [12, 13, 78, 

79] та на підкладку, на якій осаджується вуглецева плівка [80, 81], 2) оцінено 

кількість розпорошеного матеріалу та рівномірність нанесення плівок в 

залежності від інтенсивності кожної з зон розряду [80, 81]. 3) Розроблені методи 

порівняння даних, отриманих за допомогою комп’ютерного моделювання, та 

експериментальних даних по розподілу густини струму на мішень за різних 

режимів розряду [13, 78, 79, 80, 81]. Також автором проводився аналіз основних 

експериментальних даних. 4) З теоретичних та комп’ютерних розрахунків було 

запропоновано умови експериментів з напорошення вуглецевих плівок. За 

відповідних умов розряду оцінено енергетичні параметри та густина потоку 

атомів вуглецю та роль потенціалу самозміщення підкладки [81]. 5) У 

співавторстві: з Костюкевичем О.М. розроблялася методика експериментів за 

яких отримано вуглецеві нанокристалічні плівки; з Стубровим Ю.Ю та 

Ніколенко А.С.. проводилися дослідження зразків методами комбінаційного 

розсіювання світла (КРС) з яких особисто автором оброблялися дані; з 

Якимовим К.І. проводилися дослідження зразків методом просвічуючої 

електронної мікроскопії (ПЕМ) [81]. 6) Особисто готувалися публікації та 

доповіді, сформульовно положення, що виносяться на захист і висновки у 

роботі.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у науково-дослідній лабораторії кафедри 

фізичної електроніки факультету радіофізики електроніки та комп’ютерних 

систем Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Тема 

дисертації затверджена на засіданні Вченої ради факультету радіофізики 

електроніки та комп’ютерних систем Київського Національного університету 

імені Тараса Шевченка (протокол № 4 від 17 листопада 2008 р.), узгоджена з 

планом науково-дослідної роботи: 

– «Електронні, магнітні, мікрохвильові та оптичні властивості мікро- та 

наноструктур на поверхнях напівпровідників і діелектриків» № 16БФ052-01 

(номер державної реєстрації № 0116U004753, 2016 – 2018 рр.); 

Уточнену редакцію теми дисертаційного дослідження затверджено на 

засіданні Вченої ради факультету радіофізики електроніки та комп’ютерних 

систем Київського Національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 9 від 13 березня 2017 р.). 

Наукова новизна дисертаційної роботи: 

1) Вперше на МРП з двома зонами ерозії (ДЗМРП) [42, 67] були отримані 

зразки вуглецевих плівок з нанокристалічною структурою; 

2) Вперше за допомогою комп’ютерної моделі пояснені та доповнені 

експериментальні дані щодо поведінки розряду у ДЗМРП, зокрема, 

переважання інтенсивності однієї з зон в залежності від товщини мішені, 

робочого тиску, розрядної напруги та струму, що супроводжується 

передбаченою нелінійною зміною ефективності розпорошення мішені та її 

впливом на напорошення плівок; 

3) Вперше використано для МРП з двома зонами ерозії код Монте-Карло з 

самоузгодженням та змінною ширини катодного шару вздовж радіуса 

катода-мішені; 

4) Вперше для ДЗМРП [42, 67] визначено оптимальні значення робочого 

тиску, напруги та струму розряду, відстані мішень – підкладка, за яких 

досягається достатня енергія розпорошених атомів вуглецю для створення 
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sp
2
- зв’язків у кристалічній гратці графіту та графітоподібних 

наноструктурах. Досліджено залежність розмірів отриманих 

нанокристалітів від умов розряду, температури підкладки та металів-

каталізаторів розпорошуваних з мішені. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що: 

1) розроблено комп’ютерну модель розряду у ДЗМРП та процесу 

розпорошення мішені з обраного матеріалу для ДЗМРП, яка може 

прогнозувати густину та енергію потоку частинок розпорошеного 

матеріалу на підкладці в залежності від відомих з експерименту зовнішніх 

параметрів розряду: робочого тиску, струму та напруги, товщини мішені, 

матеріалу мішені; 

2) результати комп’ютерного моделювання впливу параметрів розряду у 

ДЗМРП на характеристики потоку розпорошеного матеріалу (графіту) та 

відповідне програмне забезпечення можуть бути використаними для 

аналізу подібних процесів на МРП інших конструкцій; 

3) виявлено оптимальні режими на даному ДЗМРП по розрядному струму та 

напрузі, робочому тиску, типу та температурі підкладок для синтезу 

вуглецевих плівок з нанокристалітами визначених розмірів (аморфних a-C 

та нанокристалічних nc-C);  

4) комп’ютерне моделювання передбачило умови при яких може 

спостерігатися мінімум густини розпорошеного матеріалу за якого 

формування nc-C плівок ускладнене навіть за оптимальних температур, а 

отримані плівки будуть a-C, що може мати технологічне застосування; 

5) виявлено оптимальні комбінації матеріалів для підкладок та металів-

каталізаторів для синтезу плівок з sp
2
-фазою вуглецю та підвищеними 

розмірами нанокристалітів; 

6) отримані при невисоких температурах підкладок – від 373 K до 600 K на 

ДЗМРП зразки плівок a-C та nc-C на технологічному кремнії (Si/SiO2), 

дозволять у подальшому використовувати подібні зразки у 
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мікроелектронних процесах та приладах (напівпровідникових, 

оптоелектронних, електрохімічних тощо); 

7) виявлена нелінійність потоку розпорошеного матеріалу в ДЗМРП може 

бути використана для керування процесами напорошення вуглецевих 

плівок. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що увійшли в 

дисертацію, доповідалися та обговорювалися на двадцяти трьох міжнародних 

конференціях, у тому числі: IX-XVI International Young Scientists’ Conferences on 

Applied Physics, 2009-2016, Kyiv, Ukraine, Taras Shevchenko National University of 

Kyiv; VI-VIII, XI, XII, XVI International conference “Electronics and applied 

physics”, Kyiv, Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2010-2012, 

2015-2020; Young Scientists Conference “Modern Problems of Theoretical Physics”, 

Kyiv 2009-2011; III CESPC, August 23-27, 2009; Міжнародна міждисциплінарної 

науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна», Київ, 2011; XII Всеукраїнська школа-семінар та конкурс 

молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 

2012; Alushta-2012 International Conference-School on Plasma Physics and 

Controlled Fusionand The Adjoint Workshop “Nano- and micro-sized structures in 

plasmas”, Alushta (Crimea), Ukraine, 2012; Інтелектуальні системи прийняття 

рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової 

конференції. Херсон, 2015; The International research and practice conference 

"Nanotechnology and nanomaterials" (NANO-18), 27-30 August 2018, Kyiv, Ukraine. 

Публікації. Основні матеріали дисертації опубліковані у 6 наукових 

працях [12, 13, 78, 79, 80, 81], з яких: 1 іноземна статя [80], 5 статей у наукових 

фахових виданнях України (1 з яких міжнародне [78]), 23 публікації у матеріалах 

міжнародних конференцій. Роботи [78, 80] індексовані у базі SCOPUS. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 191 сторінки 

машинописного тексту і складається із вступу, чотирьох розділів основного 

змісту на 147 сторінках, що включає 45 рисунків та 21 таблиці, висновків, 

списку використаних джерел з 163 найменувань на 17 сторінках, трьох додатків. 
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РОЗДІЛ 1. ПЛАЗМОВІ МЕТОДИ СИНТЕЗУ ВУГЛЕЦЕВИХ 

НАНОМАТЕРІАЛІВ 

 

 

Розділ присвячено огляду літератури з методів синтезу основних 

типіввуглецевих наноструктур та наноматеріалів (ВНТ, ВНВ, алмазо- та 

графітоподібні плівки (a-C, nc-C, ta-C), які можуть бути отриманими за типових 

процесів та при зміні параметрів цих процесів у відповідних діапазонах. 

Розглянуто приклади процесів, у яких використовується плазма електричних 

газових розрядів. Автором зроблено оцінки параметрів плазми та густини 

потоків матеріалу на підкладку, на якій вирощуються плівки, що містять ВНТ та 

ВНВ, за відповідних умов процесу. Сформульовано задачі дослідження. 

 

1.1. Умови росту вуглецевих наноструктур за різних методів їх синтезу 

 

1.1.1. Класифікація вуглецевих наноматеріалів 

Хімічний зв’язок між атомами вуглецю (C) описується в термінах 

гібридних орбіталей (гібридизації орбіталей). Гібридизація типу sp – відповідає 

потрійним зв’язкам та ланцюжкам; sp
2
 – подвійним зв’язкам та розгалуженим 

системам типу зв’язків у графіті, графені та вуглецевих нанотрубках; sp
3
 – 

поодиноким атомам вуглецю, як у метані, а також тривимірним структурам з 

атомів вуглецю, як, наприклад, в алмазі. Різноманітні форми отримуваних 

вуглецевих наноструктур впливають на їх електричні, хімічні та механічні 

властивості. 

Вуглецеві нанотрубки (далі – ВНТ) та фулерени, або вуглецеві каркасні 

структури, – це великі, часом гігантські молекули, що складаються виключно з 

атомів вуглецю та виглядають як замкнуті, пустотілі оболонки [30]. ВНТ для 

різних технологічних застосувань повинні мати певним чином визначену 

структуру та розміри, що впливають, наприклад, на їх провідність. Діаметр 

одностінних нанотрубок (далі – ОВНТ) може змінюватися від 0,3 нм до 5 нм [53, 
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63, 97]. Багатостінні вуглецеві нанотрубки (далі – БВНТ) – це концентричні 

циліндри, кожен з яких являє собою одностінну ВНТ – ОВНТ. Проміжним 

варіантом між ОВНТ та БВНТ є двостінні ВНТ. Часто отримуються також так 

звані вуглецеві нановолокна (далі – ВНВ), які є менш впорядкованими у 

порівнянні з нанотрубками. Фактори, що впливають на кінцевий наноматеріал, – 

це методи синтезу, початкові матеріали, технологічні режими. Як відзначається 

у роботі [152], ВНТ, вирощені на залізних (Fe) каталітичних частинках, мають 

упорядковану структуру з прямими та концентричними циліндричними 

графеновими стінками – БВНТ, а на нікелевих (Ni) частинках створюються 

структури типу стопки чашок (конусів), вкладених одна в одну, що створюють 

вуглецеве нановолокно (ВНВ).  

У багатьох методах синтезу вуглецевих нанотрубок наночастинки 

утворюються як елемент нанокристалічної nc-C вуглецевої плівки, нанесеної на 

поверхню. Властивості таких плівок тісно пов’язані з типом зв’язків в атомах 

вуглецю, що мають нанокристаліти у таких плівках: або sp
2
 – 

«графітоподібний», або sp
3
 – «алмазоподібний» [93, 94, 96, 132, 134]). Такі 

вуглецеві плівки можуть містити вуглецеві нанотрубки та можуть бути 

застосованими при створенні сенсорів та мікроелектрохімічних пристроїв [125], 

електродів для органічних світлодіодів [95, 121, 162] та паливних елементів [159, 

163], польових транзисторів [156]. 

Водночас такі вуглецеві плівки можуть наближатися за своїми 

властивостями до одновимірного графену і наявність наночастинок у них є 

небажаною [150]. Графеноподібні (графенові) плівки на прозорих підкладках є 

важливими для електричних застосувань у якості прозорих провідних 

електродів, на заміну дорогих і крихких індій-олово-оксидних (ITO) [150].  

Іншим вуглецевим наноматеріалом у вигляді нанометрової плівки є 

аморфний (склоподібний) вуглець a-C. a-C має перспективи як покриття з 

високою твердістю та низьким коефіцієнтом тертя, великим електричним 

опором та широкою забороненою зоною, яка забезпечує прозорість плівки у 

інфрачервоному діапазоні світла [129, 132, 134]. Різновидом таких плівок є 
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дефектний алмаз ta-C з sp
3
- зв’язками [95, 141], що формується при підвищених 

енергіях та є непровідним. 

 

1.1.2. Механізми росту протяжних наноструктур на каталітичних частинках 

Типовими методами синтезу вуглецевих протяжних наноструктур – 

нанотрубок (ВНТ) чи нановолокон (ВНВ) є електродугове розпорошення, 

термокаталітичне осадження з газової фази (англ. Chemical Vapor Deposition– 

CVD), плазмово-стимульоване осадження з газової фази (від англ. Plasma 

Enhanced CVD – PECVD), при яких ВНТ формуються на каталітичних частинках 

з металів групи заліза (Fe, Ni, Y) (Рис. 1.1.2.1) [68, 112, 87, 131]. Розміщення 

каталітичних наночастинок на підкладці за допомогою літографії дає 

можливість контрольованого осаджування нанотрубок та нановолокон на них, 

що дозволяє застосовувати ВНТ для виробництва мікроелектронних пристроїв 

[76, 126, 142]. Навпаки, у випадках, коли потрібно створити однорідне покриття 

без наночатинок, наприклад – графеноподібних плівок, потрібен максимально 

однорідний підшар Ni-каталізатору без розділених границь нанокристалітів 

[150]. У методах з плазмою газових розрядів частинки каталізатору нагріваються 

за рахунок бомбардування важкими іонами з розряду. Водночас, підкладка, на 

якій зростають ВНТ, також нагрівається внаслідок такого бомбардування. 

Каталітичний ріст ВНТ досягається наступними макроскопічними 

механізмами росту: кореневий, вершинний та розгалужений [97]. При 

кореневому (базовому) механізмі каталітична частинка залишається на поверхні 

підкладки [122], а при вершинному – частинка відділяється від поверхні 

підкладки та, по мірі росту ВНТ, залишається на її вершині. Розгалужений 

механізм росту декількох нанотрубок з поодинокої каталітичної частинки може 

бути версією як базового, так і вершинного механізму та є типовим при рості 

БВНТ. У багатьох експериментах було показано, що каталітичні частинки 

змінюють свою форму та розмір під час процесу та знаходяться у безперервному 

або імпульсному русі [63, 97, 131].  
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У роботі [91] за допомогою комп’ютерного моделювання показано, що для 

росту на підкладках вертикально орієнтованих нанострижнів з каталітичною 

частинкою на їх вершині існує певна оптимальна температура каталітичних 

частинок, що не перевищує 1000 К і не може бути менше 300 К. У роботі [152] 

розглянуто вплив проміжного шару 80 нм титановому (Ti) між SiO2 субстратом 

та шаром (5..20) нм Ni каталізатору на характеристики вирощених на них 

нанотрубок. Як зазначається, товщина підкладки також є важливою для 

температурного режиму всього процесу. У [91] була оцінена максимальна 

швидкість росту нанострижнів, що не перевищує 10 нм/с. 

 

(а) (б) 

Рис.1.1.2.1. Зображення зі скануючого електронного мікроскопа зразків вуглецевих 

наноматеріалів при методі CVD: (а) – з каталізатором; (б) – без каталізатору.[131] 

 

У [111 – 114] розглядаються умови росту нанотрубок у плазмі  за методу 

PECVD, які впливають на підвід вуглецевого матеріалу на поверхню 

каталітичних наночастинок та на нанотрубки, що ростуть на них. Автори 

показали, що для найбільшої довжини нанотрубок бажано дотримуватися 

густини плазми з радіусом Дебая, який буде більше як самої нанотрубки, так і 

каталітичної частинки, що досягається при густині плазми n~10
16

-10
17

 м
-3

 та 

діаметру частинки каталізатору нмd 10  (вираз (1.2.1.8), Р.1.2.1 дає 

D
 =16,5 мкм та відповідну дувжину ВНТ). Збільшення щільності розміщення 

каталітичних частинок може знижувати ефективність росту ВНТ на їх поверхні. 
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1.1.3. Первинні методи синтезу вуглецевих наноматеріалів 

Дуговий метод синтезу ВНТ, вперше запропонований Іїджимою у 1993-му 

році [30, 65, 54], полягає у тому, що плазма дугового розряду, створена між 

графітовими електродами з домішками каталізатору, взаємодіючи з електродами 

призводить до руйнування аноду, подальшого руху матеріалу, що 

випаровується, до катоду і осадження на ньому [31, 102, 63, 72, 76, 97, 104]. 

Зазвичай процес проходить у газі з гарною теплопровідністю (He) та тисками 

порядку 500 Торр (66,5 кПа), напугах у десятки вольт та струмах до сотень 

ампер. У катодному осаді знаходиться велика кількість ОВНТ та БВНТ, загальна 

кількість яких сягає 85-90% [102]. У роботі [76] вказується характерний час 

процесу – біля 3 хв., та діаметр отриманих нанотрубок – (30 .. 50) нм при 

довжині (2 .. 3) мкм. У дослідженні [102] вказується на можливість підвищення 

ефективності використання матеріалу аноду при дуговому синтезі ВНТ шляхом 

використання фокусуючого електричного поля навколо анода.  

У статтях [104, 105] розглядаються моделі руху ВНТ в розрядному 

проміжку дугового розряду в залежності від їх розміру, що, на думку авторів, 

визначає розподіл довжин нанотрубок у катодному депозиті відносно осі 

розряду. Вказується, що ефективне формування нанотрубок відбувається у 

діапазоні температур (1300 .. 1800) К, які досягаються на віддалі від осі системи 

у межах робочого тиску гелію (100 .. 500) Торр та за температурі плазми 0,5 еВ. 

Методи з термічним випаровуванням графіту. Лазерний метод 

використовує мішень з графітової пудри з розміром частинок 4 нм та 0,6% Co, 

Ni каталізатору. Розмір області опромінення 0,86 мм
2
, потужність 3,5 кВт у 

неперервному або імпульсному режимі від 0,2 до 25 МВт. Тиск процесу 

500 Торр (66,5 кПа) в атмосфері He [40]. У роботі [31] у процесі синтезу ОВНТ, 

де використано підігрів графіту з металевим каталізатором за допомогою 

сфокусованого сонячного світла в атмосфері аргону при тиску 60 кПа.  

Очевидними недоліками вищенаведених методів є відносно мала 

масштабованість, наявність фрагментів розплавленого матеріалу електродів у 

осаді, необхідність додаткового очищення отриманих ВНТ та інших ВНМ. 
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Метод термокаталітичного (фізико-)хімічного осадження з газової фази 

(Chemical Vapor Deposition – CVD) розглянуто у ряді робіт [31, 63, 90, 131, 155, 

111, 142, 150]. Метод полягає у рості ВНТ з газової суміші на спеціальних 

підкладках, або у використанні розчинів частинок каталізаторів, що 

впорскуються у потік вуглецевомістких газівта дозволяють створити довгі 

волокна визначеної форми [60, 63]. Виділяють дві групи CVD-процесів: перша – 

заснована на розкладанні CO, а друга – на піролізі вуглеводнів. Недоліками 

методів з CO є його токсичність легкозаймистого при подачі у гарячу робочу 

зону (t = 973 .. 1173 K). Водночас робочий тиск цих процесів близький до 

атмосферного. Як відзначається у [74], CVD метод виключає велику кількість 

технологічних матеріалів підкладки через занадто великі температури процесу 

вирощування ВНТ. Отримані при CVD зразки з ВНТ та ВНВ, мають помітну 

невпорядкованість (Рис.1.1.2.2).  

У [150] для синтезу графеноподібних плівок використано метод CVD з 

розкладом CH4 (з додаванням H2 та Ar) при 1273 
o
К на поверхні 150 нм Ni 

підшару (осадженого вакуумним електронно-променевим випаровуванням на 

кварцеву підкладку). Каталітичний Ni підшар потім видалявся з-під вулецевої 

плівки розчиненням у FeCl3. Час процесу біля 30 хвилин, перші 10 хвилин з яких 

це був відпал поверхні Ni каталізатору у потоці H2. Показано, що при меншому 

часі відпалу (6 хв), зберігаються границі між нанокристалітами Ni (111) [90] та 

спостерігається формування паразитних ВНВ на цих границях [150]. 

У роботі [155] для синтезу ВНВ використано CVD процес при 1023 °К. 

Продемонстровано, що зниження поверхневого натягу Cu плівок через 

окислення поверхні має значний вплив на розмір Fe каталітичних частинок, що 

отримуються при декомпозиції ферроцену (Fe(C5H5)2) на поверхні. Розмір Fe-

частинок безпосередньо визначав структуру та вирівнювання ВНВ. 

У роботі [131] для синтезу ВНТ використно метод CVD з піролізом 

ацетилену (C2H2) (при температурах (600 .. 1300)
o
К) на Co, Fe, Ni наночастинках, 

нанесених методом термічного випаровування на монокристалічний кремній 

(Si(111)). C2H2 подавався у суміші з H2, Ar та N2. Потік суміші H2:C2H2 становила 
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(0,5 .. 1,5) л/хв, зі співвідношеннями між компонентами від 1:2 до 10:1. Час 

процесу до 30 хвилин. Діаметр отриманих ВНТ змінювався у межах від 10 до 

250 нм, а на вершинах спостерігалися металеві наночастинки. 

Одним з недоліків CVD та PECVD методів з використанням органічних 

з’єднань, що може призводити до органічного забруднення у технологічному 

циклі мікроелектронного виробництва [129, 135, 136]. 

 

1.1.4. Використання пучків іонів у процесах синтезу вуглецевих плівок 

Процеси формування плівок на поверхні за допомогою пучків 

прискорених іонів мають багато спільного з методами, де використовується 

плазма газових розрядів [22, 24]. У роботі [71] вказується, що для створення 

чотирьох ковалентних зв’язків для вуглецевих атомів потрібно досягти 

збудженого електронного стану з енергією 7,04 еВ. У [96] відмічається, що для 

формування вуглецевих плівок, що містять sp
2
-фазу (структури типу графену, 

графіту та ВНТ), енергія пучка падаючих іонів має бути від 10 еВ до 40 еВ. При 

вищих енергіях (аж до 1 кеВ) формуються ta-C (дефектний алмаз) плівки з sp
3
-

зв’язками (їх вміст зростає до 60-80%). Температура поверхні також відіграє 

важливу роль. Виявилоя, що вище критичної температури (~ 470 К), частка sp
3
-

зв’язаного матеріалу різко падає [96].  

У роботі [153] використано енергію іонів вуглецю у діапазоні між 95 еВ та 

620 еВ. Методом електронної просвітної мікроскопії зрізу плівки було виявлено 

щільні, багаті на sp
3
 області, області з малою густиною (багаті на sp

2
). Ці області 

пов’язані з різкими переходами між матеріалами з густинами біля 3,1 г/см
3
 та 

2,6 г/см
3
. Нещільні області показують сильну орієнтованість графітових площин, 

вирівняних перпендикулярно до поверхні плівки. Після термічного відпалу, 

області з малою густиною стають більш орієнтованими, а тонші шари з великою 

густиною були перетвореними у матеріал з малою густиною.  

Отже, нижньою межею енергії іонів вуглецю для формування вуглецевих 

плівок з sp
2
- зв’язками та ВНТ можна вважати 7,04 еВ, а верхньою – 40 еВ, що 

використано автором дисертації у подальшій роботі. 
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1.2. Нерівноважна плазма газових розрядів як середовище синтезу 

вуглецевих наноматеріалів 

 

1.2.1. Властивості нерівноважної плазми електричних розрядів та їх зв’язок 

з методами синтезу вуглецевих наноматеріалів 

Нерівноважна плазма газових розрядів низькому тиску (у жевріючому або 

високочастотному розрядах) є зручним середовищем для нановиробництва, 

особливо у випадках, коли необхідні невисокі температури технологічного 

процесу. Випадки використання різних типів розрядів для синтезу вуглецевих 

наноматеріалів розглянуті у наступних роботах: жевріючий [75, 98, 103, 126], 

високочастотний [99, 119, 120, 122], мікрохвильовий [161], магнетронний [2-8, 

132 – 134, 38, 129].  

Прикладом застосування низькотемпературної нерівноважної плазми у 

нановиробництві є метод плазмово-стимульованого осадження з газової фази 

(PECVD). У низькотемпературній термодинамічно-нерівноважній плазмі 

температура електронів складає (1 .. 5) еВ, а «холодних» іонів і нейтралів 

приблизно рівна кімнатній – 0,026 еВ (293 K). Це є зручним при виробництві 

мікроелектронних схем на основі напівпровідників з великою кількість 

ультратонких металевих з’єднувальних шарів, які можуть плавитися при 

температурах більше 773 K [135]. Цей метод є ефективним методом нанесення 

масивів однакових та вирівняних вуглецевих нанотрубок або нанострижнів з 

використанням електричних розрядів у суміші газів. За цих умов відбувається 

плазмохімічний розклад газоподібних вуглеводнів (метан, ацетилен) з 

подальшим випадінням їх радикалів на катод, на якому знаходиться підкладка з 

шаром каталізатору [74]. У методах PECVD, у порівнянні з CVD, значно більша 

концентрація іонів біля поверхні підкладки, що полегшує хімічні реакції на 

поверхні підкладки та в об’ємі плазми [98]. Як і у методі CVD реакції 

відбуваються у розплаві металу каталітичних частинок, які додатково 

нагріваються за рахунок бомбардування іонами (радикалами) з плазми. Під час 

реакцій вивільняється залишковий водень, а вуглець стає джерелом росту ВНТ 
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на частинках каталізатору [74]. Як відзначається у [74], енергія плазми газового 

розряду заміняє частину теплової енергії при розкладі газу-прекурсору для 

формування вуглецевих нанотрубок з (1073 .. 1273) K до (600 .. 700) K. 

Наступною перевагою методів PECVD над методами CVD при синтезі 

ВНТ на поверхнях є наявність тягнучого електричного поля, що виникає на межі 

електрод-плазма та сприяє вирівнюванню нанотрубок уздовж силових ліній поля 

(Рис. 1.2.1.1), що також змінює їх нахил відносно поверхні. [120, 122].  

У роботі [103] наведена схема типової плазмохімічної установки (типу 

плоского діода), що використовується для синтезу ВНТ або ВНВ у вигляді 

вирівняних масивів на великій площі в умовах низькотемпературної плазми 

(Рис. 1.2.1.2(а)). У такій установці як джерело плазми може бути використаний 

або жевріючий розряд постійного струму [74, 98, 101], або ємнісно-збуджений 

високочастотний розряд [103, 122]. Жевріючий розряд постійного струму є 

найбільш простим, оскільки не потребує ВЧ-обладнання та кіл узгодження з ним 

[74]. Зазвичай перед основним процесом виконується процес плазмового або 

термічного відпалу поверхні шару металевого каталізатору для утворення 

наночастинок, які будуть центрами формування ВНТ (Рис. 1.2.1.2(б)). 

 

 
Рис. 1.2.1.1. Зображення зі скануючої електронної мікроскопії для нанотрубок, вирощених на 

кремнієвій підкладці з каталітичними частинками: (а) у випадку процесу без електричного 

поля (CVD); (б) у випадку впливу плазми жевріючого розряду (PECVD) [74] 

 

Недоліками процесів, де використовується жевріючий розряд, є значна (до 

сотень еВ) енергія частинок (іонів, радикалів), що бомбардують катод та ВНТ, 

які формуються на ньому. Це збільшує ймовірність утворення нових шарів 

вуглецю та аморфної речовини [101]. Частково ці проблеми вирішуються у 
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високочастотному розряді (13,56 МГц), де електроди можуть знаходитися під 

невеликим потенціалом самозміщення («плаваючим») [122]. 

Приелектродний шар біля «плаваючої» стінки, підкладки або зонда 

виникає в наслідок виходу на дотичну до плазми поверхню електронів та 

утворення шару просторового заряду іонів, що у подальшому відділяє електрод 

від іншої (квазінейтральної) частини плазми. Заземлена підкладка у випадку 

розряду постійного струму сильніше бомбардується електронами з плазми, а 

незаземлена набуває плаваючого негативного потенціалу і бомбардується 

позитивними іонами [27]. 

 

(а) 

 

 

 
 

 

(б) 

Рис. 1.2.1.2. Метод плазмово-стимульованого осадження з газової фази (PECVD): (а) – 

схема установки [103]; (б) – утворення наночастинок металічного каталізатору на 

кремнієвій підкладці при термічному відпалі. [74] 

 

Іони виходять з плазми розряду у приелектродний шар зі швидкістю Бома 

B
u , яка визначається за формулою [118]: 

i

Te
B

m

eU
u  ,      (1.2.1.1) 

де 
TeU  – це еквівалентний потенціал у В, на якому досягається температура 

електронної компоненти плазми 
e

T  у еВ [118], 
i

m  – маса іона робочого газу, 

19106,1 e Кл – елементарний заряд. (З виразу (1.2.1.1) легко визначити 

кінетичну енергію іонів, яку вони отримають на границі приелектродного 

(катодного) шару і плазми, яка складатиме 2
e

T .) 
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Концентрація плазми на межі приелектродного (катодного) шару та 

плазми 
s

n : 

0,61s Vn n  ,      (1.2.1.2) 

де Vn  – концентрація плазми в об’ємі (одиниці см
-3

 або м
-3

) [118]. 

Густина потоку іонів на стінку (одиниці потоку – см
-2

с
-1

) [118]: 

Bsi
un .       (1.2.1.3) 

Густина потоку електронів на стінку: 

 TeWese Un  exp25,0  ,    (1.2.1.4) 

де 
e

  – середня теплова швидкість електрона, 
W

  – потенціал стінки у В. 

Густина струму на стінку (одиниці А см
-2

): 

ieie
eJ

,,
 ,       (1.2.1.5) 

Плаваючий потенціал (потенціал самозміщення) незаземленої стінки може 

бути вираженим через масу іонів, електронів та температуру електронів [118]: 

  5,0
2ln eiTeW mmU  ,    (1.2.1.6) 

У випадку робочого газу аргону (Ar) логарифм   68,42ln
5,0
ei mm  , тобто за 

температури електронів 2 eВ ( TeU 2 В) потенціал стінки складатиме 

9,37W   В, а при 3 еВ, відповідно 05,14
ArW  В. Потенціал на 

незаземленій стінці при Te =3 еВ для у плазмі з вуглецю (C) становить: 

В27,1209,4 
 TeCW U .   (1.2.1.6а) 

Потенціал 
W  для радикалів ацетилену C2H2

+
 (mi(C2H2) = 26 а.о.м.) 

2 2
4,47 13,42 ВW TeC H

U


      . 

Очевидно, що при меншій температурі електронів плазми, потенціал на 

стінці буде менше. Енергія, яку набуватимуть іони у приелектродному шарі, за 

таких умов складатиме 
Ws

W  . Крім того, у розрядах постійного струму за 

низького тиску на електродах можуть прикладатися додаткові потенціали у 

сотні і тисячі вольт, що будуть переважно визначати 
W  [118]. А у 
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радіочастотному (РЧ)  
rfs

VW  8,0..4,0 , де 
rf

V – напруга РЧ розряду. Отже, 

загальна енергія частинок з урахуванням швидкості Бома становитиме [118]: 

espi TWW  5,0 .      (1.2.1.7) 

Масштаб збурення квазінейтральності в умовах приелектродного шару в 

умовах 3
e

T еВ ( 3
e

U В), та 1810Vn м
-3

 (відповідно 
17101,6 

s
n м

-3
) [111, 118]: 

0eD Te sU n e  ,      (1.2.1.8) 

де 
D

  – радіус Дебая, який становить за наведених вище умов 
D

 5101,65  м. 

Густина струму у Чайльд-Ленгмюрівському катодному шарі [118]: 

Bs
uenJ 

0
,       (1.2.1.9) 

      31 2 22
0 0 04 9 2 iJ e m V s ,     (1.2.1.10) 

3 4

02 2

3 eD

Te

V
s

U


 
  

 
,     (1.2.1.11) 

де 
0
  – діелектрична стала, s – ширина катодного шару, 

0
V  – потенціал, 

прикладений до катода. Тобто, 
342,2 0,7 10Des м     , за зазначених раніше 

умов. 

 

1.2.2. Оцінка оптимальних параметрів плазми газових розрядів для синтезу 

вуглецевих наноматеріалів 

Автором дисертації для порівняння з результатами комп’ютерного 

моделювання у даній роботі (Р.4), було виконано оцінки для густини плазми nі 

та густини потоку іонів Γi на поверхню підкладки на основі густин розрядного 

струму 0J , запозичених з робіт [98, 99, 101, 103, 157]. Ці дані наведені у Таблиці 

1.2.2.1. Розрахунки велися на основі виразів 1.2.1.1 – 1.2.1.5, 1.2.1.9 наступним 

чином: 

1) з геометричних розмірів розряду та розрядного струму (друга колонка 

Таблиці 1.2.2.1) обраховується густина струму iJ  (прийнято, що 0iJ J , 0J – 
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густині розрядного струму (1.2.1.9)) та потік іонів на підкладку Γi, розміщену на 

катоді, що пов’язані наступним чином: 

     2 16 2 10,625 10i i iJ e J мА см e Кл см с        ; (1.2.2.1.) 

2) з маси іонів та електронної температури (прийнято eВT
e

3  [107]) 

обраховуємо швидкість Бома, яка пов’язана з густиною розрядної плазми, через 

вирази (1.2.1.3) та (1.2.1.2). Наприклад, за електронної температури eВT
e

3  

швидкість Бома (після підстановки у 1.2.1.1) має вираз [119]: 

14107,1



MB

Mu м/с,      (1.2.2.2) 

де 
M

M  – молярна маса іонів у атомних одиницях маси: 16
4


CHM
M , звідки 


B

u 4892,13 м/с. Підставивши значеня Bu  у (1.2.1.9) можна визначити sn . 

 

Таблиця 1.2.2.1 

Результати розрахунків за різних випадків розрядів у PECVD методах 

Пос

илан

ня 

Параметри розрядів з експериментів 

(тиск, напруга, потужність, струм 

розряду,розмір пластини) 

Густина 

струму 

Густина 

потоку іонів 

Густина 

плазми 

Ji, мА/см
2 

Γi см
-2

с
-1

 ni, см
-3 

[103

] 

Тиск 2 – 5 торр (266,66 – 666,65 Па), розмір Si 

пластини (зразка) 75 мм, струм 300 мА. 

6,79 4,24×10
16

 

 

2,09×10
11

 

[98]  Тиск 250 Па, потужність розряду 20Вт. 

Основний процес відбувався при 120Вт та 

тиску суміші 1200 Па, площа електродів 

10 см
2
, потужність від 20Вт до 200Вт, для 

чого напруга живлення змінювалася у межах 

від 470В до 650В. 

(4,26 .. 

30,77) 

(2,66 .. 

19,22)×10
16

 

 

(1,31 .. 9,4

8)×10
11

  

[101

]  

Тиск 1064 Па, розрядна напруга 400В, струм 

15 мА, густина струму на поверхні катоду 1,5 

мА/см
2
. 

1,5 0,94×10
16

 4,62×10
10

 

 

[157

]  

Тиск біля 1064 Па, густина струму менше 

0,37 мА/см
2
 (вказано в роботі). 

0,37 0,23×10
16

 1,14×10
10

 

 

[99]  ВЧ-розряд з потужністю 1 кВт та додаткова 

постійна напруга -235 В ..-570 В. 

(1,0 .. 4,0) 

[99] 

(0,63 .. 2,5)×

10
16

 

(3,14 .. 8,3

7)×10
10 

 

 

Концентрація плазми в об’ємі з виразу 1.2.1.3: ni =ns/0,61 = 3,14×10
10 

см
-3

, 

що відповідає оцінкам роботи [113] радіус Дебая λDe = 7,27×10
-2 

мм, ширина 

катодного шару при потенціалі стінки 
0

V -235 В з (1.2.1.11): 
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D
U

V
s

e
 20,88×λDe  1,52 мм.   (1.2.2.3) 
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При 
0

V -570 В [99], λDe = 4,45×10
-2

 м, nb =8,37×10
10 

см
-3

, катодний шар 

вужчий та складає s = 0,93 мм. Ці оцінки підтвердилися при моделюванні у Р.4. 

 

1.2.3. Магнетронне розпорошення як метод синтезу вуглецевих 

наноматеріалів 

Розпорошення твердих матеріалів за допомогою магнетронного розряду 

часто використовується у мікроелектронній технології та оптиці для нанесення 

покриттів на великі площі [41, 10, 50, 129]. Магнетронний розряд є різновидом 

аномального жевріючого розряду, на який додатково накладається магнітне 

поле, що утримує електрони в області ефективної іонізації. Основною перевагою 

магнетронного розряду є можливість розділення області генерації плазми, де 

існують високоенергетичні частинки, з областю осадження (напорошення) 

матеріалу. У той же час магнітне утримання плазми значно зменшує 

бомбардування швидкими вторинними електронами розряду поверхні 

підкладки, на яку наноситься покриття, що зменшує її нагрівання.  

Автори роботи [70] розглядали синтез аморфних та нанокристалічних 

плівок структури метал-вуглець з мозаїчної мішені у МРП та запропонували 

методику вирівнювання швидкості розпорошення матеріалів з різним 

коефіцієнтом розпорошення шляхом заглиблення швидкорозпорошуваних 

металевих областей мішені. Продемонстровано, що відстань мішень – підкладка 

має бути більше характерних розмірів відповідних областей для досягнення 

однорідності покриттів по товщині. 

Автори робіт [2 – 8] розглядають синтез вуглецевих наноструктур у складі 

вуглецевих плівок (nc-C) за допомогою магнетронного розпорошувального 

пристрою (МРП). Мішень МРП являла собою диск площею біля 100 см
2
, який 

складається з C:Y:Ni=94:5:1 – відповідні співвідношення площ складових 

мішені (установка УРМ-3 [2, 3, 35] (Рис. 1.2.3.1 (а)). Камера відкачується до 

1,33×10
-4 

Па, після чого напускається Ar до робочого тиску 2,66 Па (або 

1,33 .. 6,65 Па). Режим розряду: струм 40 .. 100 мА (оптимальним вважався 

100 мА), напруга розряду 400 .. 600 В. Підкладкою можуть слугувати сапфір, 
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нікель, фіаніт, фторопласт, скло та ін. Розміри підкладки згідно [3] – 

5 мм×12 мм. Відстань до підкладки, що знаходиться на нікелевому тримачі 

складала 4 .. 5 см. Отримувалися графітоподібні плівки, що оброблялися для 

аналізу механічним та хімічним чином, а також ультразвуком.  

Аналіз за допомогою просвітного електронного мікроскопу (ПЕМ) 

механічно відділеної від підкладки плівки показав наявність в осаді 40 – 50% 

нанотрубок різної морфології, діаметру 4 .. 16 нм та довжиною більше, ніж 

200 нм (Рис. 1.2.3.1 (б)), структури типу «морських їжаків», а також замкнених у 

кільце нанотрубок діаметром 8-10 нм, де діаметр кільця біля 300 нм [3]. При 

розрядній напрузі 500 В та струмі 100 мА швидкість напорошення вуглецевих 

плівок сягала 6 нм/хв [3]. Водночас вказується на необхідність підтримки 

достатньо низького робочого тиску та струму не більше 100 мА (потрібен 

«достатньо широкий катодний шар» [3]), інакше отримані плівки не будуть мати 

в собі нанотрубок, а виключно нанокристаліти з розмірами від 10 .. 100 нм. 

Стверджується, що при напорошенні на кремнієву пластину було отримано 

масиви вертикально орієнтованих нанотрубок. 

 

(а) (б) 

Рис. 1.2.3.1 Магнетронний метод синтезу ВНТ [2, 3, 8]: (а)схема установки; (б) зображення 

з електронного просвітного мікроскопа фрагменту nc-C плівки з нанотрубками  

 

Інший приклад магнетронного нанесення вуглецевих плівок наводиться у 

роботі українських вчених [132 – 134]. У роботі [132] леговані міддю вуглецеві 

плівки наносилися за допомогою плоскої системи магнетронного розпорошення 

постійного струму з мішенню, що складалася з графітового диска (діаметром 60 



43 

(c) Богданов Р.В. 

мм і товщиною 4 мм) та мідних шматочків, прикріплених до його поверхні. 

Відстань від мішені до підкладки 50 мм. Камера була попередньо відкачана до 

тиску близько 0,001 Па, а розпорошення здійснювали в середовищі аргону 

(99,97% чистоти) при тиску 1 Па. Змінюючи співвідношення кількості графіту та 

міді на поверхні в областях розпорошення мішені, автори змогли нанести 

вуглецеві плівки з різним вмістом міді. МРП у [132] працював за потужності 

розряду 100 Вт (напруга розряду Ud=685 В, струм розряду Id=0,15 А [134]). 

Швидкість напорошення плівки скаладала 0,21-0,28 нм/с (14,7 нм/хв при густині 

потоку C складала 2,45×10
15 

см
-2

с
-1

 (густина плівки обрана 2,35 г/см
3
 [51, 158])). 

Напорошення плівки було розпочато при кімнатній температурі підкладки, а в 

кінці процесу (через випромінювання плазми та бомбардування позитивними 

іонами плазми) температура становила біля 323 K (+50°С) – у випадку підкладки 

з монокристалу NaCl, та близько 373 K (+100°С) – у випадку кремнію та 

кераміки. Підкладки були під наведеним потенціалом плазми. У [132] 

вказується, що наявність металів у вуглецевій плівці або проміжного шару 

металів між вуглецевою плівкою та підкладкою знижує рівень внутрішньої 

напруги плівки та покращує адгезію до підкладки. Мідь (Cu) не створює карбідів 

(на відміну від Ni [90] та Fe [38]), покращує пластичність та електропровідність 

плівок аморфного вуглецю (a-C). Плівки виявилися прозорими у 

інфрачервоному діапазоні та, водночас, дуже механічно міцними та 

пластичними [132]. Отримувалися плівки з товщиною 100 нм та 500 нм, (за 

швидкості росту 14,7 нм/хв (час процесу до 34 хв (Р.Б.)), з вмістом Cu від 1,4 до 

22%. В плівках також виявлено менще 3.3 % кисню. 

У роботі [134] було вказано, що плаваючий потенціал на підкладці складав 

-50 В, а температура у випадку керамічної підкладки сягала 573 K (300
o
C) при 

максимальній потужності розряду 650 Вт (Ud=795 В, Id=0,82 А). У [134] 

використовувався охолоджуваний водою підкладкотримач. Вказується, що два 

конкуруючих процеси впливають на плівку, яка зростає: підвищення 

температури підкладки (на якій попередньо нанесено Ni контакти товщиною 

150 нм) забезпечує збільшення концентрація sp
2
 фази у плівці (графітизацію), 
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згідно аналізу спектрів КРС (збільшення чатоти піка G), у той же час, зростання 

енергії частинок при зростанні енергії розпорошення призводить до 

невпорядкованості плівок [133]. У роботі [134] досліджувалася залежність 

питомого опору плівок у напрямках вздовж поверхнв нанесення та поперек неї, 

шляхом додаткового нанесення Ni контактів на вуглецеву плівку. Показано, що 

найбільше зменшення "повздовжного" опору плівок сопосотерігалося при 

переході від 50 Вт до 100 Вт потужності розряду.  

У [38] виконувалося напорошення вуглецевої плівки на підкладки з 

магнітом’якого заліза (попередньо відпаленого у вакуумі при 923 K) при 

розпоршенні графітової мішені у Ar за тиску 0,2 Па та температурі підкладок 

473 К. Товщина плівкок складала 30 .. 35 нм, вони були блискучого кольору та 

стійкі до тертя. Спектр комбінаційного розсіювання (КРС) продемонстрував, що 

плівка на металі була більш невпорядкованою, ніж на керамічній підкладці за 

цих умов. Спостерігалася поява карбідів Fe-C. 

У [129] використано два МРП із «незбалансованою» магнітною 

конфігурацією, що призводить до іонізації розпорошеного потоку вуглецю [1]. 

Це дозволило досягти швидкості напорошення аморфної вуглецевої плівки (a-C) 

у 100 нм/хв (при температурі Si підкладки 288,16 К), а за рахунок прикладання 

зміщення до підкладки у -100 В досягалася максимальна пружність плівки у 25 

ГПа при шорсткості поверхні у 1,7 нм. 

У роботах [2-8, 129, 132 – 134] ведеться мова про струми та напруги 

розряду у МРП або про його потужність, що змінюють потік частинок на 

поверхню підкладки та їх енергію і, отже, впливають на умови росту вуглецевих 

плівок та наноструктур на підкладці. З цього постають задачі досягнення таких 

самих параметрів потоку на МРП з іншою геометрією, та відмінними вольт-

амперними характеристиками – наприклад у ДЗМРП [42, 67], а також аналізу 

впливу на процес як розпорошених металевих каталізаторів, так і нанесених на 

підкладку. 
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Висновки до розділу 1 

 

Вуглецеві плівки, вирощені на шарі металу-каталізатору можуть містити в 

собі вуглецеві наночастинки, такі як нанотрубки [93, 94, 96, 131], а також 

навпаки – бути однорідними з «графеноподібною» структурою, [38, 129, 150, 

142, 132 – 134]. Нижньою межею енергії атомів (іонів) вуглецю для формування 

вуглецевих плівок з sp
2
- зв’язками та ВНТ можна вважати 7,04 еВ [71], а 

верхньою – 40 еВ [96]. Однорідний шар металу-каталізатору сприяє 

однорідності отриманої плівки у методах з осадженням з газової фази (CVD 

[90]), а наявність окремих частинок металу-каталізатору розмірами біля 10 нм 

сприяє створенню ВНТ та ВНВ [143]. При плазмово-стимульованому осадженні 

з газової фази (PECVD) використовуються електричні розряди з холодною 

нерівноважною плазмою. Тут розрядний струм визначає відповідні швидкості 

реакцій та потік матеріалу на оброблювану поверхню, а електричне поле 

забезпечує орієнтацію ВНТ вздовж силових ліній [74, 99, 119, 122]. У процесах 

PECVD [111-114] довжина ВНТ/ВНВ обмежується розмірами дебаївського 

радіусу розрядної плазми 
D

 =16,5 мкм (оцінка у Р.1.1.2, 1.2.1). При цьому, за 

наявності каталітичною частинкою (Fe, Ni) на їх вершині, існує певна 

оптимальна температура цих частинок, від 300 К до 1000 К [91]. Розраховані 

автором дисертації типові концентрації плазми у розглянутих PECVD методах 

складають n~10
10

..10
11

см
-3

 при густинах струму розряду від одиниць до десятків 

мА/см
2
, а густина потоку частинок (іонів, радикалів) на поверхню складає від 

0,23×10
16 

см
-2

с
-1

 до 19,22×10
16 

см
-2

с
-1

 (Таблиця 1.2.2.1). За методів PECVD 

швидкість росту нанотрубок може сягати 35..160 нм/с [101]. У PECVD методі 

[157] знижена густина потоку вуглецевих частинок (іонів) на підкладку-катод 

2,31×10
15 

см
-2

с
-1

 (Таб. 1.2.2.1), дозволяла отримувати ВНТ з меншими 

пошкодженнями і більшої довжини ніж при більших напругах розряду у [98, 

122]. Ця густина близька до величин, що досягається у методах з магнетронним 

розпорошенням 2,45×10
15 

см
-2

с
-1

 (див. оцінку Розділ.1.2.3).  
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У роботах [2 – 5, 7, 8, 132] для напорошення (осадження) вуглецевих 

плівок використано магнетронні розпорошувальні пристрої (МРП) з 

графітовими мішенями та пластинами металу-каталізатору, розміщеними на 

мішені, використовувалися, а у роботах [38, 129, 133, 134] виконувалося 

напорошення без наявності металу-каталізатору у мішені. Метал-каталізатор Ni 

у [132 – 134] присутній на підкладці, що дозволило створити плівки з високим 

вмістом sp
2
- фази вуглецю. У [38] створено захисні плівки з sp

2
-фазою та 

доведено наявність карбіду Fe-C, створюваного на поверхні, але плівка 

виявилася дуже невпорядкованою. Мідь (Cu) не створює карбідів, знижує рівень 

внутрішньої напруги плівки аморфного вуглецю (a-C) та покращує адгезію до 

підкладки, пластичність та електропровідність [132]. У розглянутих методах з 

МРП температура підкладок (323 .. 573 K) у значно менше, ніж за типових умов 

PECVD (773 .. 1023 K), що дозволяє використовувати у якості підкладок 

матеріали з нижчою температурою плавлення ніж при CVD та PECVD. У [129] 

та [134] самозміщення незаземленої підкладки у плазмі МРП при синтезі nc-C та 

a-C сягало -100 В та -50 В відповідно, що значно менше розрядних потенціалів 

на катодному шарі при PECVD постійного струму [103, 118].  

Отже, при аналізі синтезу вуглецевих плівок з sp
2
- наноструктурами за 

магнетронного методу (як у [2–8, 129, 132, 134, 38]) потрібно узагальнити 

оптимальні параметри розряду (струм, напругу, робочий тиск), оскільки (на 

відміну PECVD), у МРП треба визначити ефективність процесів розпорошення 

мішені та переносу розпорошеного матеріалу через проміжок мішень –

 підкладка, що разом визначають енергію та густину потоку частинок 

розпорошеного матеріалу на підкладку. Ці величини у МРП складно виміряти 

безпосередньо, але можна оцінити методом комп’ютерного моделювання 

розряду. Розробці комп’ютерної моделі МРП з двома зонами ерозії (ДЗМРП) 

[42, 67] присвячено Розділ 2 та Розділ 3. Оцінці важливості досягнення енергії 

7,04 еВ атомами C для створення sp
2
- зв’язаного вуглецю на поверхні підкладки 

присвячено експерименти у Розділі 4.2., що проводилися у режимах, 

передбачуваних з комп’ютерного моделювання. 
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РОЗДІЛ 2 ОПТИМІЗАЦІЯ МАГНЕТРОННОГО РОЗПОРОШУВАЛЬНОГО 

ПРИСТРОЮ З ДВОМА ЗОНАМИ ЕРОЗІЇ ДЛЯ СИНТЕЗУ ВУГЛЕЦЕВИХ 

НАНОМАТЕРІАЛІВ 

 

 

Цей розділ присвячено розгляду явищ у МРП з двома зонами ерозії 

(ДЗМРП) у випадку процесу розпорошення графітової мішені та перенесення 

розпорошеного матеріалу на підкладку. Також наведено деякі результати 

експериментів автора по розпорошенню багатошарових тестових мішеней та 

графітової мішені на МРП з двома зонами ерозії [78]. 

 

2.1. Переваги та особливості магнетронного розпорошувального пристрою з 

двома зонами ерозії 

 

Основними елементами магнетронних розпорошувальних пристроїв 

(МРП) (магнетронних розпорошувачів) є катод-мішень, анод та магнітна 

система (Рис.2.1.1.). При подачі постійної напруги між анодом та катодом в 

області між ними виникає неоднорідне (через появу катодного шару) електричне 

поле Е, яке забезпечує жевріючий розряд у середовищі робочого газу, зазвичай – 

чистого аргону (Ar) (Рис.2.1.1.). У деяких випадках використовують змінний 

струм [16, 46, 110]. Загальні переваги іонного розпорошення (як катодного, без 

магнітного поля, так і магнетронного [16]): 

1) склад плівки відповідає складу мішені, оскільки матеріал надходить не за 

рахунок випаровування, а шляхом вибивання атомів з мішені важкими 

частинками; можливість використовувати розділені мішені з різних 

матеріалів; багаторазове використання мішені (наприклад у МРП з 

рухомою циліндричною мішенню [128]); 

2) швидкість напорошення (осадження) визначається струмом розряду; 

3) зменшення тиску робочого газу зменшує втрати розпорошеного матеріалу 

через зіткнення з атомами робочого газу, що збільшує швидкість процесу у 
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порівнянні з катодним розпорошенням без магнітного поля [27];  

4) достатньо висока енергія розпорошених атомів та іонів забезпечує очистку 

підкладки та гарну адгезію атомів покриття на поверхні; 

5) можливість виносу підкладки з області плазми, що значно зменшує її 

бомбардування швидкими («гарячими») електронами з катоду.  

 

 

Рис.2.1.1. Схема магнетронного 

розпорошувального пристрою (МРП) з 

плоским катодом [50]:  

1 – катод-мішень;  

2 – магнітна система;  

3 – анод; 4 – підкладка; 5 – зона 

розпорошення (та циклотронного 

дрейфу електронів). 

 

Процес іонного розпорошення матеріалу мішені залежить від багатьох 

факторів: енергії, маси, атомного номера та кута падіння іонів, які бомбардують 

катод-мішень, маси та атомного номеру розпорошених атомів, температури та 

якості обробки поверхні мішені та ін. [14, 123]. За достатньо великого тиску 

робочого газу ефективність магнітного утримання електронів буде знижуватися 

через зростання частоти зіткнень [145]. Тоді розряд у МРП буде відбуватися як 

звичайний жевріючий. У подальшому, при досягненні певного порогового 

тиску, ефективність розпорошення почне зменшуватися через зростання 

ймовірності повернення розпорошених атомів на мішень у наслідок процесів 

зворотної дифузії та зворотного розсіяння [28, 39, 41]. Тому у більшості випадків 

магнетронний розряд використовується за тисків робочого газу менше 10 Па. 

Сумарна теплова енергія, що розсіюється на підкладці, та температура 

підкладки залежать не тільки від конструкції та режимів розпорошувальної 

системи, а й, у великій мірі, від матеріалу, який розпорошується. Типові 

значення сумарної теплової енергії змінюються від 10 до 70 еВ/атом, а 

температура підкладки при цьому знаходиться в межах від 70 до 200
о
С [16]. 
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Існує велика кількість різноманітних МРП, які можуть бути розділеними 

на системи з циліндричним катодом [127, 128] та системи з плоским катодом з 

кільцевидними зонами розпорошення [42, 43, 10, 59] (Рис.2.1.1.), а також 

лабіринтними [43, 27, 28]. Відрізняють «збалансовану» та «незбалансовану» 

конфігурацію магнітного поля. У останній не всі силові лінії магнітного, які 

виходять з робочої поверхні катода, повертаються на неї [1, 46, 59, 129]. 

«Незбалансована конфігурація 2-го типу» призводить до іонізації атомів 

розпорошеного матеріалу, що рухаються до підкладки [1]. Це надає додаткових 

властивостей отриманим матеріалам.  

Подібно до звичайного жевріючого розряду, параметри електричного поля 

E в катодній області магнетронного розряду визначаються просторовим зарядом 

іонів (Рис.2.1.1.). А наявність області зі схрещеними електричними і магнітними 

полями призводить до циклічного дрейфу електронів по поверхні катоду. При 

наявності магнітного поля B на заряджену частинку із зарядом q, що рухається зі 

швидкістю v, діє сила: 

LF qE q v B     .     (2.2.1) 

Тоді електрони починають рухатися по складним циклоїдальним «дрейфовим» 

траєкторіям біля поверхні катода-мішені. Електрони виявляються у пастці, що 

створюється дією двох складових сили 
L

F , обумовлених з одного боку 

електричним, а з іншого – магнітним полем. При своєму русі електрони 

виконують по декілька зіткнень із атомами робочого газу (розсіювання, 

збудження рівнів, іонізація атомів), після чого виходять із розряду на анод, на 

стінку розрядної камери, або рекомбінують з іонами плазми. Іони, створені при 

іонізаційних зітненнях, теж відхилятимуться від прямолінійного руху в 

магнітному полі, але за типових магнітних полів у МРП їх циклотронний радіус 

обертання є набагато більшим розмірів системи, тому рух іонів у МРП можна 

розглядати, як і у випадку без магнітного поля [118]. 

Максимальна густина плазми виявляється сконцентрованою в області 

максимального паралельного до катода-мішені магнітного поля (Рис.2.1.1). 
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Потенціальна яма для електронів обумовлена магнітним утриманням, а глибина 

потенціальної ями – електричним потенціалом [39, 144]. Утворені іони 

бомбардують катод. Розпорошені з мішені атоми рухаються через проміжок 

мішень – підкладка та осаджуються на поверхню підкладки (4) (Рис. 2.1.1). В 

результаті розпорошення матеріалу, на поверхні катода утворюється канавка (5) 

– зона ерозії поверхні, так звана «бігова доріжка».  

Жевріючий розряд у МРП підтримується за рахунок вторинної іон-

електронної емісії, що характеризується коефіцієнтом γ. Умова самоузгодження 

розряду має наступний вигляд [128]: 

1
i

N ,        (2.2.2) 

де γ – коефіцієнт втроинної іон-електронної емісії, фактично ймовірність появи 

вторинного електрона при падінні на поверхню катода-мішені одного іона (і, 

зазвичай γ0,1), а Ni – кількість іонів, створених одним електроном. Отже, 

шляхом послідовних ітерацій встановлюється рівноважна кількість іонів, які 

виникають за рахунок вторинних електронів, що не виходять з розряду. З цього 

випливає, що вся потенціальна енергія електрона, яку він набуває у катодному 

шарі, йде на іонізацію атомів робочого газу. 

У даній дисертаційні роботі було використано магнетронний 

розпорошувальний пристрій з двома зонами ерозії катода-мішені (ДЗМРП), який 

конструктивно є приставкою до вакуумної промислової установки ВУП-5, яка 

знаходиться в лабораторії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних 

систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Структурна схема еспериментальної установки, використаної автором, наведена 

на Рис 2.1.2. 

МРП з двома зонами ерозії складається з плоского дископодібного 

катодного вузла діаметром 74 мм у місці встановлення мішені і кільцеподібного 

анода діаметром 86 мм, виготовленого з мідної трубки діаметром 6мм. Дві зони 

ерозії катоду-мішені створюються за рахунок спеціальної конфігурації 

неоднорідного магнітного поля. Як відзначено у [67], даний магнетронний 

розпорошувальний пристрій вдосконалено отже, з метою забезпечення 
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розпорошення більшої площі катода-мішені. Для збільшення тангенціальної 

компоненти індукції у МРП використовується спеціальні форма верхніх торців 

магнітів. Кут розкриття конусів магнітопроводу відносно нижньої поверхні 

мішені складає 3-5
o
 (Рис. 2.1.3(г)). 

 

 

Рис. 2.1.2. Структурна схема установки магнетронного напорошення на базі ВУП-5 

 

Анод, або так званий «розширений анод» [136]), знаходиться над катодом, 

і так само, як катод, охолоджується за допомогою конденсаторної оливи, яка 

проходить через порожнини в них (Рис. 2.1.3г). Відстань від катода до анода 

1,5 см. Підкладка, на яку наноситься покриття, розміщується над анодом на 

відповідному тримачі (Рис. 2.1.3(а,в)). Анод не перекриває підкладку. 

Катод з розміщеною на ньому мішенню названо «катод-мішень». Діаметр 

мішені 74 мм, її товщина біля 1,5 мм. МРП та підкладка (на тримачі), на яку 

наносять покриття, поміщають у вакуумну камеру установки ВУП-5 [39, 69]. 

В областях із максимальною індукцією тангенціального до поверхні 

катода магнітного поля (Рис.2.1.3(г), Рис.2.1.4(б)) відбувається найбільш 

ефективне утримання електронів, що спричиняють іонізацію, та формується 

відповідна картина жевріючого розряду та зон ерозії катода (Рис.2.1.4 (в,г)). У 

внутрішній зоні тангенціальна компонента спрямована від центру, а у зовнішній 

– до центру катодного вузла, що додатково покращує магнітне утримання 
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електронів (Рис.2.1.3(г)). Як виявив автор через безпосередні вимірювання 

індукції магнітного поля на поверхні катода за допомогою датчика Холла – 

вимірювача магнітної індукції Ш1-7 [70], при зростанні відстані h до катода 

індукція магнітного поля знижується у e разів на відстанях 3,2 мм у внутрішній 

та 6,4 мм у зовнішній зонах (Рис. 2.1.4(а)) [13, 79, 80, 81]. 

 

(а) (б) 

(в)  (г) 
 

Рис. 2.1.3. Магнетронний розпорошувальний пристрій (МРП) з двома зонами ерозії 

(ДЗМРП) [80]: (а) – МРП, який встановлене в вакуум-камері установки ВУП-5 з розміщеними 

вище підкладками; (б) – вигляд розряду у МРП з однією запаленою зоною при малих струмах; 

(в) – вигляд розряду у МРП з двома запаленими зонами розряду за достатньо великого струму 

(видно також паразитний розряд на аноді);(г) – схема МРП з двома зонами ерозії [80, 42, 67] 

(1 – циліндричний магніт, 2 – кільцевий магніт, 3, 4 – магнітопровід, 5 – накладки на магніти 

для створення переважно тангенціального до катода магнітного поля, 6 – порожнини, де 

циркулює охолоджувальна рідина, 7 – катод-мішень, 8 – кільцевидний анод, 9 – підкладка, на 

яку наноситься покриття, 10 – джерело живлення, 11 – плазмові області горіння жевріючого 

розряду в середовищі баластного газу). 

 

У даній роботі перед дослідами по вимірюванню вольт-амперних 

характеристик та по нанесенню плівок вакуумна камера установки ВУП-5 

відкачувалася до р = (5,32 – 6,65) мПа. Після цього камера заповнювалася 
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аргоном (Ar) з необхідними робочими тисками. У роботі розглядалися п’ять 

робочих тисків р: 0,532 Па, 1,33 Па, 3,32 Па, 6,65 Па, 13,3 Па. 

 

(а) (б) 

(в) (г) 

Рис. 2.1.4. МРП з двома зонами ерозії: (а) – залежність максимумів компонент індукції 

магнітного поля BMAX від відстані hдо поверхні катодного вузла МРП у внутрішній та 

зовнішній зонах розряду (суцільні лінії – модель, позначки – експеримент); (б) – 

експериментальні значення компонент індукції магнітного поля на поверхні катода-мішені 

та їх аналітична апроксимація для комп’ютерної моделі (Br – радіальна, Bh – вертикальна,). 

(в) – фотографія розряду у режимі з інтенсивною внутрішньою зоною (pAr = 0,532 Па, 

Id = 130 мА); (г) – фотографія розряду у режимі з інтенсивною зовнішньою зоною 

(pAr = 6,65 Па, Id = 100 мА) [79, 80] 

 

Однією з основних зовнішніх характеристик розряду у МРП є їх вольт-

амперна характеристика (ВАХ) [41]. На Рис. 2.1.5. зображено експериментально 

виміряні вольт-амперні характеристики розряду за різних робочих тисків аргону 

(для графітової мішені). Зі збільшенням тиску ВАХ зсувається в область менших 

робочих напруг і наближається до лінійної залежності. У цій серії експериментів 

мішень була зроблена з графітової пудри, яка пресувалася у немагнітну сталеву 

тарілочку. Подібна мішень з іншого графітового матеріалу була використана для 

дослідження умов синтезу вуглецевих наноматеріалів [81] (див. Розділ 4). У 

розряді за струмів Id = (10 .. 20) мА спостерігається запалювання тільки однієї з 



54 

(c) Богданов Р.В. 

зон розряду. За струмів Id = 20 мА, або більше, спостерігається запалювання в 

обох зонах розряду, співвідношення між якими змінюється залежно від тиску 

робочого газу, напруги розряду та струму (Рис. 2.1.4в, г). При р = 0,532 Па зміни 

в струмі розряду Id = (20 – 130) мА супроводжуються змінами в розрядній 

напрузіUd = (374 – 618) В, а при р = 13,3 Па відповідні зміни напруги становлять 

Ud= (286 – 396) В (Таблиця 2.1.1, Рис. 2.1.5.).  

 

Таблиця 2.1.1.  
Параметри розряду в МРП з двома зонами ерозії у випадку графітової мішені [80] 

p, Па Id = 20 мА Id = 40 мА Id = 70 мА Id = 100 мА Id = 130 мА 

0,532 Ud = 374 Ud = 436 В Ud = 512 В Ud = 566 В Ud = 618 В 

1,33 Ud = 326 Ud = 390 В Ud = 466 В Ud = 524 В Ud = 566 В 

3,32 Ud =314 Ud = 363 В Ud = 405 В Ud = 474 В Ud = 512 В 

6,65 Ud = 299,5 Ud = 340 В Ud = 372 В Ud = 422 В Ud = 450 В 

13,3 Ud = 286 Ud = 319 В Ud = 343 В Ud = 374 В Ud = 396 В 

 

У МРП з двома зонами ерозії за малих струмів (менше 15–20 мА) одна з 

зон розряду гасне, як правило – внутрішня (Рис. 2.1.3.(б)), що супроводжується 

зростанням напруги розряду. Напруги (300 – 700 В) та струми розряду для 

даного МРП з двома зонами ерозії близькі до рекомендованих авторами [2 – 5, 7, 

8] для синтезу вуглецевих наноматеріалів. 

 

 

Рис.2.1.5. Характеристики напруга-

струм розряду в МРП з двома зонами 

ерозії та графітовою мішенню в 

аргоні (Таб. 2.1.1). 

 

Ефективність використання мішені на даному зразку МРП з двома зонами 

ерозії у поточній роботі порівняно з відповідними показниками промислового 

МРП PM1-110/3-02-026 з однією зоною,подібного до зображеного на Рис.2.1.1, 
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який використано в установці УРМ-3 у роботах [2 – 5, 7, 8] та описано у [35]. У 

даних роботах вказується, що графітова мішень має площу біля 100 см
2
 при 

товщині 6 мм. Отже, мішень має діаметр 11,3 см. На основі цих даних та відомої 

установки УРМ-3 можна встановити, що в [2 – 5, 7, 8] використано саме МРП 

PM1-110/3-02-026 [35, 36] (характеристики наведено у Таблиці 2.1.2). Згідно з 

фото (Рис. 2.1.6(а)), якщо повний діаметр мішені 11 см, то діаметр внутрішньої 

межі зони розпорошення 6,24 см, зовнішньої – 7,14 см. Це дає площу області 

розпорошення 9,45 см
2
, тобто 9,94 % від всієї площі мішені 95,03 см

2
.  

Інший приклад – МРП РМ1-220/5-02, який від МРП PM1-110/3-02-026 

відрізняється більшим діаметром. У випадку нікелевої (Ni) мішені товщиною 

12 мм РМ1-220/5-02 використовує 21,99 % від її площі (Рис. 2.1.5 (б)). Середня 

центральна пляма очевидно пов’язана з поверненням розпорошеного матеріалу 

на мішень (це видно по двом крапкам зачищеної від забруднення мішені), а саме 

розпорошення проявляється у вигляді явно заглибленої канавки (згідно Рис. 

2.1.6 (б)). 

 

Таблиця 2.1.2.  
Деякі параметри промислового МРП з однією зоною ерозії PM1-110/3-02-026 [36] 

№ Параметр Значення 

1. Розміри 

мішені 

Діаметр, мм 110 

Товщина, мм 5..12 

2. Максимальне значення паралельної складової 

вектора магнітної індукції на поверхні мішені з 

немагнітного матеріалу товщиною 10 мм, Т 

Не менше  

0,025..0,035 

3. Робочий тиск аргону, Па 0,13…1,3 

4. Максимальний струм розряду 

при розпиленні на постійному струмі, А 

До 5,0 

5. Напруга розряду, В -300…-700 

6. Габаритні розміри: 

- діаметр катода, мм: 

- діаметр анода, мм: 

- довжина з захисним кожухом мм: 

 

134 

191 

323 

 

МРП з двома зонами ерозії (Рис.2.1.3, Рис.2.1.4), який використано у 

поточній роботі, має діаметр мішені 7,4 см, тобто її площа 43 см
2
. Для аналізу 

ефективності розпорошення на даному МРП у різних режимах було виготовлено 

декілька тестових двошарових мішеней. Мішень виготовлялася на тому самому 
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МРП з двома зонами ерозії шляхом нанесення шару міді на тонкі (0,3 мм) 

пластини немагнітної сталі при струмі Id = 40 мА протягом години при тиску 

робочого газу аргону (Ar) pAr = 1,4 Па. Результати експериментального 

дослідження розпорошення двошарової мішені у МРП з двома зонами ерозії 

наведено у таблицях 2.1.2 та 2.1.3. 

 

(а) (б) 

Рис. 2.1.6. Приклади розпорошення мішеней у промислових МРП з однією зоною ерозії[46]:: 

(а) на PM1-110/3-02-026 з кремнію товщиною 8 мм [35]; (б) на МРП РМ1-220/5-02 з нікелю, 

товщиною 12 мм [36].  
 

Таблиця 2.1.3. 
Дані з розпорошення двошарової мішені у МРП з двома зонами ерозії при розрядному 

струмі 70 мА (час процесу 10 хв) 

Тиск робочого 

газу p, торр 

(Па) 

Позиція по радіусу 

внутрішньої зони, см 

Позиція по радіусу 

зовнішньої зони, см 

Сумарна 

площа зон 

ерозії, см
2
 

% від площі 

мішені 

10
-2

 (1,33) 0,4..1,0 2,1..3,0 17,06 39,66 

5×10
-2

 (6,65) 0,6..1,0 2,3..2,7 8,29 19,28 

 

Таблиця 2.1.4. 

Дані з розпорошення двошарової мішені у МРП з двома зонами ерозії при розрядному 

струмі 10 мА (час процесу 30 хв) 

Тиск робочого 

газу p, торр 

(Па) 

Позиція по радіусу 

внутрішньої зони, см 

Позиція по радіусу 

зовнішньої зони, см 

Сумарна 

площа зон 

ерозії, см
2
 

% від площі 

мішені 

10
-2

 (1,33) 0,5..1,0* 2,3..2,9 12,16*,(9,8) 
28,27*, 

(22,79) 

5×10
-2

 (6,65) 0,5..1,0* 2,35..2,65 7,07*,(4,71) 16,44*,(10,96) 

* – з урахуванням внутрішньої зони розпорошення, в якій за даних умов не спостерігалося 

яскравого світіння розряду 

 

Як видно з таблиць 2.1.3 та 2.1.4, зменшення тиску робочого газу аргону з 

6,65 Па до 1,33 Па, як і зростання робочого струму, позитивно впливають на 
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відсоток використання мішені, що супроводжується помітним розширенням 

зовнішньої розрядної зони (особливо за умови тиску 1,33 Па) [78].  

Як видно з Рис. 2.1.7, за робочого тиску 1,33 Па площа ерозії мішені МРП 

з двома зонами ерозії значно перевищує показники МРП PM1-110/3-02-026,в 

якого площа мішені більше у два рази. Також перевага у використанні відсотка 

площі мішені у нашому ДЗМРП є і у випадку його порівняння з РМ1-220/5-02. 

На внутрішню зону ерозії припадає приблизно 1/3 від всієї використовуваної 

площі мішені. Отже, МРП з двома зонами розпорошення [67], який, як показано 

вище, по площі зон розпоршення мішені не поступається РМ1-110/3-02-026, є 

також придатним для процесів синтезу вуглецевих матеріалів з використаннням 

спеціально виготовленої графітової мішені. 

Необхідно зазначити, що зростання товщини мішені у МРП з двома 

зонами ерозії катода-мішені дещо знижує використовувану площу, через 

погіршення умов розряду у внутрішній зоні.  

 

 

Рис. 2.1.7. Результати розпорошення двошарової мішені у МРП з двома зонами ерозії (з 

накладеною на зображення міліметровою сіткою): (а) 1,33 Па, 10мА, 30 хв; (б) 1,33 Па, 70мА, 

10хв; (в) 6,65 Па, 10мА, 30хв; (г) 6,65Па, 70мА, 10 хВ. 

 

2.2. Характерні області розряду в магнетронному розпорошувальному 

пристрої 

За відсутності магнітного поля розряд у газі можливий за умов, коли 

довжина вільного пробігу електрона значно менше відстані між електродами 

[52]. Тобто існує достатньо низький тиск, за якого розряд вже буде неможливий. 

Накладання магнітного поля подовжує довжину траєкторії електрона у 

розрядному проміжку, збільшуючи цим ймовірність іонізаційних зіткнень, що 
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еквівалентне зростанню робочого тиску. У [41] наведено простий критерій 

ефективності магнітного утримання електронів: 

1
ee
 ,      (2.2.1) 

де ωe – циклотронна частота електрона у магнітному полі магнетронної системи, 

τe – час між зіткненнями електрона з молекулами робочого газу за відсутності 

магнітного поля. Розрахунок показав, що якщо прийняти повний переріз 

зіткнень електронів у робочому газі Ar рівним σ = 2,81×10
-19 

м
2
 (складається з 

перерізів пружних зіткнень, іонізації електронним ударом, збудження рівнів 

[52]), то за енергії електронів біля 32 еВ (подвоєний потенціал іонізації Ar) і 

тиску pAr = 10 Па величина ωeτe дорівнює 1,49, 3,74, 5,98 для B = 0,02 Т, 0,05 Т, 

0,08 Т відповідно [12]. При 3 Па ωeτe змінюється як 4,98, 12,4, 19,9 для тих самих 

значень магнітного поля. Отже, при 10 Па та більше та B = 0,02 Т рух електрона 

по циклоїді не спостерігається.  

За умов однорідного магнітного поля електрони після зіткнення змінюють 

свою траєкторію і поступово просуваються до катода у напрямку електричного 

поля, створюючи електронну компоненту струму [41]. Для середньої швидкості 

електрона в напрямку сили електричного поля ve,E можна записати [41]: 

 
ege

ge

Ee
eBMm

EMm
v

2
.


 ,      (2.2.2) 

де 
e

m – маса електрона, Mg – маса атома робочого газу. Фактично без зіткнень з 

атомами робочого газу електрон у магнітному полі не буде виходити на анод. 

На Рис.2.2.1. наведено результати вимірювань автором дисертації 

потенціалу самозміщення підкладки у даному ДЗМРП (див. Розділ 1.2.) та 

обрахунку енергій іонів плазми (через вирази 1.2.1.6 та 1.2.1.7) на незаземленій 

підкладці, на відстані (3,5..4,0) см від графітової мішені при магнетронному 

осадженні вуглецевих плівок.  

За умов струмів 60..80 мА та більше потенціал незаземленої підкладки не 

перевищував -4..-7 В, що виключає прискорення іонів до енергій більше 7,04 еВ 

(Рис. 2.2.1(в)). Енергія іонів Ar, оцінена згідно вирази (1.2.1.7), більше 7,04 еВ 
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[71] лише при тиску робочого газу (Ar) 1,33 Па та струмі менше 40..60 мА. Для 

іонів C ця енергія навіть менше і недостатня (особливо – при більших струмах) 

для створення sp
2
- зв’язків, а тим більше – руйнування цих зв’язків. Отже, 

впливом потенціалу самозміщення підкладки можна нехтувати за даних умов. 

 

(а) (б) 

(в) 

Рис.2.2.1. Результати вимірювань на 

незаземленій підкладці в експериментах по 

нанесенню вуглецевих плівок у ДЗМРП: (а) – 

потенціал [81]; (б) – значення температури 

електронів на основі потенціалу згідно виразу 

(1.2.1.6); (в) – результати розрахунку на 

основі даних пункту (б) через вираз (1.2.1.7) 

енергії іонів плазми Ar, які виходять з плазми 

на незаземлену підкладку. (Відстань мішень –

 підкладка (3,5..4,0) см.) 

 

 

Відсутність потенціалу на підкладці за струмів до 40..60 мА можна 

пояснити ефективним утриманням електронів у магнітній пастці при тисках 0,67 

Па та 1,33 Па. А при тиску Ar 6,65 Па магнітне утриання згідно виразу (2.2.1) 

вже не буде таким ефективним і електрони швидше дрейфують (див. вираз 

(2.2.2)) до анода та підкладки після кожного зіткнення з атомами, надаючі 

від’ємного потенціалу підкладці. У [27, 28] вказується, що на межі плазми з боку 

анода може бути точка, де відносно катода потенціал рівний 0 – це буде 

«умовний анод». Якщо реальний анод (підкладка) ближче за «умовний анод» – 

знижується ефективність через вихід електронів на анод, а у протилежному 

випадку зменшується нагрів мішені. Тобто при даній відстані мішень –
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 підкладка за розрядних струмів більше 40 мА має спостерігатись електронне 

нагрівання підкладки.  

Найбільше прискорення в електричному полі жевріючого розряду 

постійного струму електрони та іони отримають не в об’ємі плазми, а саме у 

катодному шарі. За межами катодного шару падіння напруги незначне. Згідно з 

[41, 52], напруженість електричного поля у Чайлд-Ленгмюрівському катодному 

шарі жевріючого розряду складає (див. також розділ 1.2 вираз (1.2.1.11)): 

        kkkkkk dxdUdxdUxE   122 2 ,    (2.2.3) 

де Uk – падіння потенціалу на катодному шарі, що складає більшу частину 

напруги на розряді; dk – ширина катодного шару; x – відстань від поверхні 

катода. Величина dk може бути визначеною з відомої формули Чайлда-Ленгмюра 

(див. вираз (1.2.1.12)) [41]: 

       5,05,03

0 232 iKiK MeUjd   ,     (2.2.4) 

або: 

        
1

1 44 3 4 1 2 22,34 10K K M id см U В M j А см


    ,  (2.2.5) 

де ε0 – електрична стала (8,85×10
-12

 Ф/м), Mi– маса іона (атома) робочого газу, 

MM– молярна маса в атомних одиницях маси іона (для аргону рівна 40),ji – 

густина іонного струму на поверхню катода.  

При максимальному віддаленні від катоду, що дорівнює висоті циклоїди 

hc, електрон набуває в електричному полі енергію Wc, що дорівнює [33]: 

cccc
EeheW   ,       (2.2.6) 

де e – заряд електрона; – потенціал у точках розрядного проміжку, що віддалені 

від поверхні катода на відстань hc; Ec – напруженість електричного поля у цьому 

проміжку. 

Висота циклоїди, що визначається виразом за припущення рівномірної 

напруженості електричного поля у катодному шарі, складає: 

22 eBEmh cec  ,       (2.2.7) 

де me – маса електрона.  
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Прийнявши до уваги (2.2.6) звідки c c ch E  , отримаємо [33]: 

  5,0
2 ecc meBE  .      (2.2.8) 

При φc, рівному потенціалу іонізації атома аргону 15,7еВ [52] та типових 

значеннях величини індукції магнітного поля для магнетрону на постійному 

струмі B = 0,05 Тл, з (2.2.8) маємо напруженість електричного поля 

Ec = 8,3×10
4 
В/м. Відповідно, при напруженості поля, меншій за цю величину, 

енергія електронів, що будуть рухатися по циклоїді, буде меншою за потенціал 

іонізації, через що самостійний розряд малоймовірний. Тоді величина hc 

(порядку 0,04 мм) визначає максимальну ширину темного катодного простору. 

Ширину області інтенсивної іонізації можна визначити за умов однорідного 

електричного поля при напрузі розряду, що спадає на області інтенсивної 

іонізації за умов 
dК

UU   = 300 В, що не буде перевищувати наступну величину:  

ммEUd di 0,3 ,     (2.2.9) 

де Ud – розрядна напруга, яка майже повністю спадає на катодному шарі. Отже, 

найважливіші процеси іонізації та прискорення іонів у магнетронному розряді 

відбуваються у тонкому катодному шарі.  

Вираз для ширини катодного шару (2.2.5), обмеження на максимальну 

ширину катодного шару 3 мм (2.2.9), та співвідношення для частоти 

циклоторнного обертання (2.2.1) використано автором у Розділі 3 при побудові 

комп’ютерної моделі ДЗМРП. 

У роботах [39, 28, 27] вказується, що середня енергія іонів, утворених у 

розряді в МРП, яку вони набирають на катодному падінні потенціалу, складає, 

згідно деяких експериментальних даних: 

di
UW  733,0 ,     (2.2.10) 

що є наслідком того, що електрони іонізують атоми на різних відстанях від 

поверхні катода, та шлях, пройдений створеними іонами, може відрізнятися. 

Отже (згідно (2.2.14)), щоб отримати енергію бомбардуючих частинок Wi = 500 

еВ необхідно прикласти напругу розряду Ud   682 В. Такі прискорені на 

катодному шарі іони забезпечують розпорошення матеріалу катода-мішені та 
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вторинну іон-електронну емісію, що підтримує розряд. (У даній дисертційнвй 

роботі енергія бомбардуючих частинок оцінюється з комп’ютерного 

моделювання (Розділ 4).) 

 

2.3. Процеси іонного розпорошення та переносу матеріалу у проміжку 

мішень – підкладка МРП 

 

Розпорошення у МРП (магнетронне розпорошення) є частковим випадком 

іонного розпорошення матеріалів. Згідно з [14], можна навести визначення 

розпорошення через наступні критерії:  

1) наявність руйнування поверхні твердих тіл, що викликані зовнішнім 

або внутрішнім бомбардуванням частинками; 

2) явище розпорошення можна спостерігати при вкрай малих потоках 

падаючих частинок та дозах опромінення; 

3) розпорошення можна спостерігати на мішенях однорідного складу. 

Історично найбільш дослідженою є фізика іонного розпорошення металів. 

Згідно теорії П. Зигмунда 1969 року, вихід розпорошення Y біля порогу 

розпорошення, тобто за малих енергій, складає [14, 49]:  

 
s

Q

W

MM

MM

N

N
Y

2

21

21

2

1

2
4

4

3


 


,    (2.3.1) 

де N1 – кількість іонів, що впали на поверхню, N2 – кількість вибитих атомів 

мішені, W – енергія падаючого іона, M1 – маса падаючого іона (для Ar M1=40) та 

M2 – маса атома мішені в атомних одиницях маси, Qs – енергія зв’язку атома з 

поверхнею (для вуглецю Qs = 7,41 еВ (Таблиця 2.3.1)), α – безрозмірний 

параметр, що залежить від співвідношення M2/M1 та енергії іонів. За умов 

(M2/M1)<1, параметр α складає порядку 0,2. Докладні вирази для коефіцієнта α 

наступні [123]: 

   

   










2112

15,0

12

21

5,1

12

56,0

12

,165,00875,0

,0035,0249,0

MMMMMM

MMMMMM
 .  (2.3.2) 
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Рівняння (2.3.1) легко зрозуміти, якщо пригадати, що ефективність 

передачі імпульсу від налітаючого іону (атому) до атому-мішені складає:  

 2
2121

4 MMMM  .    (2.3.3) 

Коли M1=M2, величина  має максимальне значення.  

У [123] було наведено оцінку середньої енергії розпорошених атомів з 

урахуванням порогової енергії розпорошення
th

W : 











2

3
ln2

th

ssa
W

W
QW ,     (2.3.4) 

де, як і у 2.3.1 означено W (енергію падаючого іона), Qs, але й введено величину 

порогової енергії розпорошення– Wth. Вирази для величини Wth наступні[123]: 
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    (2.3.5) 

Відповідно, 71,0  для атомів вуглецю та аргону, порогова енергія – 

sth
QW  44,9 = 69,95 еВ (для вуглецю Qs = 7,41 еВ (Таблиця 2.3.1)).  

Для іонів з енергією Wi = 500 еВ середня енергія розпорошених атомів 

становитиме 
sa

W 6,92 еВ, а для Wi = 313,49 еВ ця енергія становитиме 
sa

W 0. 

Очевидно, що треба досягти таких умов у розряді, за яких 0
sa

W  для 

можливості розпорошення графітової мішені. 

Вектор швидкості розпорошених з мішені атомів має певний кут відносно 

нормалі до поверхні мішені. Цей розподіл швидкостей зазвичай описується 

«законом косинуса» [24, 25, 49, 48, 73]: 

      cos0  jj ,     (2.3.6) 

де   – кут відносно нормалі до поверхні катода-мішені(число від 0 до π/2);  0j  –

 густина струму взята у точці підкладки та визначається густиною потоку іонів 

на мішень. 

У комп’ютерній моделі ДЗМРП для опису процесів зіткнення атомів у 

проміжку мішень – підкладка (Розділ 3) автор використав модель взаємодії 
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квазі-жорстких сфер [21, 17]. Згідно цієї моделі, переріз пружного зіткнення 

обумовлюється мінімальною відстанню зближення центрів атомів, яка складає в 

Å [17]: 

        7383,0

21

0387,0

2

0387,0

1min
863,95ln122,0


 ZZWZZWr

cc
,(2.3.7) 

де Z1 та Z2 – атомний порядковий номер налітаючого атому та атому-мішені 

відповідно; Wc – енергія відносного руху у системі центру мас (у еВ). Для 

вуглецю Z1 = 6, а для аргону Z2 = 18. 

 

Таблиця 2.3.1. 

Характеристики деяких матеріалів, необхідні для розрахунку процесу розпорошення 

Матеріал Атомний  номер Z  
Атомна маса 

М2, г/моль 

Енергія 

сублімації Qs, еВ Густина , г/см
3
 

С (графіт) 6 12 7,41[27, 71] 1,8 – 2,35 [51, 158] 

Si 14 28 3,91[49] 2,42[49] 

Ti 22 47,9 4,34[49] 4,52[49] 

Fe 26 55,9 4,15[49] 7,87[49] 

Ni 28 58,7 4,41[49] 8,9[49] 

Cu 29 63,5 3,56[49] 8,96[49] 

 

Необхідно визначити кінетичну енергію відносного руху у системі центру 

мас Wc. Кінетична енергія системи. що складається з атомів C та Ar 

вівизначається за відомою формулою: 

    2

2K c C C Ar Ar C ArW W M V M V M M    ,  

де Mc та MAr – маси атомів вуглецю та атому аргону відповідно, 
C

V  та 
Ar

V їх 

швидкості у лабораторній системі координат; 
c

W  – кінетична енергія системи 

частинок у системі центру мас, 
K

W  – кінетична енергія системи у лабораторній 

системі відліку. Звідки, припустивши, що енергія (та швидкість) атомів 

фонового газу є значно меншою, ніж енергія налітаючих частинок 

sa
W (відповідно 

saK
WW  ), для Wc можна записати: 

   sasaArCArc WWMMMW  0,77 .   (2.3.7) 

При 
sa

W  6,92 еВ з (2.3.8) та (2.3.7) випливає rmin(Wc) = 1,18 Å. 
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cc

WrW 2

min
      (2.3.8) 

Отже, довжина вільного пробігу складатиме згідно [21]: 

     1
 WnW

Ar
 ,     (2.3.9) 

Можна оцінити середню довжину вільного пробігу атомів вуглецю λв 

аргоні при T = 293,16 K, з (2.3.7) та (2.3.8б) випливає: 

 
   

1

2

min

10
87,12   p
Wr

p
W

Tk
W

sasa

sa


  [см],  (2.3.10) 

деp – тиск у Па, 
sa

W  – у еВ, 
min

r у Å,  
sa

W  у см. З (2.3.10) при 
sa

W 6,92 еВ 

( 5,330,77 
sac

WW  еВ) забезпечує з (2.3.7) rmin(Wc) = 1,18 Å, а довжина 

вільного пробігу складає  9,24 см при p = 1 Па. При pAr=1,33 Па та незмінних 

інших умовах  6,95 см. При енергії 
sa

W 3,55 еВ (половина від 7,1 еВ, що 

виникає як верхня «межа» для усереднюваних значень енергії атомів C, що має 

бути білье 7,04 еВ), 
c

W 2,11 еВ, rmin(Wc) = 1,94 Å,  3,42 см. 

Граничне число центральних пружних зіткнень, після якого енергія 

розпорошених атомів стає рівною енергії атомів робочого газу, складає [27]: 

    
sasagth

WWWWN
max

1lglg  ,     (2.3.11) 

де Wmax – максимальна енергія, яку може передати атом при центральному 

пружному зіткненні, (з (2.3.3) 
sa

WW 
max

); 
g

W  – середня енергія атомів 

робочого газу, при T = 293,16 K, 04,0
g

W  еВ, що забезпечує кількість 

зіткнень – 2,4
th

N (при 92,6
sa

W  eV та 71,0 ). Коли 10
sa

W еВ 

значення 5,4
th

N , а для 3
sa

W  eV – 5,3
th

N . Отже, якщо маємо випадок з 

3
sa

W ,55 еВ p = 2,66 Па, λ = 1,29 см, 63,3
th

N , відстань, на яку досягне атом 

вуглецю, складатиме 4,68см, що обумовлює максимальну відстань мішень –

 підкладка у [2 – 5, 7, 8] та експериментах автора. У випадку нецентральних 

зіткнень менша частина енергії буде передана, та більше атомів досягне 

підкладки з достатньою для створення зв’яків енергією. 
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Утворення кластерів (систем пов’язаних атомів) розпорошених матеріалів 

має перспективне застосування при створенні покриттів, та наночастинки теж 

можна розглядати як кластери [32]. Автори огляду [39] сформулювали 

наступний перелік критеріїв формування нанокластерів у потоці розпорошеного 

матеріалу (наприклад у МРП):  

1) висока концентрація розпорошеного матеріалу за не дуже малих струмів; 

2) підвищений робочий тиск біля Паp 10  для покращення умов нуклеації та 

часу життя кластера у плазмі; 

3) невеликі температури, оптимальні для створення зв’язків; 

4) швидкість потоку буферного газу u набагато менше швидкості звуку та 

швидкості атомів розпорошеного газу. Тому основні процеси – це дифузія 

(з коефіцієнтом Dn) і прилипання кластерів, якіконтролюються потоком 

буферного газу (область перенесення кластерів  uDx
n

~ ). 

Перший етап утворення кластеру металу [39]: 

AMAM 
2

2 .     (2.3.12) 

де M – атом речовини (як правило – металу), A – атом буферного газу, M2 – 

молекула-зародок кластеру. Подальші етапи утворення атомів металу [39]: 

1


nn
MMM ,       (2.3.13) 

де Mnта Mn+1– кластер до та після додавання наступного атому. Константа 

швидкості реакції K ~ 10
-33

–10
-32

см
6
 с

-1
.  

Константа швидкості прилипання атому до поверхні кластера у рамках 

моделі рідкої краплі, що складається з n атомів має наступний вигляд [39]: 

32

0
nkk

n
 ,        (2.3.14) 

де  

2

0

8
W

B r
m

Tk
k 


 ,       (2.3.15) 

та 
W
r – радіус Вігнера-Зейтца, що змінюється у межах  

o

 1,06,1 , 

231039,1 
B

k  Дж/К. Величина k0 змінюється у межах   11107,02,2  см
3
с

-1
 при 

1000T  К, m – маса атома.  
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Нехай буде сформовано фуллерен C60: кількість атомів 60, маса одного 

атому 12 а.о.м. або maC = 2,01×10
-23

 г= 2,01×10
-26

 кг. Корінь 
8 Bk T

v
m

 у (2.3.15) 

дає середню теплову швидкість атомів C v  1,33×10
2
 м с

-1
 ( 1v 1,33×10

5
 см с

-

1
), k0=3,88×10

-11
 см

-3
 с

-1
, (n=60)

2/3
 = 15,33), Отже з (2.3.14) kn   5,94×10

-10
 см

-3
 с

-1
. 

Введемо позначення: N – густина пари вільних атомів металу; Ncl – густина 

кластерів; Nb – густина атомів (металу), що зв’язалися у кластер; Na – густина 

атомів буферного газу; K – константа швидкості трьохчастинкового процесу, яка 

приблизно становить 3×10
-33

 см
6
 с

-1
. 

При тиску робочого газу аргону p = 1,33 Па, при 1000T  К, 

Na = 0,96×10
14

 см
-3

), припустивши, що N = 0,02×Na, через малу ефективність 

розпорошення вуглецю отримаємо [39]: 

Nk0=74,22,      (2.3.16) 

а при T=300 К, Na = 0,319×10
14

 см
-3 

Nk0=24,74. 

Розмір кластеру через час t[39]: 

 30 3tNkn  ,      (2.3.18) 

звідки для n=60 атомів – час t = 158,23 мс (при T=300 К, t = 474,77 мс). 

Також вводиться величина G [39]: 

a
KN

k
G 0 =1,35×10

8
 (=4,05×10

8
 (при T=300 К)),    (2.3.17) 

Час кластеризації, який відповідає часу, який необхідний для переходу 

усіх атомів розпорошеного матеріалу у кластери, становить [39]: 











0

412,3

Nk

G
cl

 ,      (2.3.19) 

cl
   4,65 с (

cl
   18,35 с), за наведених вище умов. 

Максимальний розмір кластерів[39]: 

43

max
2,1 Gn  ,    (2.3.20) 

звідки 
max

n 1,5×10
6 
атомів. 

Середній розмір кластера [39]: 
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4331,0 Gn  ,     (2.3.21) 

звідки n  388402 атомів. 

Густина кластерів [39]: 

432,3  NGN
cl

=4,9×10
6
 см

-3
   (2.3.22) 

Результати розрахунку через вирази 2.3.14 – 2.3.22 наведено у таблиці 

2.3.1. Введено величину S*, що відповідає відстані, яку можуть пройти атоми за 

час утворення кластера з n = 60 атомів (як у фулерені C60). Отже, з таблиці 2.3.1 

можна побачити, що найменший час кластеризації спостерігається при 

мінімальній температурі (290 К) та тиску робочого газу 10 Па (Таблиця 2.3.2.).  

 

Таблиця 2.3.2. 

 

Кластер з n = 60 може бути утворено за таких умов на відстані до 294 см 

від катода через 4,1 мс. А весь газ розпорошених атомів перетвориться на 

кластери через 59 мс. При тиску 1,33 Па час кластеризації може сягати 2 с, але 

Результати розрахунку умов кластеризації 

pAr, Pa = 1,33 1,33 10 10 1,33 

T, K=  1000 290 1000 290 473 

<v>, м/с = 1327,97 715,14 1327,97 715,14 913,31 

<v1>, см/с = 132797,21 71513,49 132797,21 71513,49 91331,28 

k0, см
3
 с

-1
 =  1,07×10

-10
 5,75×10

-11
 1,07×10

-10
 5,75×10

-11
 7,35×10

-11
 

Na см
-3

 = 9,57×10
13

 3,30×10
14

 7,19×10
14

 2,48×10
15

 2,02×10
14

 

K см
-6

 с
-1

 = 3,00×10
-33

 3,00×10
-33

 3,00×10
-33

 3,00×10
-33

 3,00×10
-33

 

G= 3,72×10
8
 5,81×10

7
 4,95×10

7
 7,73×10

6
 1,21×10

8
 

N см
-3

 =0,02Na 1,91×10
12

 6,60×10
12

 1,44×10
13

 4,96×10
13

 4,05×10
12

 

τcl, с= 2,17 0,74 0,175 0,0591 1,13 

t(n), с  0,06 0,03 0,01 0,004 0,04 

S*(n), см 7630,53 2213,34 1014,969 294,3495 3609,412 

nmax= 3,21×10
6
 7,99×10

5
 7,08×10

5
 1,76×10

5
 1,38×10

6
 

<n>= 8,57×10
5
 2,13×10

5
 1,89×10

5
 4,69×10

4
 3,69×10

5
 

Ncl см
-3

= 2,29×10
6
 3,17×10

7
 7,80×10

7
 1,08×10

9
 1,12×10

7
 

mmax, г 6,41×10
-17

 1,59×10
-17

 1,41×10
-17

 3,51×10
-17

 2,76×10
-17

 

<m>, г 1,7`×10
-17

 4,24×10
-17

 3,76×10
-18

 9,3×10
-19

 7,36×10
-18

 

Тут n =60 – потрібна кількість атомів у кластері, Ncl– концентрація газу кластерів, τcl – 

повний час кластеризації,  t(n) – час кластеризації для кластеру з n атомів, S*(n) – відстань 

для повної кластеризації. <v> та <v1> – середня теплова швидкість атомів C у розміронстях 

м/с та см/с відповідно. 
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розміри (10..15) нм утворюваних кластерів будуть більшими за відповідні у 

випадку 10 Па (Таблиця 2.3.2). Найкращим умовам для утворення вуглецевих 

кластерів у розглянутих випадках відповідає тиск аргону 10 Па та температура 

290 К (Таблиця 2.3.2). В інших випадках (з меншим тиском, подібних до [2 – 5, 

7, 8, 134, 135]) кластеризація у потоці розпорошених атомів вуглецю ще менш 

ймовірна. Тобто кластеризацією вуглецю з потоку на відстанях катод-підкладка 

біля 4 см можна нехтувати і всі наночастинки створються лише на поверхні 

підкладки. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Розглянутий у роботі магнетронний розпорошувальний пристрій з двома 

зонами ерозії (ДЗМРП) забезпечує більшу ефективність використання площі 

мішені у порівнянні з розглянутим у роботах [2 – 5, 7, 8, 35] МРП PM1-110/3-02-

026 з однією зоною ерозії, що було доведено в результаті експериментів автора 

по розпорошенню двошарової мішені [78]. За робочого тиску 1,33 Па площа 

ерозії мішені МРП з двома зонами ерозії значно перевищує показники МРП 

PM1-110/3-02-026, в якого площа мішені більше у два рази. На внутрішню зону 

ерозії МРП з двома зонами припадає приблизно 1/3 від всієї використовуваної 

площі мішені. Як видно з таблиць 2.1.3 та 2.1.4, зменшення тиску робочого газу 

аргону з 6,65 Па до 1,33 Па, як і зростання робочого струму, позитивно 

впливають на процент використання мішені, що супроводжується помітним 

розширенням зовнішньої розрядної зони у МРП з двома зонами ерозії. 

На основі безпосереднього вимірювання індукції магнітного поля 

показано, що у даного МРП при зростанні відстані h до катода індукція 

магнітного поля знижується у e разів на відстанях 3,2 мм у внутрішній та 6,4 мм 

у зовнішній зонах (Рис. 2.1.4(а)), що одночасно з умовою ефективного 

магнітного утримання (2.2.1) дає обмеження на товщину мішені, за якої розряд у 

внутрішній зоні буде неможливим. Виходячи з цього, у роботі товщина мішені 

обмежена 2 мм. При цьому максимальна ширина катодного шару оцінена як 
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3 мм з (2.2.9). Формула Чайлда-Ленгмюра для ширини катодного шару (2.2.5) 

використана автором у Розділі 3 при побудові комп’ютерної моделі МРП. 

Експериментальні вимірювання автором вольт-амперних характеристик 

(Рис.2.1.5.) розряду МРП з двома зонами ерозії у випадку мішені з графіту 

товщиною до 2 мм продемонстрували можливість досягнення режимів по 

струму та напрузі, подібних до робіт [2 – 5, 7, 8], які можуть бути прийнятними 

для утворення вуглецевих плівок з вмістом вуглецевих наночастинок.  

Також у цих експериментах вимірювався потенціал на незаземленій 

підкладці, що розташовувалася на відстані 3,5 см від катода-мішені (Рис. 2.2.1). 

Цей потенціал складав -4..-5 В (і не перевищував -7 В) і не може суттєво 

впливати на умови напорошення вуглецю на підкладку, оскільки її 

бомбардування буде відбуватися переважно іонами робочого газу. Отже, 

найбільшу роль у процесі формування вуглецевої плівки має відігравати енергія 

та густина потоку розпорошених з катода-мішені частинок. 

На основі відомих співвідношень (2.3.4, 2.3.5) (з [123]) було показано, що 

мінімальна енергія розпорошуючих іонів розряду для розпорошення вуглецю 

має бути не менше 313 еВ, яку вони мають досягати на катодному шарі.  

На основі моделі квазіжорстких сфер ([17, 21], вираз (2.3.7)) показано, що 

для тиску аргону p = 2,66 Па, відстань, на яку розповсюдиться без зіткнення 

атом вуглецю з енергією 3,55 еВ, складатиме 4,6 cм, що обумовлює максимальну 

відстань мішень – підкладка у [2 – 5, 7, 8, 132. – 134] та експериментах автора 

[80, 81]. 

Як показала оцінка згідно [39], у даній фізичній моделі процесу та 

експериментах можна нехтувати утворенням кластерів з розпорошеного 

матеріалу за типових відстаней між катодом-мішенню та підкладкою порядку 3-

6 см [2 – 5, 7, 8, 132 – 134] та тисках робочого газу аргону (0,5 – 2,66) Па. 

Процеси утворення вуглецевої плівки відбуваються на поверхні підкладки під 

впливом бомбардуючих цю поверхню розпорошених атомів вуглецю, енергія 

яких може сягати 10 еВ. 
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Отже, залишається основним питання оцінки густини потоку 

розпорошених з мішені атомів C, що обумовлений енергією та густиною  потоку 

бомбардуючих катод-мішень іонів в залежності від режиму роботи ДЗМРП 

(розрядного струму, напруги, робочого тиску). Аналізу також потребує процес 

перенесення розпорошеного матеріалу від мішені до підкладки для досягнення 

значень відповідних потоків та енергій, які описуватимуть умови синтезу 

вуглецевих наноматеріалів на поверхні підкладки. Ці дані отримуються з 

комп’ютерного моделювання, опису якого присвячений Розділ 3, а результатам 

– Розділ 4 даної дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 3. КОМП’ЮТЕРНА МОДЕЛЬ МАГНЕТРОННОГО 

РОЗПОРОШУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ З ДВОМА ЗОНАМИ ЕРОЗІЇ ЯК 

ІНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА 

ЕКСПЕРИМЕНТОМ 

 

На основі наведеної вище фізичної моделі (Розділ 2) було розроблено 

комп’ютерну програму (написану мовою C# [54]), засновану на частинковому 

методі Монте-Карло, яка враховує дані, отримані в експерименті за допомогою 

МРП з двома зонами ерозії (ДЗМРП). Вхідними даними є: геометричні розміри 

МРП, індукція магнітного поля, яка вимірювалася приладом з датчиком Холла 

[69] (див. Розділ 2.1) та апроксимувалася автором відповідними залежностями, 

розрядний струм та напруга, тиск робочого газу аргону. Для перевірки 

результатів комп'ютерного моделювання розподілу густини струму по катоду-

мішені автором запропоновано зоновану мішень для безпосереднього 

вимірювання цієї величини. Порівняння методів комп'ютерного моделювання 

МРП та особливості розробленої програми наведено у Додатках А та Б. 

 

3.1. Огляд алгоритму методу Монте-Карло для опису магнетронного 

розряду методом частинок 

 

Експерименти з магнетронними розпорошувальними пристроями 

висвітлюють зв’язки між їх зовнішніми параметрами, такими як: розрядний 

струм і катодна напруга, тиск газу та швидкість його відкачування з об’єму 

системи; магнітне поле та геометричні характеристики МРП; густини потоків і 

енергій компонентів плазми [55]; плазмовий розподіл потенціалу; профілі ерозії 

мішені [127]; характеристики осадженої тонкої плівки [129, 132-134]. Однак, 

частина характеристик є складними для вимірювання, або взагалі не можуть 

бути виміряними. Наприклад такі, для яких важливі окремі процеси зіткнень 

частинок в об’ємі розряду та з поверхнею катода-мішені та підкладки. У таких 

випадках раціонально отримувати ці характеристики на основі комп’ютерного 
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моделювання [62]. Для перевірки розроблених числових моделей необхідні 

експерименти, оскільки деякі вхідні параметри потрібні для створення програм 

комп’ютерного моделювання. Отже, комбінація експериментальних даних і 

числових моделей дає можливість побудувати об’єктивну картину процесів у 

МРП. 

У даній дисертаційній роботі обрано частинковий метод Монте-Карло, 

який є подібним до методів, використаних у роботах багатьох авторів [86, 110, 

115, 116, 127, 128, 140, 144 – 147] де моделювалися лише однозонні МРП. Всі 

розглянуті автори [86, 127, 144] не розраховували у своїх програмах процеси 

розпорошення катода-мішені, а лише розподіли потоків електронів та іонів за 

відповідних умов. 

Аналітичному розгляду та моделюванню частинковим методом Монте-

Карло (МК, MCC) транспорту електронів та їх енергій у плоскому 

магнетронному розряді присвячені роботи [144 – 147]. Об’єктом моделювання 

на першому етапі є електрони. Швидкими називають електрони, що виникли на 

катоді, прискорилися на катодному падінні потенціалу та здатні іонізувати та 

збуджувати атоми газу. Електрони, що утворилися в об’ємі плазми, не мають 

достатньо енергії для іонізації, але їх більше, і вони створюють енергетичний 

розподіл електронів в об’ємі. Без зіткнень заряджені частинки рухається під дією 

сили Лоренца та електричного поля згідно рівняння Ньютона - Лоренца [76]: 

  r q m E r B        (3.1.1) 

де E

 – вектор напруженості електричного поля, B


 – вектор індукції магнітного 

поля, q  – заряд частинки, m  – маса частинки, r  – радіус-вектор (координата). 

Етапи та припущення моделювання методом Монте-Карло (згідно [127, 

128] та [144]): 

1) Експериментально вимірюється або розраховується магнітне поле у МРП; 

2) Обирається формула для апроксимації електричного поля в даній геометрії; 

3) Електричне та магнітне поля надалі вважаються такими, які вже 

встановилися та незмінні в часі; 
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4) Обирається товщина катодного шару. Потенціал електричного поля, що 

спадає на ньому береться з експерименту або вважається рівним розрядній 

напрузі; 

5) Електрони здійснюють зіткнення на випадкових інтервалах шляху. На 

основі перерізів зіткнень методом Монте-Карло визначалася ймовірність 

зіткнень на одиниці шляху Δs за часовий крок Δt. Враховуються три типи 

зіткнень електронів: пружне розсіяння, іонізація атомів, збудження; 

6) Між зіткненнями електрон рухається під дією сили Лоренца та 

електричного поля. Методом Рунге-Кутти 4-го порядку інтегрується 

рівняння руху для електрона (3.1.1). З умови 1 t
L

  обирається 

часовий крок інтегрування; 

7) Впливом магнітного поля на іони можна нехтувати і вони рухаються вздовж 

ліній електричного поля з точки виникнення до катода; 

8) Пружні зіткнення електронів не змінюють їх енергії, але змінюють напрям 

їх руху та зменшення його енергії. При пружному зіткненні дуже малі 

втрати енергії K , оскільки: 

   2sin4 2 MmKK
e

 ,     (3.1.2) 

де me – маса електрона, M – маса нейтрала (
e

mM  ), α – кут відхилення 

швидкості, K  – кінетична енергія електрона до зіткнення. Для більшості 

газів при пружному зіткненні до енергії 60 еВ розсіяння електронів 

ізотропне, а за більших енергій – розсіяння на малі кути [144], Зіткненнями 

більше, ніж двох частинок нехтується; 

9) При іонізації атому аргона електрон втрачає 15,8 еВ, а при збудженні – 

11,6 еВ [127, 128]. Збудження атому аргону електронним ударом 

призводить до зміни напрямку руху цього електрона. Іонізація крім втрати 

енергії електроном також супроводжується появою іона та електрона з 

тепловими швидкостями. Іонізація лише однократна, оскільки двократна 

складає лише 6% при енергії 100 еВ, як й іонізація Пенінга та ступінчаста 

іонізація [144]; 
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10) Після зіткнень електрони отримують випадковий напрямок руху, що 

визначається азимутальним та аксіальними кутами[127, 128]; 

11) Перевіряються умови знаходження електронів в об’ємі магнетрона. 

Електронами з енергіями менше 30 еВ теж можна знехтувати за межами 

катодного шару [127, 128]; 

12) Рух іонів обраховується з рівняння руху. Методом Монте-Карло 

визначається чи може іон зіткнутися з атомом та змінити свій напрям руху, 

чи перезарядитися і стати нейтралом, створивши новий іон. 

13) Під час іон-електронної емісії на катоді виникають електрони з енергіями 1-

4 еВ, яку можна апроксимувати енергією 0 еВ; 

14) Кулонівськими зіткненнями електронів та іонів можна нехтувати, оскільки 

типова концентрація іонів при тиску 1 Па та кімнатній температурі – 

2×10
10

см
-3

, що забезпечує для 400 еВ електрона 250 зіткнень за секунду, а з 

нейтралами частота зіткнень сягає 14×10
6
 зіткнень за секунду [144]. 

Рівняння руху зазвичай інтегруються методом Рунге-Кутти 4-го порядку з 

часовим кроком, меншим за період обертання електрона в магнітному полі та 

меншим за мінімальний час між зіткненнями, що забезпечує збереження енергії. 

На одному часовому кроці у [146, 147] одразу інтегрувалися рівняння руху для 

ансамблю електронів. У роботі [87] для розв’язку рівняння (3.1.1) використано 

метод Рунге-Кутти 4-го порядку зі змінним часовим кроком Δt, оскільки 

магнітне поле біля катода МРП є неоднорідним, а збільшення часового кроку 

прискорює розрахунки. Величина Δt має бути менше за частку β1 від оберненої 

Ларморівської частоти обертання електрона у магнітному полі ωL:  

L

t



1

2
 .       (3.1.3) 

При не виконанні умови (3.1.3) обертання електрона у магнітному полі не 

спостерігається (також див. вираз 2.2.1, згідно якого занадто висока частота 

зіткнень при певному тиску виключає магнітне утримання електронів). Також 

при надмірно великому часовому кроці занижується енергія електронів.  
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Отже, всі припущення з робіт [86, 127, 128, 144] були використані автором 

даної дисертаційної роботи для написання програми комп’ютерного 

моделювання процесу генерації важких частинок у розряді МРП з двома зонами 

ерозії, про що докладно буде розказано у Розділі 3.2. 

 

3.2. Комп’ютерна модель магнетронного розпорошувального пристрою з 

двома зонами ерозії 

 

У результаті роботи програми, написаної автором мовою програмування 

C# [54], в рамках робіт [13, 78, 79, 80, 81], отримуються різноманітні просторові 

розподіли густини частинок та їх енергій, які можуть бути пов’язаною з 

профілем ерозії катода-мішені. На основі цих розрахунків формуються файли, в 

яких зберігаються наступні дані: позиції актів іонізацій та збудження атомів; 

номери та енергії електронів та відповідних їм актів іонізацій, а для іонів та 

нейтралів, що досягли поверхні катода, – їх координати та енергії. Після цього 

на основі цих даних виконується генерація розпорошених частинок, згідно 

закономірностей описаних у Розділі 2.3. Дані з файлів додатково обробляються 

засобами програми з метою визначення відповідних розподілів та значень та 

побудови графіків у будь-якій програмі для обробки табличних даних (Origin, 

Microsoft Excel, і т.п.). Про роботу з програмою розказано у Додатку Б. 

 

3.2.1. Геометрія моделі. Інтегрування рівнянь руху 

Геометрично комп’ютерна модель ДЗМРП являє собою область, обмежену 

двома плоско-паралельними електродами круглої форми [13, 78, 79, 80]. У 

плоскому (планарному) МРП з дископодібним катодом зручно користуватися 

циліндричною системою координат (r, θ, h) (далі – ЦСК), оскільки система 

симетрична відносно координати θ, ефективний потенціал не залежить від кута 

θ. Нижній електрод – катод, центр якого є точкою відліку ЦСК. Верхній 

електрод – анод. У ЦСК розміри системи {2r×h} складають {74 мм×35 мм}. При 
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потраплянні на анод, або на «бічні стінки» системи, частинки зникають, та їх рух 

більше не розраховується (але іони Ar+ можуть відбиватися від аноду). 

Система рівнянь руху частинок у схрещених електричному та магнітному 

полях (див. (3.1.1)) у прямокутній системі координат має наступний вигляд [66]: 
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    (3.2.1.1) 

де r = r(x,y,z) – радіус-вектор частинки; v = v(x,y,z) – вектор швидкості частинки; 

E(r) – вектор напруженості електричного поля; B(r) – вектор індукції магнітного 

поля; q – заряд частинки; m – маса частинки. Також для r та v треба врахувати 

граничні умови у момент часу t = 0 – відповідно r0 та v0. 

Перше та друге рівняння системи (3.2.1.1) є диференціальним рівнянням 

виду du/dt = f(t,u) із граничними умовами u|t=0 = u0 та t > 0, що інтегрувалися по 

часу t з метою знаходження u(t). Метод Рунге-Кутти четвертого порядку 

використовує наступну різницеву схему [37, 57, 66]:  
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  , а τ – крок інтегрування за часом; un – значення функції u у 

момент часу tn; un+1 – значення функції u у момент часу tn+1= tn+ τ. 

Оскільки r та v у системі (3.2.1.2) пов’язані, необхідно одночасно 

обраховувати пов’язані між собою коефіцієнти k1,2,3,4 для r та v, та враховувати 

відповідні зміни електричного та магнітного полів.  

 

3.2.2. Апроксимації електричного та магнітного поля. Приклади 

моделювання руху електронів у модельних полях 

Апроксимація електричного поля. Відомо, що найбільше падіння 

потенціалу спостерігається біля катоду, а в іншій частині розряду (позитивному 

стовпі) зазвичай спадає набагато менша частина розрядної напруги [23].  
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Для спрощення моделювання електричне поле було обране одновимірним, 

як і у більшості робіт інших авторів [86, 127, 128, 144 – 147]. Для виключення 

впливу анода на розрядні процеси, відстань від катода до анода обиралася 

більшою за відстань у реальному МРП – hMAX = 35 мм, та є близькою до відстані 

катод-підкладка у процесах розпорошення. Ця відстань гарантує те, що силові 

лінії магнітного поля, по яких рухаються електрони, не будуть перетинатися з 

площиною анода, що відповідає реальному ДЗМРП з кільцевим анодом. 

У межах катодного шару електричне поле апроксимувалося класичною 

залежністю для жевріючого розряду [23]: 
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де V0 – катодне падіння напруги; dE – ширина області катодного падіння напруги 

рівна декілька мм – катодного шару, який напочатку обирався рівномірним по 

радіусу катода-мішені, а потім уточнювався за алгоритмом «самоузгодження» 

(див. Розділ 3.2.5); h – вертикальна координата у ЦСК, де точка відліку 

знаходиться на катоді. За межами катодного шару прийнято Eh(h) = -25 В/м.  

Апроксимація магнітного поля. За допомогою вимірювача магнітної 

індукції Ш1-7 з датчиком Холла [69] у даному МРП були експериментально 

виміряні тангенціальна (або радіальна) Br, та Bh – нормальна (або вертикальна) 

до катода компоненти індукції магнітного поля (див. Рис. 2.1.4(а,б), у Розділі 2). 

Як вже вказувалося вище, виявилося, що при віддаленні від катода-мішені 

компоненти магнітного поля, дотичні та нормальні до його поверхні, спадають у 

e=2,41 рази на відстані 3,2 мм у внутрішній зоні розряду та на відстані 

приблизно 6,4 мм у зовнішній. У моделі також врахована товщина мішені, що 

призводить до зменшення індукції магнітного поля над нею за тим самим 

експоненціальним законом.  

Апроксимаційні вирази для відносних функцій тангенціальної (радіальної) 

компоненти магнітного поля у внутрішній розрядній зоні (  rf
left

) та у зовнішній 

(  rf
right

), які перегруповувалися для зменшення кількості операцій множення:  
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,   (3.2.2.2а) 
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 32
, (3.2.2.2б) 

де Al,r, Bl,r, Cl,r, Dr – це коефіцієнти, які визначалися підбором (засобами 

програми Origin 7.0) відносно значень магнітного поля, отриманих 

експериментально. 

Наявність нормальної до катода компоненти магнітного поля (Рис. 

2.1.4(б)) забезпечує аркоподібну конфігурацію силових ліній, які стягуються до 

полюсів магнітної системи. Це забезпечує рух емітованих з катоду електронів за 

азимутом системи з періодичним поверненням їх до катода (Рис.3.2.2.1(а)). 

(Приклади моделювання руху поодиноких електронів без врахування зіткнень у 

модельних полях зображено на Рис. 3.2.2.1.) 

 

(а) 
(

б) 

Рис.3.2.2.1. Результат комп’ютерного моделювання руху поодинокого 

електрона без зіткнень у модельних полях у МРП з двома зонами ерозії: (а) – 

фрагмент траєкторії в об’ємі, (б) – фрагмент траєкторії у площині катоду 

(стрілкою позначена точка виходу електрона з катоду) 

 

Нормальну до катода компоненту індукції магнітного поля розраховано з 

міркувань, що у максимумі магнітного поля в зоні розряду ця компонента 

дорівнює 0, а в інших областях її знак визначається знаком похідної 

тангенціальної функції (Рис. 2.1.4(б)). Значення функції визначалося з теореми 
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Піфагора, в якій гіпотенуза взята як одиниця, а катетами – нормальна та 

тангенціальна до катода функції (вирази 3.2.2.2(а,б)).  

 

3.2.3. Метод Монте-Карло для зіткнень. Апроксимації перерізів зіткнень. 

Часовий крок інтегрування рівнянь руху 

У методі Монте-Карло електрон або іон – це одне статистичне 

випробування модельного потенціалу. Чим більше буде запущено частинок, тим 

точніше буде опис просторового розподілу густини заряду у даному модельному 

потенціалі. У газовому розряді заряджені частинки прискорюються в 

електричному полі, що виникає у розрядному проміжку та здійснюють зіткнення 

з атомами робочого газу. Перерізи зіткнень залежать від енергії частинок [58]. 

Ймовірність зіткнень частинок з газом на кожному часовому кроці 

інтегрування визначалася методом Монте-Карло на основі відповідних перерізів 

процесів. Критерій зіткнення на часовому кроці взятий як у роботах [127, 128]: 

  WsnRN
a
 exp1

1
,     (3.2.3.1) 

де RN1 – випадкове число в межах від 0 до 1, що генерується в процесі 

розрахунку; Δs – шлях, пройдений електроном (або іоном, атомом) за час τ зі 

швидкістю v (  vs ); σ(W) – переріз зіткнень, що залежить від енергії 

частинок W; na – концентрація частинок робочого газу за даного тиску. Якщо 

умова (3.2.3) виконується, то запускається генерація нових випадкових чисел, 

що визначають відповідний тип зіткнень на основі співвідношень їх перерізів. 

Коли тип зіткнення визначено, починається етап розрахунку елементарного 

процесу зіткнення, результатом якого будуть зміна енергії, напрямку руху 

початкової частинки та поява нових частинок. 

Насправді σ(W) є сумою всіх перерізів зіткнень, що можливі для даної 

частинки за даних умов. У роботах авторів [127, 128] факт зіткнення 

визначається з міркувань, що перерізи додаються, частота зіткнень fc складає: 
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де n– концентрація атомів робочого газу, v – відносна швидкість налітаючої 

частинки, σa,i,ex відповідає пружному зіткненню, іонізації та збудженню. Тобто з 

(3.2.3.1) можна визначити, чи відбулося зіткнення. Далі на основі наступного 

випадкового числа визначається тип зіткнень (такий метод розглядається у 

[123]). 

Перерізи зіткнень, які враховувалися, наведені на рис 3.2.3.1. та у таблиці 

3.2.3.1. У Таблиці 3.2.3.1 наведено оцінки характерних довжин вільного пробігу 

частинок для максимальних перерізів зіткнення. Залежності перерізів зіткнень 

електронів різних енергійз атомами аргону [64] зображені на Рис 3.2.3.1.(а). 

Перерізи зіткнень для атомів та іонів аргону зображено на Рис.3.2.3.1(б). 

Поляризаційними зіткнення для іонів не розраховувалися у катодному шарі, 

оскільки там енергія іонів дуже швидко перевищує 0,5 еВ (Таблиця 3.2.3.1). 

 

Таблиця 3.2.3.1 

Оцінки довжин вільного пробігу для різних видів зіткнень у Ar 

Максимальні перерізи зіткнень σ для Ar, м
-2 

[63, 49, 113] 

Довжини вільного пробігу λ=(σ×nа)
-1

, м 

P=0,4Па P=3Па P=10Па 

Пружне зіткнення електрона 2,3×10
-19

 0,044 5,86×10
-3

 1,76×10
-3

 

Іонізація електронним ударом  5×10
-20

 0,2 2,7×10
-2

 8,1×10
-3

 

Збудження електроном (сумар.)  1×10
-21

 10 1,349 0,405 

Пружне зіткнення іона з 

атомом 

4,02-2×10
-19

 2,355-5,07×10
-

2
 

3,14-

6,76×10
-3

 

9,42-

2,03×10
-4

 

Резонансна перезарядка іона 4,02-2,2×10
-19

 2,355-4,61× 

×10
-2

 

3,14-

6,14×10
-3

 

9,42-

1,84×10
-4

 

Поляризаційні зіткнення (для 

енергії іонів менше 0,5еВ) 

28,3-4,3×10
-19

 3,6×10
-3

 4,8×10
-4

 1,44×10
-4

 

 

Для збудження атомів електронним ударом враховувався «сумарний 

переріз» для різних рівнів, що навіть за такого наближення набагато менше 

перерізу як іонізаційних зіткнень, так і пружних (Рис.3.2.3.1(а)).  

Автором на основі даних з [52, 64] були побудовані апроксимації для 

перерізів зіткнень електронів в аргоні (Рис.3.2.3.2). Апроксимовані залежності 

перерізів зіткнень для електронів в аргоні в залежності від енергії електрона 

E[eV], де через ])[( eVEF  введено наступні апроксимації: 

а) для перерізу пружних зіткнень електронів з атомами: 
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][1023)()( 216 смEFE
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 ,     (3.2.3.3) 
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б) для перерізу іонізаційних зіткнень: 

][100,5)()( 216 смEFE
ionize

 ,     (3.2.3.4) 

(а) 
(б) 

Рис. 3.2.3.1. Перерізи зіткнень в аргоні для (а) електронів [66]: 1 – для пружних зіткнень, 2 – 

іонізації електронним ударом, (3-7) – збудження енергетичних рівнів; (б) для іонів: 1 – 

зіткнення з атомами, 2 – перезарядки, 3 – їх сума [52]. 
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в) для перерізу збудження атому електронним ударом:  

  ][1010)( 216 смEFE
exc

     (3.2.3.5) 

де: 
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На основі даних з [52] були введені такі апроксимації для перерізів 

зіткнень іонів та важких частинок (іонів, нейтралів): 

а) переріз поляризаційних зіткнень: 

 еВE
pol

1510058,3  [см
2
];    (3.2.2.6) 

б) перерізи перезарядки σrc та пружних зіткнень σtr: 
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(а) (б) 

Рис.3.2.3.2. Апроксимації перерізів зіткнень електронів: (а) для пружних зіткнень (σscat) та 

іонізації (σionize); (б) – для збудження рівнів 4s-4p (σexc).  

 

 

Час між зіткненнями (з (3.2.3.2)): 

  11    vnt
acolcol

,      (3.2.3.8) 

Період циклотронного обертання: 

   11 2
  Bmef

ecc
 ,      (3.2.3.9) 

де B у Тл – індукція магнітного поля,  
e

me  – питомий заряд електрона, 
c

f  – 

циклотронна частота.  

Для електронів часовий крок інтегрування рівнянь руху (3.2.1.1) складав 

τ = 10
-11 

с, що набагато менше періоду циклотронного обертання електрона у 

магнітному полі (3.2.3.9), який при індукції магнітного поля B = 0,1 Т складає 

τc = 35,72×10
-11

 с. Ще одним критерієм для часового кроку є середній час між 

зіткненнями 3.2.3.8, що для електронів при тиску баластного газу p = 1 Па та 
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енергії електронам W = 16 еВ становить 6,56×10
-11 

с при пружному розсіянні на 

атомах баластного газу, 3,02×10
-10 

с – для іонізаційних актів та 1,51×10
-8 

с – для 

актів збудження електронних рівнів атомів. Час моделювання руху електрона 

обмежено 2,5 мкс (як і в [144]), що набагато більше за вищевказані величини. 

Для іонів крок по часу складає порядку τ = 10
-8

 с. 

 

3.2.4. Алгоритми розрахунку зіткнень та генерації частинок 

Як приклад можна розглянути алгоритм комп’ютерного моделювання для 

опису іонізаційного зіткнення електрона з атомом [127, 128]: 

1) на поточному кроці інтегрування системи рівнянь руху (3.2.1.1) з 

швидкості електрона отримується його енергія; 

2) якщо енергія більше, або рівна потенціалу іонізації атому аргону 

(15,8еВ), електрон втрачає енергію, рівну 15,8 еВ; 

3) розрахунок нової швидкості електрона за виразом [118]: 

   еВWсмv  69,6     (3.2.4.1) 

4) генерація двох випадкових чисел rnd1 та rnd2 (між 0 та 1), залежних від 

номеру частинки та часу; розрахунок випадкових кутів розсіяння 

електрона: 

зенітного кута:  

)5,0(
1
 rnd ,     (3.2.4.2) 

азимутального кута: 

2
2 rnd  ;      (3.2.4.3) 

5) встановлення нової швидкості електрона у прямокутній системі 

координат: 

    cossin  vv
x

     (3.2.4.4) 

    sinsin  vv
y      (3.2.4.5) 

 cos vv
z

      (3.2.4.6) 

6) генерація нового електрона та іона з тепловими швидкостями у точці 

зіткнення. 
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Аналогічно виконується обробка у випадку збудження атому електронним 

ударом, за виключенням втрати енергії електроном, що складає 11,8 еВ, та 

відсутності нового електрона. Рух збуджених атомів не обраховувався з причин 

їх відносно малої кількості і відсутності ступінчатої іонізації. 

Особливості розрахунку пружного зіткнення електрона з атомом. Через 

малу масу електрон не може ефективно передати енергію великому та важкому 

атому, тому втратами енергії за таких умов можна нехтувати. Водночас, як 

вказується у [144], електрони за енергій менше 60 еВ зазнають ізотропного 

розсіювання, а за більших енергій розсіюються в області 30
o
 відносно 

попереднього напрямку. Отже, у алгоритмі за таких умов враховується 

попередній напрямок руху електрона перед зіткненням, а розсіювання додає 

випадковий кут у межах 40
o
.  

Розрахунок зіткнень для атомів та іонів. Пружні зіткнення розглядаються 

в моделі жорстких сфер з відповідними масами частинок. При резонансній 

перезарядці у відповідній точці створюється новий іон з тепловою швидкістю, а 

іон, що налітає, втрачає заряд та перестає відчувати вплив електричного поля, 

хоча продовжує свій рух у визначеному напрямку [45]. Створені частинки мають 

теплові швидкості, розподілені за Максвеллом [118]: 

     
zyxzyx

dududuufufufndn  ,   (3.2.4.7) 
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,    (3.2.4.8) 

Втрата енергії іоном аргону при пружному зіткненні з нейтральним 

атомом оцінюється як [127]: 

2

0
sinWW        (3.2.4.9) 

де W0 – енергія іона до зіткнення, ΔW – втрата енергії налітаючою частинкою, θ 

– кут розсіювання, що обирається з виразу:  

cos θ = R1;      (3.2.4.10) 

азимутальний кут розсіювання:  

φ = 2πR2,       (3.2.4.11) 
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де R1, R2 – випадкові числа в межах від 0 до 1 (генеруються комп’ютером). Кут, 

під яким розсіюється атом газу, дорівнює (π/2-θ). Кути перераховуються у 

лабораторну систему координат, пов’язану з магнетроном.  

 

3.2.5. Алгоритми самоузгодження стартових позицій вторинних електронів 

та оптимізації ширини катодного шару. Зонована мішень 

Алгоритм самоузгодження стартових позицій вторинних електронів у 

роботах автора [78, 79, 80] є подібним до описаного у [128]. Позитивно 

заряджені іони прискорюються у напрямку до катода, а магнітне поле 

магнетрона на них майже не впливає. Їх рух є прямолінійним вздовж силових 

ліній електричного поля [118]. Іони і атоми, які бомбардують катод, є причиною 

процесів розпорошення мішені, а також вторинної іон-електронної емісії, яка 

підтримує розряд, запускаючи нові електрони з поверхні.  

В комп’ютерній моделі в початковий момент часу з поверхні катоду 

запускається декілька тисяч вторинних електронів з випадкових позицій 

(пізніше – у додатково обмежених областях) без початкової кінетичної енергії. 

Після завершення часового циклу для всіх електронів, які вийдуть з розряду, 

запускається власний цикл інтегрування рівнянь руху за часом для іонів. 

Негативний потенціал катода, на якому іони прискорюються і рухаються 

майже по прямій лінії від точки виникнення до катоду, визначає цей рух. На 

звичайному кроці пошуку «самоузгоджених» позицій вторинних електронів 

використовуються прямі проекції позицій іонізаційних зіткнень на поверхню 

катода-мішені. Відносний розподіл цих проекцій на поверхні катода-мішені 

пропорційний розподілу іонного струму Ii на ньому, що майже дорівнює струму 

розряду Id, (бо Id = (1+γ) Ii, де γ – коефіцієнт вторинної іон-електронної емісії з 

матеріалу катода зазвичай становить γ<0,1). Ці цикли генерації вторинних 

електронів та створених ними іонів виконуються до моменту, коли середня 

кількість іонів, що створює один електрон на поточному кроці циклу 

«самоузгодження», не відрізняється від такої кількості на попередньому більше, 

ніж на 10%. Тоді розряд вважався «самоузгодженим». 
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Після досягнення умов самоузгодження, рух іонів обраховується на основі 

рівнянь руху, що забезпечує інформацію про розподіл іонного струму на мішені 

та їх енергію. Крім того, під час циклу «самоузгодження» додатково 

уточнювалася ширина катодного шару (у роботі [80]), про що буде докладніше 

сказано нижче. Приклад радіальних розподілів густини струму іонів, які можна 

отримати на цьому етапі моделювання, зображено на Рис.3.2.5.2 (а, в). При 

отримані даних результатів також було враховано неоднорідність ширини 

катодного шару [80].  

Моделювання катодного шару змінної ширини. Катод-мішень та підкладка 

умовно поділені на концентричні «вимірювальні кільця», або «зони», шириною 

1 мм [79]. Ці «вимірювальні кільця» використовуються для визначення 

радіальних розподілів струмів та їх густин (Рис.3.2.5.2(а, в)), а також густин 

потоку та енергії частинок. Отже, у подальшому термін ‘r’ описує середній 

радіус кожного кільця. Початком відліку для радіусу є центр катоду-мішені (або 

підкладки) з координатою r = 0. Аналогічним чином розраховується густина 

струму, отримана з експериментів на так званій «зонованій мішені», в якій 

ширина зон складає 3 мм з проміжком 1 мм (Рис.3.2.5.1). 

 

 (а) (б) 

Рис. 3.2.5.1. Зонована мішень (а) та її креслення (б). Товщина металу 1,5 мм, а сама мішень 

ізолювалася від катоду шаром слюди [79]. 
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У роботах автора дисертації [78, 79] з експерименту були отримані дані 

про густину струму на катод-мішень (при відомій розрядній напрузі), була 

введена оцінка ширини катодного шару на основі закону Чайлда-Ленгмюра [41]: 

      }{,1043,2 5,025,075,04 cmrjMUrd
iiE

 
,   (3.2.5.1) 

де U – падіння напруги на катодному шарі {В}, Mi – маса іона у атомних 

одиницях маси (Mi(Ar) = 40), ji(r) – густина струму іонів на поверхню катода 

{А/см
2
} у точці r рідіусу катода-мішені (докладніше див. Розділ 3.2.6.). Також 

відомо, що струм розряду Id більше за струм іонів у (1+γ) разів, де γ – коефіцієнт 

вторинної іон-електронної емісії (γ  0,1 [52, 128]). 

Збільшення компоненти індукції магнітного поля, паралельної до поверхні 

катода, наближає позиції іонізаційних актів до його поверхні, що безпосередньо 

впливає на ширину катодного шару (див. роботи автора [12, 13]). Також ширина 

катодного шару dE залежить від густини іонного струму на катод [41, 52], але в 

першому наближенні деякі автори вважали її незмінною вздовж усієї поверхні 

катода, оскільки ця величина за типових умов складає кілька мм [127, 128, 33]. 

Але для адекватного опису процесів встановлення розподілу струму по поверхні 

катода-мішені у МРП з двома зонами ерозії такого наближення виявилося 

недостатньо, оскільки навіть у кожній зоні буде спостерігатися своя ширина 

катодного шару, та, відповідно, густина струму. Як показали подальші кроки по 

вдосконаленню програмного коду [79, 80], направлені на досягнення усталеного 

«самоузгодженого» режиму розряду у моделі даного МРП з двома зонами ерозії, 

ширина катодного шару має залежати від радіального розподілу тангенціальної 

до катода компоненти індукції магнітного поля (Рис.3.2.5.2(б)). 

У роботі автора [13] на основі енергетичних умов для циклотронного руху 

електронів у схрещених електричному і магнітному полях та при достатній 

кількості актів іонізацій у його межах для підтримки самостійного розряду 

початкову ширину катодного шару dE0 оцінено наступним чином: 
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де K – кількості актів іонізації, які можуть здійснити електрони, поки не вийдуть 

за межі катодного шару (можна обирати K=10); 
c

h  – максимальна висота 

підняття електрона над катодом у схрещених електричному та магнітному полях 

до того моменту, як він набере достатньо енергії для іонізації атому баластного 

газу; φi – потенціал іонізації баластного газу (φi = 15,8 еВ для Ar); Bt MAX – 

максимальне значення тангенціальної до катода компоненти індукції магнітного 

поля біля поверхні катода, що обиралося у внутрішній зоні; qe/me – питомий 

заряд електрона; 0,632 – коефіцієнт усереднення значень індукції магнітного 

поля, яке спадає експоненційно з висотою. Максимальна ширина модельного 

катодного шару – dE = 3,7 мм була обраною, як недосяжна у розрядних зонах у 

випадках, де вони обидві запалюються за струмів більше, ніж Id = (15 .. 20) мА. 

Це також забезпечує збільшення швидкості комп’ютерних розрахунків. 

На кожному кроці генерації іонів катодний шар dE-модельне(r) описується 

згідно апроксимації, аналогічній до використаної для магнітного поля 

(Рис.3.2.5.2(б) – суцільна лінія), але на кожному кроці з новими мінімальними 

значеннями dE(r) з виразу (3.2.5.1), розрахованими для зон ефективної іонізації 

(Рис.3.2.5.2(а,в)).  

У алгоритмі самоузгоження межі двох зон обиралися з міркувань, що 

середня густина струму у них вважається %50  від максимального значення 

густини струму у кожній зоні.Зцих областей відбувається запуск електронів у 

наступних циклах. На Рис. 3.2.5.2(б) можна побачити порівняння модельної 

апроксимації катодного шару – dE-мод(r) та його фінальну реконструкцію dE-ост(r) 

з виразу (3.2.5.1), засновану на промодельованому радіальному розподілі 

густини іонного струму ji(r). Це порівняння демонструє достатню точність 

моделі у областях, які є важливими для подальшого розрахунку.  

З Рис. 3.2.5.2(в) можна побачити, що густина розрядного струму у 

внутрішні зоні за одних і тих самих тисків радикально спадає при переході до 

товщини графітової мішені 2 мм та більше, а зміна товщини у межах від 1,0 мм 

до 1,7 мм фактично не впливає на густину струму у внутрішній зоні. Товщина 

мішені у подальшому моделюванні [81] обрана рівною 1,785 мм. 
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Рис.3.2.5.2. Радіальні розподіли на 

катоді-мішені МРП з двома зонами 

ерозії при комп’ютерному моделюванні: 

(а) – густини іонного струму за різних 

тисків та відповідних напругах та 

струмі [80]; (б) – ширина катодного 

шару при модельній апроксимації – dE-мод 

та результат моделювання ширини 

катодного шару –  

dE-ост [79], (в) – густини іонного струму 

при моделюванні за різних товщин 

немагнітної мішені [81] 

 

3.2.6. Методика обробки результатів комп’ютерного моделювання розподілу 

іонного струму на катоді-мішені 

Струм у МРП є наслідком вторинної іон-електронної емісії, яку власне 

моделює даний код. Беручи до увагивеличину середньоїіонно-електронної емісії 

1,0
e
 , іонний струм Ii на катод-мішень, умовно розділену на «вимірювальні 

кільця» з середнім радіусом R, може бути визначений як [80, 81]: 

    1,1/1
ded

r
ii

IIrII   ,      (3.2.6.1) 

Де Id – розрядний струм, Ii(r) – струм прискорених іонів з розряду на кожне 

вимірювальне кільце. 

З (3.2.6.1) можна визначитикількість іонів, які проходять на одиницю 

площі за одну секунду (в с
-1

): 

tNeIG
iii

 ,     (3.2.6.2) 

а густина потоку (потік)іонівнаплощу «вимірювального кільця» (подібного до 

Рис.3.2.5.1) за одну секунду (в см
-2

с
-1

) становить: 
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    SrGr
ii

 ,      (3.2.6.3) 

    erjr
ii

 ,      (3.2.6.3а) 

де Ii, – струм іонів, ji (r) – густина струму іонів на «вимірювальному кільці» (у 

мА/см
2
), Ni – кількість іонів, Γi – потік іонів, ΔS – площа «вимірювального 

кільця», Gi(r) – число іонів, які падають на «вимірювальне кільце», t – час, 

e = 1,6×10
-19

 Кл – елементарний заряд. З розподілу густини потоку  r
i

  та 

розподілу енергії іонів та атомів, які бомбардують катод, можна перейти до 

моделювання процесів розпорошення катоду-мішені у підрозділі 3.3.  

 

3.3. Комп’ютерне моделювання процесу розпорошення мішені та 

транспорту атомів 

 

3.3.1. Зв’язок розподілу іонного струму з потоком розпорошених частинок з 

катоду-мішені 

З розподілу густини іонного струму ji(r) по поверхні катода-мішені та 

енергії іонів, які бомбардують катод, можна оцінити транспортні характеристики 

атомів вуглецю, які розпорошені з мішені та рухаються до підкладки. Фізична 

модель бере до уваги припущення, зроблені у розділі 2.3: теорію Зигмунда для 

визначення кількості розпорошеного матеріалу одним іоном (вираз 2.3.1); 

середню енергію розпорошених атомів (2.3.4, 2.3.5); енергію падаючих іонів, 

необхідну для розпорошення; закон косинуса для розпорошеного матеріалу 

(2.3.6) та модель квазі-твердих сфер для розрахунку перерізу зіткнень 

розпорошених атомів вуглецю з атомами робочого газу аргону (2.3.7). Як і у 

попередніх випадках, застосовується метод Монте-Карло для визначення 

ймовірності зіткнення у залежності від енергії частинки. 

З (2.3.1), (3.2.6.2) та (3.2.6.3а) можна визначити число нейтральних 

частинок, які розпилюються з одного «вимірювального кільця» на поверхні 

катода-мішені (в с
-1

)[80]:  

      erIWYrG
iic

 ,      (3.3.1.1), 
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а густина потоку з поверхні одного «вимірювального кільця»мішені (подібного 

до Рис.3.2.5.1), Γc (в см
-2

с
-1

) становитиме: 

      erjWYr
iic

 ,      (3.3.1.2) 

де Y(Wi) – вихід розпорошення з (2.3.1), залежний від енергії падаючого іона 

Wi(r); Ii(r)таji(r) – іонний струм та густина струму іонів, які були визначені вище.  

Зв’язок фактичної кількості частинок, які приходять до підкладки, з їх 

числом прикомп’ютерному моделюванні: 

 
cctt

GNNG ** ,      (3.3.1.3) 

   rFGr
tt 
 ,      (3.3.1.3а) 

Де N
*

c – число частинок, що виходять з катода-мішені в комп’ютерному 

моделюванні, N
*

t – число частинок, що досягають підкладки у комп’ютерному 

моделюванні, Gc – фактична кількість частинок, які виникли від катода-мішені 

(3.3.1.1). Аналогічним чином розподіл густини потоку частинок на підкладці 

Γt(r) була визначена через кількість частинок на поверхні підкладки Gt та 

нормовану на одиницю площі функцію їх радіального розподілу  rF


. 

Радіальний розподіл енергії частинок Wt(r) для атомів, які досягли 

підкладки, є одним з результатів моделювання [80, 81]. 

 

3.3.2. Алгоритм встановлення кутового розподілу швидкостей 

розпорошених частинок 

Частинки запускаються у певній кількості dN  у певний невеликий 

кутовий проміжок d : 




cos
d

dN
, ( o90 0cos  ) та ( o0 1cos  )  (3.3.2.1) 

1sincos
90

0

90

0

0

 

o

o

odN      (3.3.2.1(а)) 

– повна кількість частинок як 1,  – кут відносно нормалі до точки виходу 

частинок з поверхні катода. Звідки частина dN  від всієї кількості частинок, що 

потрапили у проміжок між випадковим кутом   та  d : 
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sinsinsin 



dxdN
d

.    (3.3.2.2) 

 

3.3.3. Особливості розрахунку зіткнень атомів вуглецю з атомами робочого 

газу 

Середній час між зіткненнями атомів вуглецю з атомами аргону у моделі 

квазі-твердих сфер (див. Розділ 2.3. вираз (2.3.7)) при енергії атомів вуглецю 

6,96 еВ та тиску аргону 1,33 Па складає ts   3×10
-6

 с, а при 13,3 Па – ts   3×10
-7

 с, 

при цьому часовий крок обрано Δt = 2,2×10
-9

 с. 

У роботі [14] наведено вирази для опису процесу зіткнення налітаючої 

частинки масою
1

M  та швидкістю V  та енергією W з нерухомою частинкою 

масою 
2

M , у яких враховано, що при нецентральних зіткненнях до частинки-

мішені передається лише частина T  кінетичної енергії 
MAX

T , яка може бути 

переданою при центральному зіткненні (Рис. 3.3.3.1). Кут відхилення налітаючої 

частинки після зіткнення  , кут під яким розсіюється частинка-мішень    

пов’язані наступними співвідношеннями з: 

             21

12

21
11211cos


 WTWTMMWT  (3.3.3.1) 

  21
cos WT         (3.3.3.2) 

 
2

1 2 1 24M M M M  
,    (3.3.3.3) 

0 MAXT T W    ,     (3.3.3.4) 

20   ,      (3.3.3.5) 

MAX
 0 ,       (3.3.3.6) 

 
1 2

1 2 1 2

,

arcsin 2,
MAX

M M

M M M M







 

  ,   (3.3.3.7) 

Тобто з (3.3.3.6) та (3.3.3.7) для вуглецю та аргону 
o0 17,46  . Також на 

даному етапі подальшим рухом атома-мішені нехтувалося, а налітаюча частинка 

змінювала свій кут відхилення довільним чином у зазначених межах, а також 

втрачала частину енергії (3.3.3.4). 
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Рис. 3.3.3.1. Швидкості двох атомів, що 

стикаються, та їх кути відхилення [14]  

 

Висновки до розділу 3 

 

Для комп’ютерного моделювання процесів у ДЗМРП було обрано метод 

частинок з Монте-Карло зіткненнями. З метою побудови даного коду 

(реалізованого мовою програмування C# [54]) та його перевірки вирішено 

наступні фізичні та технічні задачі: 

1) побудовано математичні моделі для магнітного та електричного полів 

МРП з двома зонами ерозії, систему рівнянь руху для заряджених частинок у 

схрещених електричних та магнітних полях (3.2.1.1), а також використано метод 

Рунге-Кутти 4-го порядку для їх інтегрування з оптимальні кроками для 

електронів (τ = 10
-11 

с) та важких частинок (τ = 10
-8 

с) (3.2.3.8, 3.2.3.9). 

2) розглянуто різні види зіткнень, перерізи яких важливі при описі розряду в 

аргоні (Ar). Метод Монте-Карло використано для визначення ймовірності 

відповідного типу зіткнення на часовому кроці. Для опису впливу зіткнень на 

рух частинок використано алгоритми, засновані на відповідних задачах 

механіки. 

3) розглянуто модель катодного шару змінної ширини (вираз 3.2.5.2), яка 

враховує, що мінімуми ширини у кожній зоні за даних умов (Рис.3.2.5.2(б)) 

залежить від індукції магнітного поля (див. Рис 2.1.4). Прийнято, що початковий 

модельний катодний шар можна обмежити у моделі «зверху» на рівні 3,7 мм. 

4) введенно алгоритм самоузгодження (Розділ 3.2.5), що дозволив при 

моделюванні спостерігати, що густина розрядного струму у внутрішні зоні за 

одних і тих самих тисків радикально спадає при переході до товщини графітової 
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мішені 2 мм та більше, а зміна товщини у межах від 1,0 мм до 1,7 мм фактично 

не впливає на густину струму у внутрішній зоні (Рис. 3.2.5.2 (в)) [81]. 

5) для атомів вуглецю при русі в аргоні (Розділ 3.3.3) використано метод 

Монте-Карло з урахуванням перерізу зіткнення, який розраховувався на основі 

моделі «квазіжорстких сфер» (Розділ 2.3) [21]. Рух атомів вуглецю 

обраховувався методом інтегрування рівнянь руху, аналогічному до 

використаного вище, але в результаті отримуються розподіли густини потоку та 

енергії частинок на поверхні підкладки, яка знаходиться на певній відстані від 

катода. Також згідно [14] виконано опис руху налітаючої частики та частинки-

цілі після пружного зіткнення (Розділ. 3.3.3, Рис. 3.3.3.1). 

У блоці аналізу розпорошення (Розділ 3.3) використано теорію Зигмунда 

для передбачення кількості розпорошених атомів (див. також Розділ 2.3). Для 

встановлення косинусного розподілу швидкостей для розпорошених з поверхні 

катода-мішені атомів, автор спирався на метод Монте-Карло. 

Результатом роботи блоку програми моделювання розряду у ДЗМРП є 

радіальний розподіл густини іонного струму на катоді-мішені (Рис. 3.2.5.2 (а, в)), 

та радіальний розподіл їх середніх енергій, які визначаються параметрами 

розряду, отриманими з реального експерименту (Розділ 3.2.6). Як підтвердження 

коректності побудованої комп'ютерної моделі, було спостережено явище 

запалювання або гасіння однієї з зон розряду у ДЗМРП за відповідних умов. Для 

додаткової перевірки результатів моделювання розподілу струму по катоду-

мішені автор запропонував та використав зоновану мішень, що забезпечувала 

безпосереднє вимірювання радіальних розподілів струму на катоді-мішені (Рис. 

3.2.5.1.) (див. також Розділ 4.1.3). 

Основні результати роботи цієї програми моделювання для різних режимів 

роботи ДЗМРП, а саме – відповідні розподіли густин потоків та енергій 

частинок, їх порівняння з результатами експериментів по нанесенню вуглецевих 

плівок за допомогою даного ДЗМРП докладно розглянуто у Розділі 4. Порядок 

роботи з програмою моделювання наведено у додатку Б, а також порівняння з 

подібною за призначенням комерційною програмою PEGASUS [151, 137 – 139]. 
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РОЗДІЛ 4 КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТИ НА 

МАГНЕТРОННОМУ РОЗПОРОШУВАЛЬНОМУ ПРИСТРОЇ З ДВОМА 

ЗОНАМИ ЕРОЗІЇ 

 

 

У даному розділі розглянуто результати комп’ютерного моделювання 

ДЗМРП за допомогою розробленої автором програми (див. Розділ 3.). Проведено 

аналіз процесів іонізації та прискорення частинок у ДЗМРП, визначено 

просторові розподіли потоків частинок та їх енергії. Було виконано порівняння 

отриманих результатів з експериментами по нанесенню вуглецевих плівок з 

відповідними показниками для вуглецевих наноматеріалів, розглянутих у інших 

роботах. Оцінено розміри нанокристалітів в отриманих плівках на основі методу 

комбінаційного розсіювання світла (КРС) та просвітної електронної мікроскопії 

(ПЕМ). Дані результати були представлені автором у статтях [12, 13, 78, 79, 80, 

81]. 

 

4.1. Перевірка достовірності комп’ютерного моделювання магнетронного 

розряду 

 

4.1.1. Результати моделювання позицій іонізації та енергії бомбардуючих 

іонів 

Для первинного аналізу умов розряду у МРП та тестування алгоритмів, які 

описують рух частинок та їх зіткнення, у статті автора [12] було розглянуто 

спрощена одновимірна геометрія для електричного та магнітного полів у МРП. 

Індукція магнітного поля обиралася у межах B = 0,01-0,1 Т. Ця компонента є 

паралельною до поверхні катоду-мішені і нормальною до електричного поля в 

розряді. Розміри модельної області 90 мм×40 мм×20 мм. Моделювання було 

проведено для наступних параметрів: тисків 3 Па та 10 Па, катодного падіння 

напруги V0 = 300 В та 600 В, області катодного падіння dE = 1 мм, значень 

індукції магнітного поля B: 0 Т, 0,02 Т, 0,05 Т, 0,08 Т. Запускалося 3000 

модельних електронів.  



97 

(c) Богданов Р.В. 

Визначалися наступні величини: Ns – кількість частинок, що впали на 

поверхню катоду; Ni – кількість іонів, створених в об’ємі розряду; Ncol – кількість 

зіткнень іонів з нейтралами, що спостерігалися; <θ> – середній кут падіння 

(відраховується від нормалі та усереднюється по всім частинкам, що впали на 

катод); <T>– середній час прольоту іонів до катоду; <W>– середня енергія 

падаючих частинок. Окремо можна виділити усереднену позицію іонізацій 

уздовж осі z – <Zi>[115]: 

 



iN

i
i

i

i
yxz

N
Z

1

,
1

,     (4.1.1.1) 

де zi(x,y) – позиція іонізації з номером i по осі z у площині (x,y); Ni – кількість 

іонізацій. 

Моделювання продемонструвало, що за тиску 10 Па без магнітного поля 

(Рис. 4.1.1.(а)) кількість іонізацій майже рівномірно розподілена аж до відстані 

z = 5 мм, меншої за ширину розрядного проміжку (20 мм). З магнітним полем 

кількість іонізацій має максимум поблизу катода (Рис. 4.1.1.(б)), а висота області 

інтенсивної іонізації дещо скорочується у порівнянні з випадком на 

Рис. 4.1.1.(а). За умов зіткнень, електрони рухаються в напрямку електричного 

поля, тому скорочення цієї області незначне. За межами катодного падіння 

потенціалу електрони втрачають енергію при зіткненнях та не можуть отримати 

значного прискорення у слабкому електричному полі. 

 

(а) (б) 

Рис. 4.1.1. Розподіл іонізацій ni(z)/Ni по вісі z при P=10 Па, 3000 стартових електронів, 

V0=600 В, катодному шарі dE=1 мм та напруженості магнітного поля [12]: (а) B= 0,0 Т, 

(б) B= 0,08 Т. (Для наочності виконано усереднення в програмі Origin 7.0) 
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За умов тієї ж самої ширини катодного шару при збільшенні магнітного 

поля кількість іонізацій поблизу катода збільшується за рахунок магнітного 

утримання (Рис. 4.1.1.(б)), що вказує на коректність та фізичну достовірність 

даної комп’ютерної моделі процесів у МРП. 

Зміна тиску від 3 Па до 10 Па зменшує довжину вільного пробігу 

електронів у три рази, а кількість іонізацій Ni збільшується приблизно у три рази 

у порівняння з випадком відсутності магнітного поля (Таблиця 4.1.1.1).  

 

Таблиця 4.1.1.1. 

Результати моделювання длямагнетронного розряду за різних тисках (з роботи [12]) 

P, 

Па 

B, 

Т 

<Zi>, 

мм 

<W>, 

еВ 

Ns Ni Ns/Ni Ncol Ncol/Ni <θ>, 

градусів 

<T> 

мкс 

3 0 1,705 340,59 200 220 0,91 70 0,318 2,413 3,653 

3 0,02 1,7030 343,46 199 220 0,905 68 0,31 1,961 3,682 

3 0,05 1,675 332,57 974 1072 0,909 387 0,361 1,119 3,642 

3 0,08 1,570 327,59 1764 1851 0,953 683 0,369 0,774 3,463 

10 0 1,643 307,76 696 728 0,956 1007 1,383 3,659 3,465 

10 0,02 1,502 306,08 783 817 0,958 974 1,192 2,687 3,068 

10 0,05 1,484 302,6 4061 4205 0,966 5253 1,249 3,553 3,145 

10 0,08 1,167 279,29 9276 9482 0,978 10576 1,115 3,655 2,257 

Катодне падіння V0=600 В, катодний шар dE=1 мм, запускалися 3000 електронів. 

 

За наявності магнітного поля кількість іонізацій Ni зростає майже, як 

B
2

2/B
2

1, де B2>B1 (Таб. 4.1.1.1). Цей факт можна пов’язати зі зменшенням 

рухливості електронів 
e

b  поперек магнітного поля [41]: 

Ebv
eeE




 ,      (4.1.1.2) 

e

e

e
eB

m
b

2



,      (4.1.1.3) 

де 
eE

v


 – швидкість руху електрона у напрямку електричного поля E (при 

зіткненнях), me – маса електрона (або приведена маса), e – елементарний заряд, 

τe – час між зіткненнями електронів у газі. Оскільки електричне поле витягує 

електрони на катод, то зменшення рухливості електронів подовжує час їх 

перебування у розряді, що збільшує кількість іонізацій (Таб. 4.1.1.1). При 10 Па 

кількість іонізацій майже така, як і у випадку без магнітного поля. Очевидно, що 
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зростання магнітного поля може компенсувати вплив зіткнень на швидкість 

виходу електронів з області утримання. При тиску 3 Па умови утримання кращі, 

час між зіткненнями τe більший, що зменшує рухливість 
e

b  у порівнянні з 

випадком тиску 10 Па (Таб. 4.1.1.1). 

Зростання магнітного поля зменшує висоту підняття електронів над 

катодом, що зменшує <Zi> (Таб. 4.1.1.1). Зростання тиску також наближає 

позиції іонізацій до катода, але <Zi> компенсується збільшенням кількості 

іонізацій та рухом електронів до анода при зіткненнях, як було вказано вище. 

При 10 Па вплив магнітного утримання електронів на <Zi> помітніший, ніж при 

3 Па, що виражається в інтенсивнішій зміні <Zi> при зростанні магнітного поля. 

Скорочення шляху <Zi>, пройденого створеними іонами в 

прискорювальному електричному полі, зменшує їх середню енергію <W> 

(Таб. 4.1.1.1). Водночас можна помітити, що кожен іон зазнав зіткнень у випадку 

10 Па, (Ncol/Ni >1), а при 3 Па зіткненнями переважно можна нехтувати. Це 

повинно впливати на їх середню енергію, яка зменшується при збільшенні тиску 

(Таб. 4.1.1.1). Певна кількість частинок розсіюється за рахунок зіткнень і не 

потрапляє на катод, тому Ns<Ni. 

Середній кут падіння <θ> при 3 Па поступово зменшується через 

наближення позицій іонізацій до катода, що зменшує і так незначне відхилення 

іонів у магнітному полі (Таб. 4.1.1.1). У випадку тиску 10 Па, більшу роль 

відіграють зіткнення, а не магнітне поле, тому <θ> при 0,05 Т та 0,08 Т мало 

відрізняються від випадку без магнітного поля. 

Середній час прольоту <T> до катода змінюється слабко та відповідає 

зміні <Zi> у випадку тиску 3 Па. При тиску 10 Па та індукції магнітного 0,05 Т 

величина <T> демонструє невелике зростання при зменшенні <Zi>.  

 

Висновки до підрозділу 4.1.1  

За допомогою комп’ютерного моделювання показано, що зростання тиску 

збільшує кількість іонізацій, які здійснює вторинний електрон протягом свого 

руху, що водночас зменшує енергію бомбардуючих частинок через більшу 
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кількість зіткнень та наближення позицій іонізацій до катода. Зростання 

тангенціального до катода магнітного поля наближає позиції іонізації до катода, 

що також зменшує енергію, набрану іонами у прискорювальному електричному 

полі за умов сталої ширини катодного шару. Спострежувані кути падіння 

прискорених іонів на поверхню катода дуже малі і ними можна нехтувати. 

 

4.1.2. Результати моделювання розподілів іонного струму на поверхні 

катода-мішені МРП з двома зонами ерозії 

На етапі роботи, що описано у статті автора цієї дисертаційної роботи [13], 

за допомогою вдосконаленої програми було відтворене експериментально 

спостережуване явище індивідуального запалювання окремих зон розряду при 

малих струмах та відповідних їм напругах. Як результат моделювання були 

отримані енергетичні спектри іонів, які бомбардують катод, та їх розподіл по 

поверхні катода, що має важливе значення для аналізу процесу розпорошення 

катоду-мішені. 

Моделювання було проведено для двох експериментальних тисків аргону 

p = 1,33 Па та p = 6,65 Па. Падіння напруги на катодному шарі розряду у МРП 

без мішені змінювалося від V0 = 210 В до V0 = 290 В. На даному етапі алгоритм 

самоузгодження ще не застосовувався, тому тут враховано рівномірний вздовж 

радіуса катоду-мішені катодний шар. Приймалося, що ширина катодного шару 

фіксована та відповідає тиску робочого газу аргону: при тиску p = 1,33 Па, 

ширина катодного шару – dE = 16 мм (K = 65 (див. Розділ 3.2.5)), а при 

p = 6,65 Па – dE = 3,2 мм (див. Розділ 3.2.5). З катода запускалися до 3000 

вторинних електронів. Під час експерименту спостерігалося та було зафіксовано 

фотографічно явище індивідуального ініціювання розряду в різних зонах за 

відповідних напруг та струмів (Рис. 4.1.2.1 (а, в, д)). Таку саму поведінку 

розряду продемонстрували відповідні результати комп’ютерного моделювання 

(Рис. 4.1.2.1 (б, г, е)). На фотографіях (Рис. 4.1.2.1 (а, в, д)) світіння пов’язане зі 

збудженнямелектронним ударом атомів баластного газу за межами катодного 

шару, в якому енергії електронів занадто великі для збудження атомів. 
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(а) (б) 

(в) (г) 

(д) (е) 
Рис. 4.1.2.1. Порівняння фотографій розряду над катодом МРП без мішені при тиску 

баластного газу p = 1,33 Па (а, в) та p = 6,65 Па (д) з результатами комп’ютерного 

моделювання (б, г, е). (Спотворення зображень виникало через зйомку розряду крізь скляну 

стінку вакуумної камери ВУП-5) [13]. З катода запускалися 1000 вторинних електронів, щоб 

малюнок (б, г, е) не виглядав дуже щільним. 

 

Розподіли позицій актів іонізації та режим світіння розряду. 

Результатами роботи програми моделювання є розподіли позицій актів іонізації 

вздовж розрядного проміжку (Рис. 4.1.2.2(а)), а також розподіли середньої 

позиції іонізації <hi> вздовж радіуса катода (Рис. 4.1.2.2(б))
1
. Усереднення <hi> 

                                                           
1
 Катод було умовно поділено на кільцеві області шириною біля 1мм. Відстань від центру до середини смуги 

кільця позначена радіусом r. 
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відбувалося по всіх актах іонізацій, що потрапили в ці області (середнє 

арифметичне). Як видно з Рис. 4.1.2.2(а), при тиску 1,33 Па (велика ширина 

катодного шару) більша частина актів іонізації відбувається у межах катодного 

шару (V0 = 230 В), а при зростанні напруги до V0 = 250 В на цьому шарі, зростає 

відносна кількість актів іонізації у ньому. При збільшенні падіння напруги на 

катодному шарі при тиску 6,65 Па, позиції актів іонізації теж наближаються до 

катода, але це менш помітно. Це можна пояснити тим, що при більшій 

напруженості електричного поля електрон може набрати більшу енергію на 

меншому відрізку шляху і здійснити іонізаційні акти ближче до катода. В 

областях з максимальними значеннями тангенціальної до катода компоненти 

магнітного поля середні позиції іонізації максимально наближаються до 

поверхні катода (Рис. 4.1.2.2(б)).  

 

(а) (б) 

Рис. 4.1.2.2. Розподіли: (а) – позицій актів іонізації вздовж нормалі до катода у розрядному 

проміжку при різних тисках, розмірах катодного шару dE та напругах V0; (б) – середньої 

позиції іонізаційних актів за висотою <hi> вздовж радіуса катода r (пунктирними лініями 

позначені положення максимумів тангенціальної до катода компоненти індукції магнітного 

поля Рис. 2.1.4.(б)) [13] 

 

У зовнішній зоні при тиску p = 1,33 Па, середня відстань позицій 

іонізаційних актів <hi> від катода більша за відстань при тиску p = 6,65 Па як 

через більшу довжину вільного пробігу електронів, так і через кращі умови їх 

магнітного утримання, бо магнітне поле у зовнішній зоні спадає з висотою 

повільніше, ніж у внутрішній (Рис. 2.1.4.(а)). 

Крім того, як видно з моделювання (Рис. 4.1.2.1(б, г)), при тиску 

p = 1,33 Па та обраній ширині катодного шару dE = 16 мм, спостерігається зміна 
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режимів горіння розряду при різних напругах. При катодній напрузі V0 = 230 В, 

як при моделюванні, так і в реальному МРП, у внутрішній зоні катоду розряд 

ускладнений (Рис. 4.1.2.1(а, б)), а при зростанні напруги відбувається його 

інтенсифікація (Рис. 4.1.2.1(в, г)). Це явище можна пояснити тим, що 

тангенціальна до катода компонента індукції магнітного поля Bt у внутрішній 

зоні при віддаленні від катода спадає швидше, ніж у зовнішній (Рис. 2.1.4(а)), що 

ускладнює утримання електронів у внутрішній зоні за цих умов. При підвищенні 

напруги на катодному шарі, енергія електронів зростає, і вони встигають 

здійснити більше іонізаційних актів на меншому шляху. Через це розряд 

інтенсифікується. При тиску p = 6,65 Па повного згасання розряду у внутрішній 

зоні не відбувається (Рис. 4.1.2.1(д, е)), бо ширина катодного шару є порівняною 

з характерною відстанню спадання Bt у внутрішній зоні (Рис. 2.1.4(а, б)), що 

разом покращує умови прискорення електронів на потенціалі катодного шару 

одночасно з їх ефективним магнітним утриманням.  

З метою підрахунку відносної кількості актів іонізацій вздовж радіуса 

катодного вузла, його площа була поділена на концентричні кільця з шириною 

порядку 1 мм та підрахована кількість актів іонізацій, що припадають на 

відповідне кільце ni(r) (Рис. 4.1.2.4). Значення ni(r) нормувалися на повну 

кількість актів іонізації – Ni. Максимуми кількості іонізаційних актів 

відповідають максимумам індукції тангенціального до катода магнітного поля 

(Рис. 2.1.3.(б)), що пояснюється кращим магнітним утриманням електронів у цих 

областях.  

Порівняння Рис. 4.1.2.1 та Рис. 4.1.2.3 показує, що представлення кількості 

іонізаційних актів при комп’ютерному моделюванні у вигляді розподілу за 

радіусом відповідає реальному розподілу областей розряду по катоду за 

відповідних напруг та струмів, а також більш зручне для кількісного аналізу. 

Результати моделювання характеристик частинок, які бомбардують 

катод. Енергія іонів визначається потенціалом, що спадає на катодному шарі, та 

шляхом, що вони проходять в електричному полі, яке прискорює їх. 

Енергетичний розподіл іонів, що бомбардують катод, характеризується 
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помітною частиною моноенергетичних іонів з енергіями, рівними потенціалу на 

катодному шарі (Рис. 4.1.2.4(в,г)).  

 

(а) (б) 

Рис. 4.1.2.3. Результати моделювання розподілів кількості актів іонізацій за радіусом 

катода у магнетронному розряді, нормовані на повну кількість актів іонізації Ni за даних 

тисків p = 1,33 Па (а) та p = 6,65 Па (б). З поверхні запускалися 10
3
 електронів, кінцева 

кількість іонів складала порядку 10
4 

[13] 

 

(а) (б) 

(в) (г) 

Рис. 4.1.2.4. Залежності для іонів, що бомбардують катод за різних тисків [13]: 

(а) середня енергія Wis від потенціалу на катодному шарі V0; (б) середня відстань позиції 

актів іонізації <hi>, нормована на ширину катодного шару dE; (в, г) енергетичні спектри  

 

Більші енергії іонів (Рис. 4.1.2.4(а)) досягаються у випадку, коли акти 

іонізації відбуваються за межами катодного шару, що відповідає випадку тиску 
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6,65 Па (Рис. 4.1.2.4(б)) за умов меншої ширини катодного шару. Тоді кількість 

моноенергетичних іонів більша майже у два рази, ніж за умов 1,33 Па, що можна 

пов’язати з відповідною зміною середньої відстані позиції іонізації вздовж 

нормалі до катода <hi>. 

Отже, визначивши енергетичні параметри іонів та їх відносну 

концентрацію за даного режиму розряду (Рис. 4.1.2.5.), можна передбачити 

ефективність розпорошення мішені у відповідній області. Очевидно, що у 

розглянутих випадках умови розпорошення у внутрішній зоні розряду будуть 

гірші, ніж у зовнішній як через меншу кількість частинок, що бомбардують 

катод, так і через їх меншу середню енергію.  

 

(а) (б) 

(в) (г) 

Рис. 4.1.2.5. Розподіл відносної кількості іонів за радіусом катода (а, в); розподіл відносної 

енергії іонів Ws, що бомбардують катод вздовж його радіуса, нормованої на максимальну 

енергію, що може бути досягнута у потенціалі катодного шару eV0 (б, г) [13] 

 

Для додаткової перевірки результатів комп’ютерного моделювання та 

оцінки впливу ширини катодного шару за різних струмів було виготовлено 

тестові мішені для даного МРП, що являли собою тонкі немагнітні сталеві 

диски, з нанесеними на них за допомогою цього ж ДЗМРП тонкими мідними 
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плівками [79] (див. Розділ 2.). Тестові мішені розпилювалися до контрольованої 

візуально появи поверхні сталі (видалення мідного шару у зонах розпорошення), 

звідки визначалися межі зон ефективного розпорошення за даного струму. 

За «низько-струмового» режиму світіння у центральній зоні візуально не 

спостерігається, але слабка зона ерозії мідної плівки мала місце, тому її було 

враховано у повну площу розподілу струму. Типова поведінка розряду та його 

відповідність розрядним зонам з моделювання наведено на (Рис. 4.1.2.6). 

 

(а) (б) 

Рис. 4.1.2.6. Криві – результати моделювання для радіального розподілу кількості іонів, які 

бомбардують катод-мішень Ni(r), нормовані на Ns– повне число бомбардуючих іонів. Для 

порівняння, як фон, наведено фотографії результатів розпорошення тестових мішеней при 

8-10 мА(а) та 70 мА(б) та тиску 1,33 Па [78] 

 

Висновки до підрозділу 4.1.2 

Моделювання продемонструвало, що при відносно великій ширині 

модельного катодного шару (dE = 16 мм), що відповідало тиску баластного газу 

аргону p = 1,33 Па, більшість іонізаційних актів (90%), що здійснені 

електронами, відбуваються у його межах (Рис. 4.1.2.2(а)). Енергія, яка 

досягається іонами при тиску p = 1,33 Па, менше, ніж за умов, коли вони були 

створені за межами вузького катодного шару (dE = 3,2 мм), прийнятого для тиску 

p = 6,65 Па (Рис. 4.1.2.4(а)). В областях, де тангенціальна компонента магнітного 

поля максимальна, висота підняття електронів над катодом мінімальна, а енергії, 

які можуть набрати іони у прискорювальному електричному полі, теж 

мінімальні (Рис. 4.1.2.5(б, г)). Водночас, у цих областях має місце найбільш 
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ефективне утримання електронів, що забезпечує максимальну кількість 

іонізаційних актів та, відповідно, найбільшу інтенсивність ерозії катоду-мішені 

(Рис. 4.1.2.5(а,в)). 

В експериментах і моделюванні було спостережено, що зміни розрядної 

напруги та струму у певних межах призводять на даному МРП до явища зміни 

інтенсивності розряду у внутрішній та зовнішній зоні, та навіть до 

індивідуального запалювання/гасіння однієї з зон (зовнішньої або внутрішньої) 

(Рис. 4.1.2.1). Це спостерігається за малих струмів розряду Id =5-15 mA за умов 

низького тиску робочого газу Ar (наприклад біля p = 1,33 Па). За цих умов 

ширина катодного шару може бути більше характерної відстані dE =3,2 мм. 

Через це утримання електронів у внутрішній зоні буде менш ефективним, ніж у 

зовнішній, оскільки індукція магнітного поля у внутрішній зоні експоненційно 

спадає у два рази швидше за відповідну величину у зовнішній. Порівняння з 

результатами комп’ютерного моделювання з експериментальними результатами 

розпорошення двошарових мішеней за відповідних режимів розряду 

продемонструвала достовірність зроблених припущень та закономірностей 

(Рис. 4.1.2.6). Але на цьому етапі комп’ютерна модель не використовувала 

режим «самоузгодження» (Розділ. 3.2.5), та ширина катодного шару dE є 

завищеною, у порівнянні з реальними випадками. Цю проблему було вирішено у 

роботах [79, 80, 81] (див. Розділи 4.1.3 та 4.1.4). 

 

4.1.3. Експериментальне дослідження неоднорідного катодного шару у 

ДЗМРП за допомогою зонованої мішені та порівняння з моделюванням 

Попереднє моделювання [13] (Розділ 4.1.2) підтвердило існування 

слабкострумових режимів (спостережуваних у експериментах), за яких 

ініціюється тільки зовнішня зона розряду. Відповідні результати були отримані 

при розпиленні багатошарової мішені, що показало просторову відповідність зон 

ерозії та розряду результатам комп’ютерного моделювання за однакових 

режимів [78]. На даному етапі [79] з метою швидкого безпосереднього 

отримання абсолютних значень струму у відповідних областях мішені та для 
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передбачення можливої ширини катодного шару, досліджено розподіли струму 

по концентричній зонованій мішені (Рис. 3.2.5.1). Це дозволяє перевірити 

результати комп’ютерного моделювання за тих самих умов. Серед недоліків 

методу з використанням зонованій мішені можна назвати розпорошення металу  

з її поверхні під дією іонного бомбардування, перезапорошення її ізолюючих 

проміжків та можливе спотворення електричних та магнітних полів МРП. 

Радіальне положення середини кільця визначалося за наступною 

формулою (у {м})[79]: 

  310)1(45,1  ir ,      (4.1.3.1) 

де i– номер кільця від 1 до 9, в якому враховано центральну область як кільце. 

Площа кільця, згідно попередньої формули для радіусу та відомої ширини 

кільця, складає (у {м
2
}): 

 arS  2 ,       (4.1.3.2) 

де r – радіальне положення середини зони зонованої мішені відносно центру, a – 

ширина кільця зонованої мішені, що складає a = 3мм (відстань між кільцями 

1мм) (у {см
2
}):  

rS  60 .       (4.1.3.3) 

Вимірювання розподілу струму було проведено для трьох тисків 

p1 = 0,67 Па, p2 = 1,33 Па, p3 = 6,65 Па, а також у кожному випадку для чотирьох 

робочих струмів, що складали: Id = 15мА, 45мА, 90мА, 150мА. Зростання тиску 

зменшує робочу напругу розряду за однакового струму. Для площі катода, 

обмеженої радіусом 3,8 см (S = 45,37 см
2
), та з урахуванням вторинної іон-

електронної емісії γ = 0,1, середню ширину катодного шару можна вважати 

рівною dE = (1,2 мм .. 3,9 мм) [79]. 

Режим розряду при Id = 15 мА  демонструє наявність інтенсивної 

зовнішньої зони розряду (Рис. 4.1.3.1(а)), в якій густина струму набагато більша, 

ніж у внутрішній зоні (Рис. 4.1.3.1(б)). За цих умов ширина катодного шару у 

зовнішній зоні мінімальна та в області максимального магнітного поля складає 

для всіх тисків dE = 2 мм (що набагато менше характерної довжини спадання 
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магнітного поля у зовнішній зоні – 6,4 мм [13]). У внутрішній зоні катодний шар 

мало відрізняється за умов тисків p = 0,67 Па та p = 1,33Па та значно перевищує 

характерну довжину спадання магнітного поля у внутрішній зоні – dE = 3,2 мм. 

 

(а) (б) 
Рис. 4.1.3.1 Режим Id = 15 мА: а –– розподіл густини струму по радіусу зонованої мішені; б – 

розподіл ширини катодного шару на основі закону Чайлда-Ленгмюра по радіусу зонованої 

мішені [79] 

 

Навпаки, за умов тиску робочого газу аргону p = 6,65 Па катодний шар у 

внутрішній зоні є близьким до величини 3,2 мм (Рис. 4.1.3.1(б)), що відповідає 

характерній відстані падіння магнітного поля у внутрішній зоні. Ініціалізація 

внутрішньої зони при загальному струмі розряду Id = 15 мА за підвищеного 

тиску 6,65 Па спостерігалася раніше у роботі автора дисертації [13]. 

За умов струму розряду Id = 45мА (Рис. 4.1.3.2), розряд у внутрішній зоні 

інтенсифікується, що помітно на графіку для густини струму (Рис. 4.1.3.2(а)). 

Розподіл густини струму за умов тисків 0,67 Па та 1,33 Па майже співпадає, а за 

умов 6,65 Па густина струму у внутрішній зоні зростає за рахунок зменшення 

відносної частини струму у зовнішній зоні. Через зростання густини струму 

ширина катодного шару dE стає меншою (Рис. 4.1.3.2(б)). У внутрішній зоні 

ширина катодного шару є меншою за 3,2 мм, що автоматично забезпечує гарні 

умови для розряду в цій зоні. 
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(а) (б) 
Рис. 4.1.3.2 Режим Id = 45 мА: а – розподіл густини струму по радіусу зонованої мішені; б – 

розподіл ширини катодного шару на основі закону Чайлда-Ленгмюра по радіусу зонованої 

мішені [79] 

 

За умов струму розряду Id = 90 мА (Рис. 4.1.3.3) катодний шар додатково 

скорочується, а при тиску 6,65 Па змінюється характер розподілу густини 

струму: в центральній зоні густина струму переважає густину струму у 

зовнішній зоні. Також стає помітною різниця між густинами струму за умов 

тисків 0,67 Па та 1,33 Па. Оцінка катодного шару для випадку Id = 90мА для 

зонованої мішені (площа зон S = 17,6 см
2
 (внутрішня зона по радіусу 0,55см – 

1,35см, зовнішня: 2,15 см – 2,95 см) Рис. 4.1.3.3(б)), ji = 4,651 мА/см
2
 дає: 

dE (p1)= 1,171 мм, dE (p2)= 1,122 мм, dE (p2)= 0,931 мм. З результатів вимірювань 

при Id = 90 мА випливає, що зони розряду помітно розширюються. Це особливо 

помітно при тиску 6,65 Па, за якого «допустимий» катодний шар (менше 3,2 мм) 

проявляється навіть поміж зонами. 

За умов струму розряду Id = 150 мА (Рис. 4.1.3.4) спостерігається 

поведінка розряду, як і у випадку зі струмом Id = 90 мА. Необхідно відзначити, 

що значення ширини катодного шару за усіх тисків в обох областях 

максимального магнітного поля майже рівна та наближається до свого мінімуму.  

Якщо порівняти значення ширини катодного шару в центральній зоні за 

умов 150 мА (Рис. 4.1.3.4(б)) та 90 мА при 6,65 Па (Рис. 4.1.3.3(б)), можна 

побачити, що цей мінімум не змінився, а при тисках 0,67 Па та 1,33 Па навіть 

наблизився до значення при тиску 6,65 Па. Ширина катодного шару у зовнішній 
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розрядній зоні досягає таких величин вже при розрядному струмі 45 мА (Рис. 

4.1.3.2(б)) і зі зміною тиску фактично не змінюється. 

 

(а) (б) 
Рис. 4.1.3.3 Режим Id = 90 мА: а– розподіл густини струму по радіусу зонованої мішені; в – 

розподіл ширини катодного шару на основі закону Чайлда-Ленгмюра по радіусу зонованої 

мішені [79] 

 

(а) (б

) 

Рис. 4.1.3.4 Режим Id = 150 мА: а – розподіл густини струму по радіусу зонованої мішені; б – 

розподіл ширини катодного шару на основі закону Чайлда-Ленгмюра по радіусу 

зонованої мішені [79] 

 

У роботі автора [79] для поліпшення точності комп’ютерного 

моделюванняу випадку малої ширини катодного шару (dE ≤ 3,2 мм) було 

вдосконалено форму останнього в порівнянні з випадками, описаними у 

попередніх роботах [13, 78] та роботах інших дослідників [127, 128, 140]. У 

статтях [13, 78] значення ширини катодного шару обрано рівномірним по всій 

поверхні катода-мішені на основі максимумів індукції магнітного поля 

(Розділ.4.1.2 та 3.2.5.). Тепер це значення використано як dE Min , а величина dE 
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залежить від величини магнітної індукції, яка паралельна поверхні катода-

мішені вздовж радіуса (Рис.3.2.5.2.(б)). (Алгоритм самоузгодження докладно 

розглянуто у Розділі 3.2.5.) 

Результати комп’ютерного моделювання ефективної ширини катодного 

шару dE(r) при струмі Id = 90 мА (pAr = 1,33 Па) та результати, отримані на 

зонованій мішені, представлені на Рис. 4.1.3.5. Як можна бачити з Рис. 4.1.3.5(а, 

б, в), припущення, які були зроблені для форми катодного шару (Рис. 3.2.5.2(б)), 

можуть автоматично поліпшуватися в процесі пошуку самоузгоджених 

стартових позицій вторинних електронів на катоді-мішені.  
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Рис. 4.1.3.5. Порівняння результатів 

комп’ютерного моделювання розподілів ширини 

катодного шару з результатами, отриманими 

на зонованій мішені при: (a) – Id = 90 мА, 

p = 0,67 Па; (б) – Id = 90 мА, p = 1,33 Па; (в) – 

Id = 90 мА, p = 6,65 Па [79]. (Товщина мішені не 

врахувувалася при моделюванні у [79]) 

 

Отримані ділянки демонструють достатньо точний збіг з 

експериментальними результатами на ЗМ та перевищують їх у «розділовій 

здатності» при тисках 0,67 Па і 1,33 Па (Рис. 4.1.3.5(а, б)). Помітніші відмінності 

спостерігалися при тиску 6,65Па (Рис. 4.1.3.5(в)), але все одно спостерігається 

перевага густини струму у внутрішній зоні в порівнянні з зовнішньою. 
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4.1.4. Результати моделювання для ДЗМРП у випадку графітової мішені з 

урахуванням самоузгодження ширини катодного шару  

У роботі автора цієї дисертації [80] експериментальні величини 

(розрядний струм, напруга, робочий струм) були виміряні на графітовій мішені 

для синтезу в углецевих наноматеріалів і плівок (подібній до зображеної на 

Рис. 2.1.2(а)) та наведені у Таблиці 2.1.1. Удосконалена програма моделювання у 

роботі [80] враховує неоднорідний вздовж радіусу катодний шар, алгоритм 

самоузгодження стартових позицій вторинних електронів та ширини катодного 

шару. Результати моделювання для розподілів струму наведено на Рис.3.2.5.2. 

(див. розділ 3.2.5.). На Рис. 3.2.5.2(в) продемонстровано погіршення умов 

запалювання розряду у внутрішній зоні при збільшення товщини мішені, що 

можливо було виявити лише за використання алгоритму «самоузгодження». 

Як показало моделювання для випадків, наведених у Таблиці 2.1.1, 

середня для двох зон ширина катодного шару minEd  знижується при зростанні 

тиску від 3,32 Па до 13,3 Па (Рис. 4.1.4.1(а)). А за зміни тисків від 0,532 Па та 

1,33 Па за струмів ширина катодного шару навпаки зростає, що помітно за 

струмів 40 мА та більше, що пов’язано зі переважанням інтенсивності 

внутрішньої зони (Рис. 4.2.3.1), яка обумовлена кращими умовами утримання 

електронів у катодній області при 0,532 Па. 

Комп’ютерне моделювання для середньої енергії розпорошених атомівна 

підкладці iW  виконано для декількох розрядних струмів (70 мА, 100 мА, 

130 мА) та тисків робочого газу аргону (0,532 Па, 1,33 Па, 3,32 Па, 6,65 Па, 

13,3 Па) (Рис. 4.1.4.1(б)).  

Режими з великими струмами (більше Id = 40 мА) за тисків більше, ніж 

1,33 Па, поступово виходять в область, де різниця між мінімальною та 

максимальною енергією бомбардуючих катод частинок знижується 

(Рис. 4.1.4.1(б)). Енергія іонів була використана для подальшого розрахунку 

енергії розпорошених атомів (Рис. 4.2.1.2 (б)) згідно виразу (2.3.4). 
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(а) (б) 

Рис. 4.1.4.1. Порівняння за різних розрядних струмів та робочих тисків (a) – мінімальної 

ширини катодного шару, усередненої по обох зонах розряду; (б) – порівняння енергії іонів, 

падаючих на поверхню катода-мішені за умов, наведених у таблиці 2.2.1 [80] 

 

Висновки до підрозділів 4.1.3. та 4.1.4 

За допомогою запропонованої автором зонованої мішені [79] (Рис. 3.2.5.1) 

було проведено виміри розподілів по радіусу для струму розряду на поверхні 

катоду-мішені МРП з двома зонами ерозії при трьох робочих тисках аргону –

0,67Па, 1,33Па, 6,65Па. Значення густини розрядного струму перетворювалися в 

ширину катодного шару згідно закону Чайлда-Ленгмюра (3.2.5.1) [38, 79, 80]. 

Ці результати підтвердили припущення про вплив швидкості зміни 

магнітного поля уздовж вертикальної відстані від поверхні катода на утримання 

електронів у даному МРП та розподіл струму розряду на катоді за «низького» 

(біля 15 мА) і «високого» (більше 45 мА) розрядного струму. За режиму 

«низького» струму розряду його густина у внутрішній зоні розряду є набагато 

меншою, оскільки у ній магнітне поле спадає швидше, ніж у зовнішній, де 

ширина катодного шару менше за відстань експоненційного спадання 

магнітного поля з висотою. Також через це, зміна робочого тиску у зазначеному 

діапазоні тисків слабко впливає на ширину катодного шару у зовнішній зоні, на 

відміну від внутрішньої зони розряду (Рис. 4.1.3.1(б) – Рис. 4.1.3.4(б)).  

Програма моделювання розряду на основі методу Монте-Карло [13, 78] 

була покращена з урахуванням нерівномірності катодного шару, яка залежить 

від індукції магнітного поля вздовж радіуса катода [79, 80]. Також введено 

алгоритм самоузгодження вихідних позицій вторинних електронів на катоді-
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мішені (Розділ 3.2.5). Результати комп’ютерного моделювання при розрядному 

струмі 90 мА демонструють відповідність до даних, отриманих на зонованій 

мішені (Рис. 4.1.3.5.). Як в експерименті, так і при моделювання за тиску 

6,65 Па, спостерігалася більша густина струму у внутрішній зоні, ніж у 

зовнішній, а при менших струмах – навпаки. Отже, числова модель Монте-

Карло для МРП з двома зонами ерозії (ДЗМРП), яка була представлена у статтях 

[13, 78, 79], достатньо чітко описує поведінку розряду в практично корисних 

випадках. 

У роботі [80] виявлено зменшення ширини катодного шару при зменшенні 

тиску від 1,33 Па до 0,532 Па (Рис. 4.2.3.1), що помітно за струмів 40 мА та 

більше. Це пов’язано з переважанням інтенсивності внутрішньої зони через 

кращі умови утримання електронів у катодній області при 0,532 Па 

(Рис. 4.1.4.1(а)). 

 

4.2. Результати комп’ютерного моделювання процесу розпорошення 

графітової мішені у МРП з двома зонами ерозії 

 

4.2.1. Залежності для густини та енергії розпорошених з мішені атомів 

вуглецю 

При тиску 0,532 Па та р = 13,3 Па (Рис. 4.2.1.1) і струмі поблизу 100 мА 

внутрішня зона є помітно інтенсивнішою, ніж зовнішня, але, наприклад, при 

р = 6,65 Па співвідношення зворотне. Максимуми густини розпорошеного 

матеріалу співпадають з максимумами густини іонного струму. Зниження 

розрядної напруги знижує максимальну густину бомбардуючих катод іонів Γi 

приблизно у два рази, а відповідний максимальний потік розпорошеного 

матеріалу Γc – у три рази у внутрішній зоні [80]. Зміни Γc за її межами та у 

зовнішній зоні менш помітні. Потік атомів з мішені зменшується (Рис. 4.2.1.2(а)) 

при зменшенні струму розряду, а також при збільшенні тиску робочого газу, що 

пов’язано з більш низькою енергією бомбардуючих мішень іонів Ar. У свою 
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чергу, струм на підкладки значно менше (приблизно на порядок величини) через 

втрату частинок при розсіюванні та через геометричні фактори (Рис. 4.2.1.1). 

З моделювання у [80] для ДЗМРП були визначені режими розряду, при 

яких отримуються енергії вуглецевих атомів більше 7,04 еВ [71], які, за 

припущенням автора, є придатними для напорошення вуглецевих плівок з 

вмістом вуглецевих нанотрубок та інших наночастинок. Серед таких режимів 

треба відзначити тиски не більше 2 Па та струми не менше 100 мА. Оскільки у 

результаті моделювання [80] отримується середня величина енергії, допустиму 

область можна дещо розширити аж до 4 Па тиску, або до 70 мА по струму за 

тисків менше 2 Па (Рис. 4.2.1.2(б)), але тоді кількість частинок з достатньою 

енергією буде менше половини від частинок, що надходять до підкладки.  

 

(а) (б) 

Рис. 4.2.1.1. Порівняння результатів комп’ютерного моделювання густини потоку частинок 

за різних тисків робочого газу та струму розряду Id = 130 mA за малої товщини мішені: (а) – 

при p = 0,532 Pa, (б) – при p = 13,3 Pa [80] 

 

(а) (б) 

Рис. 4.2.1.2. Результати комп’ютерного моделювання: (a) – співвідношення потоків 

розпорошених атомів та потоків іонів, які бомбардують мішень; (б) – <Wc> – середня енергія 

розпорошених атомів та <Wt> – середня енергія атомів, які досягли підкладки за різних 

струмів розряду та тисків аргону [80] 
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4.2.2. Середні густини потоку розпорошеного матеріалу за різних режимів 

розряду.  

Як додатковий результат моделювання, у роботі [80] аналізувалася 

відносна кількість частинок, що здійснили зіткнення при русі від катода-мішені 

до підкладки. Моделювання показало (Рис. 4.2.2.1(а)), що ця кількість була 

більшою для більших тисків, але не перевищувала 7% від всієї кількості 

частинок, що досягли підкладки, розміщеній на відстані 4,0 см від катода-

мішені. За тисків робочого газу 6,65 Па та більше частинки, що мають меншу 

енергію, бо згенеровані за менших струмів розряду, здійснюють більше зіткнень, 

ніж частинки з більшою енергією, оскільки в останьому випадку переріз 

зіткнення частинки з атомом робочго газу є меншим (див. Розділ 2.3). За менших 

тисків довжина вільного пробігу більше за 4,0 см і статистика частинок з малою 

енергією може бути спотвореною. 

Середня густина розпорошеного матеріалу знижується з причин зниження 

енергії розпорошуючих іонів, як вказувалося вище (Рис. 4.2.1.2.(б)). Густина 

атомів вуглецю 
t
  на відстані 4,0 см від катода-мішені є меншою, ніж густина 

c
  на його поверхні (Рис. 4.2.2.1.(б)). 

 

(а) (б) 

Рис. 4.2.2.1. Результати комп’ютерного моделювання за різних струмів та тисків Ar (уточнене у 

порівнянніз з [80]) для співвідношень (a) – кількості розпорошених атомів, які зазнали зіткнень 

Nacoll до Nt,які досягли підкладки; (б) – густина потоку розпорошених атомів на поверхні катода 

Γc та на підкладці Γt. 
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За тисків від 1,33 Па до 6,65 Па усереднена по радіусу системи густина 

потоку розпорошених атомів на мішень 
t
  спадає, але не так швидко, як від 

0,532 Па до 1,33 Па (Рис. 4.2.2.1.(б)). При тисках від 6,65 Па до 13,3 Па 

поведінка дещо відрізняється – для струму 130 мА спостерігається подальше 

падіння густини 
t
 , при 100 мА спостерігається мінімальна позитивна зміна, а 

при 70мА та 13,3 Па це зростання помітніше. 

Отже, тиски 2 Па та менше є найбільш вигідними за всіх розглянутих 

струмів, оскільки середня енергія частинок лише тоді перевищує 7,04 еВ (Рис. 

4.2.1.2) [71], та, водночас, спостерігається найбільша густина потоку. 

 

4.2.3. Вплив зміни інтенсивності розрядних зон за різних режимів розряду на 

густину потоку розпорошеного матеріалу та його енергію 

Раніше наведені у Розділі 3.2. результати моделювання для розподілу 

розрядного струму (Рис.3.2.5.2(в)) показали безпосередню його залежність від 

товщини мішені у межах її зміни від 0 до 2 мм. Продемонстровано погіршення 

умов розряду у внутрішній зоні при збільшенні товщини графітової мішені [81]. 

У режимах при різних тисках, коли густина струму в одній з зон розряду 

буде помітно більшою, ніж у іншій, розподіл потоку розпорошеного матеріалу, 

який дійде до підкладки може бути нерівномірним. У [80] представлено 

результати комп’ютерного моделювання двох крайніх випадків розподілу 

густини розрядного струму по поверхні катода-мішені у випадку використання 

графітової мішені, при двох крайніх значеннях робочого тиску p = 0,532 Па та 

p = 6,65 Па (Рис.4.2.3.1). Найбільша густина атомів Γt(r) на підкладці при 

p = 0,532 Па спостерігається біля її центру (Рис. 4.2.3.1(б)), що пов’язано з 

більшою густиною розпорошених частинок у внутрішній зоні розряду Γc(r) 

(Рис. 4.2.3.1(а)). Зі зростанням відстані від центру Γt(r) рівномірно знижується, 

що має зменшувати товщину осадженої плівки у цій області. За тиску Ar 

p = 6,65 Па спостерігається конфігурація розряду зі значною інтенсивністю 

зовнішньої зони (Рис. 4.2.3.1(є)), що забезпечує найвищу густину розпорошених 
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частинок Γc(r) над зовнішньою зоною. Тут спостерігається зниження густини 

потоку Γt(r) до центру МРП (Рис. 4.2.3.1(ж)), а також на зовнішній межі розряду, 

як і у попередньому випадку (Рис. 4.2.3.1(б)).  

На Рис. 4.2.3.1(б, г, е, ж) для випадків тисків 0,532 Па, 1,33 Па, 3,32 Па та 

6,65 Па відповідно продемонстровано, що область з найбільш рівномірною 

густиною потоку матеріалу знаходиться між двома зонами розпорошення, 

оскільки густина потоку матеріалу знижується, коли досягає границі підкладки 

та часто у центрі розряду, що відповідає можливому зниженню товщини плівки 

у цих місцях за всіх розглянутих тисків. З результатів моделювання можна 

побачити, щогустина потоку атомів вуглецю на підкладці між розрядними 

зонами складає Γt = (2 .. 9)×10
15

 см
-2

с
-1

(Рис. 4.2.3.1(б, д)). 

На Рис. 4.2.3.2 представлені розподіли середньої енергії атомів вуглецю 

вздовж радіуса катода-мішені і підкладки. Радіальний розподіл середньої енергії 

на поверхні підкладки є більш однорідним, ніж навиході з мішені. Подібна 

поведінка спостерігається і при інших тисках. Аналіз впливу відстані мішень –

 підкладка на зміну розподілу густини потоку матеріалу на підкладку при зміні 

відстані мішень – підкладка у межах (2 .. 4) см (Рис. 4.2.3.3) [81] 

продемонстрував, що на відстані 2 см густина потоку є більше неоднорідною 

ніж на відстані 3 см та 4 см (Рис. 4.2.3.3(а)), але відмінності середньої енергії 

незначні (Рис. 4.2.3.3(б)).  

Параметри моделювання Рис. 4.2.3.3 та Рис. 4.2.3.4 пов’язані з режимами 

експериментів по нанесенню вуглецевих плівок у розділі 4.3. При розрядній 

напрузі Ud = 720 В та струмі Id = 130 мА (Рис. 4.2.3.3 (б)) забезпечується енергія 

розпорошених атомів вуглецю на поверхні підкладки 5,11
c

W еВ, а при Ud = 

560 В та струмі Id = 120 мА енергія 7,7
c

W  еВ. Отже, подібні режими мають 

відповідати умовам формування плівок зі sp
2
- зв’язаним вуглецем, оскільки ці 

енергії перевищують порогову 7,04 еВ [73].  
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(а) (б) 

(в) (г) 

(д) (е) 

(є) (ж) 

Рис. 4.2.3.1. Потоки атомів вуглецю[80]: при p = 0,532 Па: (а) на мішені, (б) на підкладці; 

при p = 1,33 Па: (в) на мішені, (г) на підкладці; при p = 3,32 Па: (д) на мішені, (е) на 

підкладці; при p = 6,65 Па (є) на мішені, (ж) на підкладці. 
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Рис. 4.2.3.2. Порівняння середніх 

енергетичних розподілів атомів вуглецю 

вздовж радіуса МРП при двох струмах 

розряду: Wc(r) – для атомів, що виходять 

з мішені; Wt(r) – для атомів, які досягли 

підкладки [80] 
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Рис. 4.2.3.3. Результати моделювання: (а) – потоків вуглецевих частинок з поверхні мішені 

та на поверхню підкладки, яка розміщена на різних відстанях h; (б) – порівняння середньої 

енергії розпорошених атомів вуглецю та її розподілу по радіусу на різних відстанях від мішені 

h. Товщина мішені обрана 1,785 мм [81] 

 

Густини потоку розпорошеного вуглецю складає у обох випадках 

Γt = (0,5 .. 1,4)×10
15

 см
-2

с
-1 

(Рис. 4.2.3.3(а), Рис. 4.2.3.4(а)). З роботи [2] відома 

швидкість зростання вуглецевої плівки сягала 6 нм/хв. Тоді об’єм фрагмента 

плівки, утвореної за час 1 с на площі 1 см
2
, складає 10

-8
 см

3
. При тома густин 

аграфіту, як правило, 1,8 – 2,35 г/см
3
 [51, 158], що забезпечує масу фрагмента 

плівки (1,8 .. 2,35)×10
-8 

г. Оскільки атомна маса вуглецю Mc = 12 г/моль і число 

Авогадро NA = 6,02×10
23

 моль
-1

, то забезпечується густина потоку Γt = 0,9 –

 1,18×10
15

 см
-2

с
-1

. Це значення має той же порядок, що і значення, отримані при 

поточному комп’ютерному моделюванні для МРП з двома зонами ерозії 

(Рис. 4.2.3.1(б,г,е,ж), Рис. 4.2.3.4(а)). 
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(а) (б) 

Рис.4.2.3.4. Результати моделювання розподілів на мішені (пунктир) та підкладці (суцільна) 

відстань між якими h=3 см: (а) – густина потоків вуглецевих частинок; (б) – радіальні 

розподіли середньої енергії вуглецевих атомів (відстань від катода-мішені до підкладки 

h=3 см). Товщина мішені при моделювання складала 1,785 мм [81] 

 

Висновки до підрозділу 4.2 

Радіальні розподіли густини потоку атомів вуглецю (Рис. 4.2.3.1(б, г, е, ж), 

Рис. 4.2.3.3(а), Рис.4.3.3.4(а)) і енергії (Рис. 4.2.3.2, Рис. 4.2.3.3(б), Рис.4.3.3.4(б)) 

на підкладці на відстані від мішені на 3-4 см більш однорідні, ніж розподіли 

густини потоку та енергії на поверхні катода-мішені. Показано, що зміни в 

розподілі густини розрядного струму між зонами (при варіаціях струму і 

напруги) помітно впливають на розподіл густини потоку атомів вуглецю в 

центрі та на краю підкладки. Отже, зразки для нанесення плівок бажано 

розміщати у площині поміж зонами розпорошення. 

Середня енергія атомів вуглецю, які досягли підкладки, мало відрізняється 

від їх енергії на виході з мішені через малу кількість зіткнень, які здійснюють ці 

атоми (Рис. 4.2.2.1.(а)). Ця середня енергія перевищувала 7,04 еВ [71] тільки при 

тисках менше 2 Па та розглянутих струмах 100 мА і 130 мА (Рис. 4.2.1.2.(б)). 

Тому ці режими є достатніми для нанесення вуглецевих плівок з sp
2
- зв'язками 

між атомами, що, наприклад, відповідають ВНТ як в [3, 2]. Порівняння 

результатів комп’ютерного моделювання густини потоку розпорошених атомів 

на підкладку (Рис. 4.2.3.1(б,г,е,ж), Рис. 4.2.3.4(а)) з даними, отриманими з 

експериментальних результатів робіт по синтезу вуглецевих плівок з 

використанням МРП [3, 2, 134] підтверджує отримані значення.  
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4.3. Результати експериментального дослідження вуглецевих плівок, 

створених методом магнетронного розпорошення вуглецевої мішені на 

ДЗМРП 

 

Метою даного етапу дослідження (відображеного у [81]) є вивчення умов 

росту вуглецевих плівок (аморфні a-C, наноструктуровані nc-C (можливо з 

ВНТ), графеноподібні) на різних підкладках в умовах методу магнетронного 

напорошення з використанням ДЗМРП [67] з графітвою мішенню. Вуглецеві 

плівки напорошувалися на поверхню підкладок з міді (Cu), заліза (Fe), нікелю 

(Ni) та сколів кристалів повареної солі (NaCl). Використання міді у якості 

підкладки для плівок обумовлено її застосовністю як провідників в інтегральних 

мікросхемах [19], а заліза [101, 122] та нікелю [103, 157] – як каталітичних 

підшарів для нанесення вуглецевих нанотрубок. Монокристалічний NaCl 

використано через зручність отримання рівного зколу та його розчинні 

властивості, що дозволяє легко відділити отриману плівку для дослідження на 

електронному просвітному мікроскопі. Для вивчення складу плівок було 

використано метод спектроскопії комбінаційного розсіювання світла (КРС, англ. 

– Raman spectroscopy (Раманівська спектроскопія)) [65, 87, 100, 92, 88]. Вивчені 

спектри для розглянутих зразків плівок демонструють помітні D та G смуги 

спектру комбінаційного розсіювання світла. 

 

4.3.1. Експерименти з напорошення вуглецевих плівок на  

різні підкладки  

Було проведено ряд експериментів з напорошення вуглецевих плівок на 

підкладки з різних матеріалів. Попередньо металеві підкладки протравлювалися 

від органічних забруднень та шару оксиду у азотній кислоті (HNO3), або у 

етиловому спирті (C2H5(OH)) (у випадку експериментів №3 та №3А (див. 

нижче)), а потім промивалися у дистильованій воді. У деяких випадках, металеві 

підкладки прогрівалися на електроплитці при температурі більше 473 K (200
o
C), 

протягом часу від 10 хв. до 1 години для створення шару оксиду. Підкладки та 
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кристалотримач не заземлювалися та знаходилися під потенціалом 

самозміщення (див. Р.2.2., Рис.2.2.1.). Зведені дані по експериментах наведено у 

таблиці 4.3.1.5. У випадку плівок без металу-каталізатору плівки часто 

виявлялися нестійкими, як і вказувалося у [132], через великі внутрішні 

напруженості, викликані бомбардуванням енергійними частинками. 

Метою експериментів з напорошення вуглецевих плівок (зведена Таблиця 

4.3.1.5) були:  

 №1, 2. аналіз залежності властивостей отриманих плівок від шорсткості 

поверхні підкладки (за допомогою КРС);  

 №3, 3А. аналіз зміни властивостей отриманих плівок за різних струмів 

розряду при однакових робочих тисках (за допомогою КРС); 

 №4, 4А. аналіз геометричних розмірів нанокристалітів у плівках методом 

просвітної електронної мікроскопії (ПЕМ), та прівняння цих показників із 

показниками КРС; порівняння швидкості зростання плівки із оціненою з 

комп’ютерного моделювання. 

Експеримент №1. В експерименті аналізувалися залежності властивостей 

отриманих плівок від шорсткості поверхні підкладки. Використано залізний 

каталізатор площею біля 0,8 см
2
 у центральній зоні МРП з двома зонами ерозії. 

Підкладка – мідь, розмірами 1 см×2 см та товщиною 0,8 мм. Товщина графітової 

мішені 1,5 .. 2 мм. Зразки поділено на дві рівні частини по довгій стороні. Одна 

частина зразка дряпалася наждачним папером для створення шорсткої поверхні. 

Деякі зі зразків прогрівався на електроплитці на повітрі протягом 1 год. для 

формування візуалньо спостережуваного окисленого шару міді (CuxOx). 

Розглядалися наступні випадки для мідних підкладок (Таблиця 4.3.1.1): 1.1) 

чистий рівний зразок Cu; 1.2) шорсткий зразок Cu; 2.1) прогрітий зразок, для 

утворення оксиду CuxOx; 2.2) шорсткий та прогрітий зразок Cu для утворення 

оксиду CuxOx. Час процесу напорошення складав біля 60 хв, відстань між 

катодом-мішенню і підкладкою h = 3 см, катодна напруга Ud ~ 720 В, розрядний 

струм Id ~ 130 мА, робочий тиск pAr ~ 1,5  Па (Таблиця 4.3.1.1).  
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Таблиця 4.3.1.1. 

Експериментальні режими синтезу вуглецевих плівок у експерименті №1 

Номер 

Зразка 

Час 

експерименту, 

хв 

Струм Id, 

мА(Напруга 

Ud, В) 

Тиск 

аргону 

pAr, Па 

Відстань 

мішень –

підкладка, см 

Каталі-

затор, 

см
2
 

Матеріал 

підкладки 

1.1, 1.2 
45 .. 60 

120 .. 130 

(700 .. 750) 
1,5 3 Fe, 0,8 

Cu 

2.1, 2.2 CuxOx 

 

Експеримент №2. У даному експерименті були додатково використані 

залізні підкладки (Fe) та підкладки з NaCl, а також залізний каталізатор 

(Таблиця 4.3.1.2) [81]. На відміну від попереднього експерименту, розрядна 

напруга дещо знизилася як через вищий тиск (1,8 Па), так і через поступове 

зниження товщини мішені. Додатково аналізувався зразок №3 на шорсткій міді, 

напилений за умов близьких до експерименту №1 (Таблиця 4.3.1.2.). Адгезія 

плівки на Fe гірше ніж на Cu/CuxOxі зразки були переважно нестійкими. 

 

Таблиця 4.3.1.2. 

Експериментальні режими синтезу вуглецевих плівок у експерименті №2 

Номер

зразка 

Час 

експериме

нту, хв 

Струм Id, мА 

(Напруга Ud, В) 

Тискар

гону 

pAr, Па 

Відстань 

мішень –

підкладка, см 

Каталі-

затор, 

см
2
 

Матеріал 

підкладки 

3. 60 130 (720) 1,5 3 Fe, 1,0 CuxOx шорсткий 

4. 60 120 (560) 1,8 3 Fe, 1,0 Cu 

6. 60 120 (560) 1,8 3 Fe, 1,0 Fe 

7. 60 120 (560) 1,8 3 Fe, 1,0 Fe + O2 

8. 30 130 (560 .. 600) 1,33 3 Fe, 1,0 NaCl 

 

Експеримент №3. Експеримент мав продемонструвати зміну властивостей 

отриманих плівок за різних струмів розряду при однакових робочих тисках, 

відстанях мішень – підкладка, матеріалу підкладок та Ni каталізаторі. Час 

процесу 30 хв. Робочий тиск 1,33 Па, струм розряду 130 мА напруга 550-560 В. 

Графітова мішень була доповнена шматочками Ni площею до 1,5 см
2
 у 

центральній зоні (подібно до Рис. 2.1.2(а)). Відстань мішень – підкладка h = 4см. 

Плівки наносилися на мідні підкладки типових розмірів (попередньо 

протравлених у HNO3), одна частина з яких була пошкрябаною молібденовою 

голкою. Також один зі зразків прогрівався на повітрі за температури більше 
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473 K близько (5 ..7) хв для появи візуально помітного окислення поверхні. 

Зразки закріплювалися на масивному кристалотримачі. Кристалотримач у 

експериментах не заземлювалися, виміряний відносно заземлення потенціал на 

ньому у режимі 120 мА сягав -11,1 В на початку експерименту та -4,01 В 

наприкінці. Зідно виразів 1.2.1.6 та 1.2.1.7 енергі іонів Ar сягатиме 12,29 еВ, а 

іонів C – 12,46 еВ, що значно більше порогового 7,04 еВ і це може вплинути на 

утворювану плівку на початку процесу, якби концентрація іонів C була б 

достатньою. 

За допомогою хромель-алюмелевої термопари контролювалася 

температура підкладок. За струму 130 мА та тиску 1,33 Па температура 

змінювалася від 70
o
C на початку експерименту та 144

o
C наприкінці. А при 

режимі 70 мА (розрядна напруга (420 .. 460) В) за тиску 1,33 Па температура 

сягала 90
o
C. У Таблиці 4.3.1.3. наведено потік вуглецю на поверхню підкладки. 

За припущенням, заснованим на комп’ютерному моделюванні, густина потоку 

матеріалу за струму 70 мА, як показало моделювання, буде приблизно у 2 .. 2,5 

рази менше (Таблиця 4.3.1.4.), тому час запорошення тривало до 1,5 годин. В 

експерименті №3 отримано плівки високої якості та адгезії до мідних підкладок, 

які складно руйнувати навіть молібденовою голкою.  

 

Таблиця 4.3.1.3. 

Експериментальні режими синтезу вуглецевих плівок у експериментахм №3 та №3А 

Номер 

зразка 

Час експери-

менту, хв 

Струм Id, 

мА(Напруга Ud, 

В) 

Тискар

гону 

pAr, Па 

Відстань 

мішень –

підкладка, см 

Каталі

-затор, 

см
2
 

Матеріал 

підкладки 

11. 30 130 (550-560) 1,33 4 Ni, 1,5 Cu,Cu +шор. 

12. 30 130 (550-560) 1,33 4 Ni, 1,5 CuxOx 

13. 90 70 (420-460) 1,33 4 Ni, 1,5 Cu,Cu +шор. 

14. 90 70 (420-460) 1,33 4 Ni, 1,5 CuxOx 

15. 45 120 (550-560) 1,33 4 Ni, 3,0 Ni +розпрош. 

 

Експеримент № 3А в цілому повторює умови Експеримента №3, але тут 

використана Ni підкладка, яка виготовлена з відпрацьованої мішені. Ця 

підкладка мала як умовно рівні області, так і області з розвиненою поверхнею, 

обумовлену її розпорошенням на даному ДЗМРП. Площа Ni каталізатору у 
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зовнішній розрядній зоні сягала 3 см
2
. Тиск аргону становить 1,33 Па, струм 

розряду – 120 мА при напругах від 500 В до 560 В. Час експерименту становив 

45 хвилин (Таблиця 4.3.1.3).  

Експеримент №4 присвячений отриманню плівок для електронної 

просвітної мікроскопії, де розглядалося три випадки зразків на NaCl, на які було 

нанесено плівку в умовах експерименту № 3А та трьох різних струмах 70 мА 

(~400 В), 130 мА (~500 В), та 150 мА (~(530 .. 540) В). (У порівнянні з даними 

Талиці 2.1.1. напруги роряду помітно знизилися через потоншення мішені). Час 

процесу у цих випадках складав 192 с, 90 с та 76 с відповідно (Таблиця 4.3.1.5.), 

та використовував дані про швидкість росту плівок з Експерименту №4А. 

Експеримент №4А присвячений визначенню швидкості росту товщини 

плівки на скляній підкладці та відповідній їй густині потоку, її порівнянню з 

комп’ютерним моделюванням. Товщина плівок визначалася за допомогою 

мікроінтерферометра Лінника [20] (Таблиця 4.3.1.4). За умов розрядного струму 

130 мА за час 420 с напорошується 154 нм, а за 900 с – 294 нм, тобто швидкість 

сягала 0,33 нм/с (19,8 нм/хв). Густина плівки обрана 2,35 г/см
3
 [51, 158]. Отже, 

для отримання плівки товщиною 30 нм, яка необхідна для аналізу за допомогою 

просвітної електронної мікроскопії (ПЕМ), тривалість процесу повинна бути 

приблизно 80-90с. Режими експерименту №4А були додатково промодельовані 

за допомогою використаної у [80, 81] комп’ютерної програми моделювання. Як 

на експерименті, так і при моделюванні середня густина потоку при робочих 

струмах 130 мА та 150 мА майже не відрізняються, але при моделюванні 

значення густини потоку приблизно у 1,6 рази більше (Таблиця 4.3.1.4). Це 

можна пояснити тим, що середня енергія потоку <Wt> менше 7,04 еВ 

(необхідної для утворення sp
2
- зв’язків [71]), але у потоці також присутні 

частинки з енергіями більше за середнє значення, які відіграють важливу роль 

при утворенні плівки. При струмах 40..70 мА густина потоку «катастрофічно» 

падає, а за відповідних їм менших розрядних напругах частинок з енергіями 

7,04 еВ ще менше. Можливо, при таких режимах у формуванні плівки починає 
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відігравати роль розпорошений Ni з зовнішньої зони мішені, що має меншу 

порогову енергію розпорошення (Таблиця 2.3.1, вираз 2.3.5, ) ніж вуглець. 

 

Таблиця 4.3.1.4. 

Швидкості росту товщини вуглецевих плівок на склі у експерименті № 4А, які 

визначено оптичним методом та відповідний потік матеріалу [81]. 

  Id = 40 мА Id = 70 мА Id = 130 мА Id = 150 мА 

p, Па= 1,33–1,5  Ud = 340 В Ud = 385 В Ud = 510 В Ud = 530 В 

V, нм/с експеримент 0,03 0,08 0,33 0,33 

<Гt×10
15

>,см
-2

с
-

1
 (<Wt>, еВ) 

експеримент 0,35 0,94 3,9 3,9 

моделювання 1,45 (0,6 еВ) 2,43 (1,5 еВ) 6,90 (5,8 еВ); 6,33 (6,3 еВ) 

<Wt>(Ni), еВ моделювання 10,42 еВ 10,95 еВ 13,78 еВ 14,08 еВ 

 

Таблиця 4.3.1.5 

Експериментальні режими (зведення)[81]* 

№ екс-

периме

нту  

Ре

жи

м 

Катал

ізатор

, см
2
 

Струм 

розряд

у Id, мА 

Напруга 

розряду 

Ud, В 

Час, top, 

хв ; с 

Склад 

підкладки 

Робочи

й тиск, 

pAr, Па 

T, K 

підкладо

к* 

1 (0) 

Fe, 

1,0 

120..14

0 (130) 

700..750 

(720) 

45 хв Cu, шорсткі 1,5..1,8

7 

 

Відстань 

3 см 

2  130 720 30 хв CuxOx, шорсткі 1,8 

2  (8) 120..14

0  

560..580 

 

30 хв, 

(60 хв) 

Fe, Ni, NaCl 1,8 

3 (3) Ni, 

1,5 

130 550..560 30 хв Cu, CuxOx, шорсткі 1,33 343..417 

K 

(4) 70 420..460 80..90 

хв 

343..363

K 

3А (1) Ni, 

3,0 

120 500..560 45 хв Ni 1,33 * 

 (2) Ni розпорошений 

4, 4А (7) Ni, 

3,0 

70 мА 400 192 с  NaCl 

5×10 мм, 

(скло у 4А) 

1,33 У №4А 

час був 

як у №3 
(6) 130 мА 500 90 с  

(5) 150 мА 530..540 70 с 

*Примітка: де не вказано – температура підкладок наприкінці експериментів сягала 453 K 

 

4.3.2. Аналіз складу вуглецевих плівок методом спектроскопії КРС 

Аналіз складу вуглецевих плівок у експериментах №1-4 виконано за 

допомогою спектроскопії комбінаційного розсіювання світла (КРС, Раманівської 

спектроскопії) представлені у роботі автора дисертації [81]. КРС спектри 

реєструвалися у геометрії зворотного розсіювання при кімнатній температурі (Т 

= 300 К) на спектрометрі T-64000 Horiba Jobin-Yvon з охолоджуваним CCD 

детектором. Збудження спектрів КРС здійснювалось з допомогою Ar-Kr лазера з 
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λзб = 488 нм. Фокусувальна система оптичних лінз (об’єктив) 50x/0,75 

забезпечувала лазерну пляму діаметром біля 1 мкм. Отримані спектри 

записувалися відповідним прикладним комп’ютерним програмним 

забезпеченням та аналізувалися автором на основі наведених нижче припущень.  

Спектр зразків вуглецевих плівок, які досліджувалися, проявляв помітні D 

(  ~(1250 .. 1450) см
-1

) та G (  ~(1500 .. 1600) см
-1

) смуги [94, 93, 61, 65, 87, 

100, 92, 88]. Також аналізувалися відносні значення піків I(D) та I(G).  

Знаючи частоту піку G можна розрізнити a-C та nc-C плівки. G-смуга КРС-

спектру пов’язана з sp
2
- зв’язками, а при подрібненні та хаотизації структур у C- 

плівці її частота знижується. D-смуга пов’язана з наявністю ароматичних кілець 

з шести атомів вуглецю. D-смуга у ідеальному графіті відсутня через відсутність 

скінченності площини, а в інших випадках, – коли є розмірність нанокластера, 

інтенсивність D-смуги зростає та сягає максимуму за розмірів нанокластерів 

порядку 2 нм [93, 92]. Якщо D-смуга (Рис. 4.3.2.1, Рис. 4.3.2.2) достатньо 

широка, це вказує на значну ступінь невпорядкованості зразків отриманої плівки 

(як і в [159]).  

Оцінка розмірів нанокристалітів. Згідно [94, 93], у випадку графіту або 

нанокристалічного графіту nc-C частота піку смуги G буде не менше 1580 см
-1

. 

(Тут і далі 488 нм та 515 нм – довжини хвиль λ збуджуючого лазера). Тоді 

співвідношення для інтенсивностей піків G та D наступне: 

       aCnc
LCGIDI 


,      (4.3.2.1) 

де I(D) – інтенсивність піка смуги D, I(G) – інтенсивність піка смуги G, C(λ) – 

  nmнмC 4,4515  , La – радіус кластера або довжина кореляції у площині 

(графену). Також C (488 нм) = 44 =4,4 нм [93]. З (4.3.2.1) при відомій величині 

    GIDI  можна визначити La: 

            1
4,4


 GIDIнмDIGICLa  .  (4.3.2.1(а)) 

У випадку нанокристалічного графіту з переходом у аморфний 

(склоподібний) графіт a-C частота піку смуги G стає менше 1580 см
-1 

[93]: 

       2

aaC
LCGIDI  ,      (4.3.2.2) 
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де константа   3105,5514  nmC  (для La у  ), за припущення, що C мало 

відрізняється від C  за умов збудження хвилею 488 нм. Тоді вираз для La буде 

наступним: 

             5,05,0
нм 1,35 GIDICGIDILa   . (4.3.2.1(б)). 

Узгодимо два крайніх випадки: 

     2448448
aa

LнмCLнмC      (4.3.2.3) 

звідки нмL
ma

220   [93].  

Дані, отримані зі зразків у Експерименті №1 наведені у Таблиці 4.3.2.1 та 

на Рис. 4.3.2.1 та Рис. 4.3.2.2. В експериментах 1 та 2 (Розділ 4.3.1) максимум 

смуги G змінювався в межах, характерних для нанокристалічного вуглецю з 

переходом у аморфний (a-C), – G-пік біля 1570 см
-1

 (випадки 2, 3, 5), 1540 см
-1

 – 

1550 см
-1

 (випадки 1, 4), співвідношення I(D)/I(G) в усіх випадках було менше 1 

– тобто отримані зразки близькі до аморфного вуглецю a-C [94, 93]. Треба 

зазначити, що у випадку відносно рівної (не шорсткої) та не окисленої 

спеціально Cu підкладки (Рис. 4.3.2.1(а), точка 2), проявляєть помітні та вузькі D 

та G піки, подібні до випадків з шаром оксиду (Рис. 4.3.2.1(б)). Це можна 

пояснити певним шаром оксиду, який все одно мав місце на даному зразку.  

В Експерименті №2 на Fe підкладках було отримано спектри, близькі до 

отриманих на Cu підкладках за подібних умов. Спектр з окисленої залізної (Fe) 

підкладки аналогічний до випадку не окисленої, але відрізняється значно 

меншою інтенсивністю і тому не наводився на (Рис.4.3.2.1.(в)). На NaCl 

підкладках спостерігалася широка G-смуга з меншими частотами, ніж на Fe та 

Сг, але водночас D-смуга сильно перекривається широкою G-смугою 

(Рис.4.3.2.1.(в)), що свідчить про високу невпорядкованість зразка.  

Співвідношення I(D)/I(G) визначає розміри нанокристалітів, та наведені у 

Таблиці 4.3.2.2.. Ці вуглецеві плівки можна класифікувати як невпорядкований 

нанокристалічний графіт чи аморфний графіт (a-C) з великим вмістом sp
2
 

фракції [94, 88].  
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Таблиця.4.3.2.1  

Дані зі спектрів КРС вуглецевих плівок на Cu /CuxOx підкладках у Експерименті №1 

(Режим №0 Таблиця 4.3.1.4) 

(№ точки) 

№ зразка 

 

 
Пік D Пік G 

I(D)/

I(G) 
La, нм 

Тип 

плівки 

Підкладка вважалася рівною   

(0) 1.1 (Cu) -"точка 

1" 

Δν, см
-1

 1386,22 1541,93  

Інтенсивність 71,72 85,234 0,84 1,24 a-C 

(1) 1.1 (Cu) -"точка 

2" 

Δν, см
-1

 1364,14 1578,88   

Інтенсивність 165,72 221,28 0,75 1,17 a-C 

(2) 2.1 (CuxOx) Δν, см
-1

 1375,44 1578,0   

Інтенсивність 229,97 394,40 0,58 1,03 a-C 

Підкладка шорстка (пошкрябана наждачним папером)   

(3) 1.2 (Cu) Δν, см
-1

 1385,03 1553,87  

Інтенсивність 130,96 155,15 0,84 1,24 a-C 

(4) 2.2 (CuxOx) Δν, см
-1

 1374,85 1574,72   

Інтенсивність 191,43 280,13 0,68 1,12 a-C 

 

(а) (б) 

(в) 

Рис. 4.3.2.1. КРС спектри зі зразків з 

експериментів №1 та №2: (а) – не 

окислена мідь (експеримент №1 

(Таблиця 4.3.2.1)); (б) – окислена мідь; (в) – 

різні підкладки (експеримент №2 

(Таблиця 4.3.2.2)): 1 – шорстка та 

окислена мідь, 2 – залізо, 3 – рівна мідь, 4 – 

хлорид натрію (NaCl). (Тут і далі КРС 

спектри позбавлялися від високочас-

тотного зашумлення (згладжувалися) за 

допомогою засобу «фільтр швидкого 

претворення Фур’є» «FFT filtering» по 40 

точках програми Origin 7.0). 

 

Випадок CuxOx має найвищу частоту піку G високу інтенсивність D-піку, 

що наближається по інтенсивності до G. Також випадок NaCl підкладки з Fe 

каталізатором продемонстрував найменший розмір La з найнижчим значенням 
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частоти піку G (Таблиці 4.3.2.2.). Зразок на Cu при 560 В розрядної напруги мав 

значно нижчу частоту G ніж зразок, отриманий при 720 В (а останній 

наближається до 1580 см
-1

, переходу до nc-C). 

 

Таблиця.4.3.2.2.   

Результати аналізу спектрів КРС з вуглецевих плівок на різних підкладках 

(Експеримент №2 (Режим №8 Таблиця 4.3.1.5 (Fe каталізатор)) 

Підкладка  Пік D Пік G I(D)/I(G) 
La, 

нм 

Тип 

плівки 

Підкладка вважалася рівною  

Fe 

 

Δν, см
-1

 1362,57 1571,64  

Інтенсивність 357,66 504,04 0,71 1,14 a-C 

Cu Δν, см
-1

 1377,9 1556,92  

Інтенсивність 297,3 400,43 0,74 1,16 a-C 

NaCl  Δν, см
-1

 1373,61 1538,53  

Інтенсивність 524,93 841,64 0,63 1,07 a-C 

Підкладка пошкрябана наждачним папером (експеримент 2) 

CuxOx Δν, см
-1

 1379,13 1577,77  

Інтенсивність 170,42 192,0 0,89 1,27 a-C 

 

В Експерименті №3 було розглянуто два розрядні струми: 70 мА – при 

напрузі розряду 420..460 В та 130 мА при 550..560 В за робочого тиску 1,33 Па 

(Таблиця 4.3.1.5.). Деякі дані з вимірювань КРС наведено у Таблиці 4.3.2.3.  

Графіт, подібний до того, що використано у мішені, теж було 

проаналізовано КРС (Рис. 4.3.2.3(а)). Даний зразок демонстрував велику 

інтенсивність та малу ширину смуги G, яка відповідає зв’язкам sp
2
, та малу 

інтенсивність та малу ширину смуги D, що означає малий ступінь 

невпорядкованості і великі розміри sp
2
 площин (Розділ 4.3.2.). Цей графіт має 

довжину кореляції 11,32 нм, яка значно більше за відповідні довжини кореляцій 

отриманих плівок, що також означає, що його структура не відтворюється у них. 

В при використанні нікелевого каталізатору спостерігалося утворення 

вуглецевих плівок на міді (Cu) та оксиді міді (CuxOx) з інтенсивними та помітно 

розділеними G та D піками. (Рис. 4.3.2.2, Таблиця 4.3.2.3). У випадку двох 

режимів по струму розряду (130 мА та 70 мА) відмічається перевага зразків, 

отриманих за більшого струму, та, відповідно, енергій атомів C (La=1,24 нм та 
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1,17 нм відповідно (Таблиця 4.3.2.3)), (що також можна пов’язати і з більшою 

температурою підкладки у випадку 130 мА – 417 К проти 363 К при 70 мА). У 

випадках однакового струму 130 мА розміри нанокристалітів у зразках є 

близькими на CuxOx та на Cu підкладках (Таблиця 4.3.2.3).  

 

Таблиця.4.3.2.3.  

Результати аналізу спектрів КРС з вуглецевих плівок на різних підкладках у 

Експерименті №3 (Режими №(3), №(4) Таблиця 4.3.1.5, Ni каталізатор)). 

Підкладка  Пік D Пік G 
I(D) 

/I(G) 
La, нм 

Тип 

плівки 

Графіт мішені 

(без плівки) 

Δν, см
-1

 1359,73 1581,24 0,39 11,32  

Інтенсивність 159,37 462,89 

Cu при 130 мА Δν, см
-1

 1356,77 1564,78 0,86 1,25 a-C 

Інтенсивність 325,24 379,25 

CuxOx при 

130 мА 

Δν, см
-1

 1360,6 1555,1 0,84 1,24 a-C 

Інтенсивність 194,01 230,2 

Сu, CuxOx при 

70 mA 

Δν, см
-1

 1405,75 1553,9   a-C 

Інтенсивність 224,01 300 0,75 1,17 a-C 

 

Треба відзначити, що у експериментах №2 та №3 на умовно рівних 

поверхнях міді (як окислених так, і не окислених) утворилися плівки з частотами 

D та G піків нижчими, ніж у випадку поверхні обробленої наждачним папером, 

що може свідчити про більшу невпорядкованість таких зразків (Таблиця.4.3.2.2., 

Таблиця.4.3.2.3.). 

В Експерименті №3А розглядається випадок нікелевої підкладки за тиску 

аргону 1,33 Па, струму розряду 120 мА при напругах від 500 В до 560 В. Час 

експерименту 45 хвилин (Таблиця 4.3.1.3, Таблиця.4.3.2.4, Рис. 4.3.2.2 (в,г)).  

Розрахунок на основі співвідношень (4.3.2.1) та (4.3.2.2) продемонстрував, 

що довжина кореляції є найбільшою у випадку попередньо розпорошеної Ni-

підкладки та сягає 4,9 нм (Таблиця 4.3.2.4). Дані зразки продемонстрували 

подібну, але принципово відмінну структуру КРС-спектру, близьку до 

відповідної у БВНТ з літератури [150, 159]. У порівнянні з випадком Cu 

підкладок частота смуги G більше перевищує 1580 см
-1

, що вказує на значно 

меншу ступінь аморфизації плівок, а помітніше розділення смуг D та G означає 
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наявність більшої впорядкованості зразків (Рис. 4.3.2.2.(в,г)). Отже, ці плавки 

можна вважати nc-C, та припустити можливість формування в них ВНТ. 

 

(а) (б) 

(в) (г) 

Рис. 4.3.2.2. КРС спектри зі зразків у Експерименті №3 та №3А: (а) – з вуглецевих плівок на 

мідних підкладках при струмі 130 мА; (б) – порівняння випадку 70мА для вуглецевих плівок на 

мідних підкладках; (в) – вуглецева плівка на нікелі при 120 мА (Таб. 4.3.2.4.); (г) – порівняння 

випадків плівки на міді при 130мА та 70мА, а також нікелю при 120 мА, графіту з мішені.  

 

Також на зразках з експериментів №3 та 3А є максимум у області  

2700 см
-1

, так званий 2D-пік, характерний для графеноподібних плівок [150]. Але 

він дуже широкий, що вказує на значну невпорядкваність або малі розміри 

площин графену, навіть у порівнянні з графітом мішені (Рис. 4.3.2.2(г)). 

В Експерименті №4 розглядається випадок підкладок з монокристалічного 

NaCl за тиску аргону 1,33 Па та трьох розрядних струмах: 70 мА (~400 В), 

130 мА (~500 В) та 150 мА (~530 .. 540 В) з використанням Ni каталізатору, як в 

Експерименті №3А (дані наведено у Таблиці.4.3.2.5). Час процесу у цих 

випадках складав 192 с, 90 с та 76 с відповідно (Таблиця 4.3.1.4.). Згідно КРС-

спектрів, дані плівки відносяться до аморвних (склоподібних) плівок a-C. 
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Отримані зразки плівки досліджувалися на електронному мікроскопі 

ПЭМ-У при збільшенні у 2×10
5
 разів (Рис. 4.3.2.4(а,б,в)). 

 

Таблиця.4.3.2.4.  

Результати аналізу спектрів КРС з вуглецевих плівок на різних підкладках у 

Експерименті №3А (Режим №(1, 2) Таблиця 4.3.1.5)) 

 Пік D Пік G 
I(D)/

I(G) 

La, 

нм 

Тип 

плівки 
Примітка 

Ni 

G1,2 

Δν, см
-1

 1401,16 1566,65 0,90

0 

1,2

8 

a-C Центр відпра-

цьованої мішені Інтенс. 35,11 38,98 

Ni 

G3 

Δν, см
-1

 1371,6 1596,45 0,94 4,6

7 

nc-C Зовнішня 

границя зони 

розпорошення 
Інтенсивність 325,36 345,38 

Ni 

G4 

Δν, см
-1

 1355,62 1582,84 0,89 4,9

4 

nc-C Внутрішня 

границя зони 

розпорошення  
Інтенсивність 150,74 169,38 

Ni 

G6 

Δν, см
-1

 1349,7 1568,64 0,86 1,2

5 

a-C Темна плівка з 

протилежного 

боку від центру 
Інтенсивність 204,67 239,18 

Ni 

G7 

Δν, см
-1

 1364,5 1573,97 0,9 1,2

8 

a-C Внутр. границя 

зони 

розпорошення з 

протилежного 

боку від центру 

Інтенсивність 131,91 147,47 

Ni 

G8 

Δν, см
-1

 1353,85 1576,923 0,9 1,2

8 

a-C 

Інтенсивність 131,45 146,53 

 

Зображення, отримані за допомогою електронної просвітної мікроскопії 

(Рис. 4.3.2.4(а-в)), демонструють достатньо аморфізовану острівцеву плівку, в 

якій розмір «острівців» відповідає розмірам, які оцінено з КРС спектрів 

(Рис. 4.3.2.4(г)). Відповідні позначки зроблені на зображеннях, що 

демонструють відповідність отриманих значень розмірам нанокристалітів. 

Фактично La – довжина кореляції – розуміється як радіус кола, в якому 

спостерігається певна кристалічна структура (Рис. 4.3.2.4 (в)). Отже, при 

середній довжині кореляції біля 1,2 нм, діаметр нанокристаліта складатиме 

приблизно 2,4 нм (Таблиця 4.3.2.5.). Очевидно, що дані, отримані з КРС зразків з 

експериментів №1-3А, які неможливо дослідити за домогою просвітної 

електронної мікроскопії (ПЕМ), демонструють достовірну інформацію про 

розмір нанокристалітів у них. 
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Таблиця.4.3.2.5.  

Результати аналізу середніх значень для спектрів КРС з a-C вуглецевих плівок на 

різних підкладках у Експерименті № 4(Режим №(5),(6),(7) Таблиця 4.3.1.5)) 

Підкладка (Режим) Частота піку 

D, см
-1

 

Частота піку 

G, см
-1

 

<I(D)/I(G)> <La, нм> 

NaCl @ 70 mA (7) 1377,31 1562,38 0,85 1,25 

NaCl @ 130 mA (6) 1395,43 1560,1 0,85 1,20 

NaCl @ 150 mA (5) 1383,89 1557,92 0,79 1,24 

 

(а)  (б) 

(в) (г) 

Рис. 4.3.2.4.Результати експерименту №4 [81]: (а - в) Просвітна мікроскопія плівок для 

зразків a-C плівки на NaCl ((а) 70 мА; (б) 150 мА; (в) 130 мА);(г) КРС спектри зі зразків 

 

4.3.3. Порівняння властивостоей вуглецевих плівок, створених за 

допомогою ДЗМРП, з показниками інших методів  

У Таблиці 4.3.3.1. демонструються середні значення, отримані на всіх 

зразках з режимів Таблиці 4.3.1.5, та наводяться порівняння з даними зі статей 

[152, 155, 160, 150], що підтверджує реалістичність отриманих результатів.  
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Більшість зразків з Експериментів №1-4, у випадках Fe та NaCl підкладок, 

як і більшість випадків з Cu та Ni підкладками, мають частоту піку G-смуги 

нижче 1580 см
-1

 (режими (2) – (8) у Таблиці 4.3.3.1) та можуть бути 

класифікованими, як невпорядкований нанокристалічний графіт, або аморфний 

графіт, з великим вмістом sp
2
 форми вуглецю (a-C). Але деякі зразки (з 

Есперименту №3А) на модифікованій розпорошеням поверхня Ni ((1) Таблиця 

4.3.3.1), Таблиця.4.3.2.4.) мають частоти вище 1580 см
-1

, або ближче до цього 

значення ніж зразки на Cu, CuxOx, Fe (режими (1) та (2) у Таблиці 4.3.3.1 

відповідно). Всі розглянуті вуглецеві плівки з великим La = 4,8 нм відносяться до 

нанокристалічних nc-C, що нагадує показники для ВНВ та ВНТ [152, 155, 150] 

(Рис. 4.3.3.1(б)). 

 

(а) (б) 

Рис. 4.3.3.1. (а) – Порівняння середньої довжини кореляції <La> та середньої частоти піку 

G<Δν(G)>у випадках Таблиці 4.3.2.6. [81], (б) – приклад КРС спектрів вуглецевих плівок, 

осаджених за CVD методу у [150] на Ni 300 нм підшарі при 1273 К. (I) – графеноподібна 

плівка; (II) – паразитні нановолокна. 

 

Точка (1) Рис. 4.3.3.1(а) є близькою до результатів аналізу спектрів з робіт 

інших авторів [152, 155, 160, 150] були синтезовані за більших температур 

підкладки Ts=(773 .. 1273) К. Для порівняння у поточній роботі температура 

сягала Ts= (363 .. 417) К. Точки (10), (11) на Рис. 4.3.3.1(а)) відповідають 

випадкам в яких спостерігалися БВНТ у [152, 155] та нановолокна [150], а інші 

випадки плівок, отриманих у роботі,є близькими до випадку (13) з (Таб. 4.3.3.1), 
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якій пов’язаний з температурою зростання вуглецевої плівки при температурі 

підкладки 523 К. 

У випадку Експерименту №3 (Ni каталізатор (Таблиця 4.3.2.3)) було 

показано, що вищий струм 130 мА (та відповідні напруги (560 В) та енергії 

розпорошених частинок) забезпечує дещо більші розміри нанокристалітів у a-C 

плівках, ніж при 70 мА (при 460 В) і більш впорядковані плівки, ознакою чого є 

помітніше розділені D- і G-смуги (Рис. 4.3.2.2 (а, б)). 

 

Таблиця 4.3.3.1. 

Зведення результатів обробки спектрів КРС вуглецевих плівок у різних експериментах 

№ режиму 

(під-кладка) 

Каталі

затор 

(S, см
2
) 

Ts, K 

підкл

адки 

Трива

лість, 

с 

Ud, 

В 

Id, 

мА 

pAr, 

Па 

Часто

та піку 

D, см
-1

 

Часто

та піку 

G, см
-1

 

<I(D

)/I(G

)> 

<La>

, нм 

0.(Cu, 

CuxOx) 

Fe(1,5) н.д. до 

3600 

700..

750 

120..

140 

1,5.

.1,8 

1377,5

6 

1562,3

3 

0,78 1,19 

1. (Ni 

розпорош.) 

Ni (3,0) 

343..4

17 

2700 
550..

560 

120 

1,3

3 

1363,6

1 

1589,6

5 

0,92 4,80 

2. (Ni)  1359,1

7 

1575,4

4 

0,9 1,28 

3. (Cu, 

CuxOx) 

Ni (1,5) 1800 550..

560 

130 1370,6

8 

1560,2

8 

0,85 1,24 

4. (Cu, 

CuxOx) 

343.. 

363 

4800 420..

460 

70 1380,4

3 

1557,4

1 

0,74 1,16 

5. (NaCl) 

Ni (3,0) 
343..4

17 

70 540 150 
1395,4

3 
1560,1 0,85 

1,24 

6. (NaCl) 

90 

500 130 1383,8

9 

1557,9

2 

0,79 1,2 

7. (NaCl) 192 400 70 1377,3 1562,4 0,85 1,25 

8. (Fe) Fe (1,0) н.д. 1800 560 120 1,8 1362,6 1571,6 0,71 1,14 

9. Графіт  1359,7 1581,2 0,39 11,32 

10. (SiO2) 

[152] 

(PECVD) 

Ni  873..1

023 

120..1

80 

530 400 931 1341,6

7 

1606,2

5 

1,32 3,33 

11. (CuxOx) 

[155] (CVD) 

Fe  1023 7200  0 0 10
5 

1326,8

7 

1589,5

5 

1,49 2,95 

12. (SiO2) 

[160] (дуга) 

Co 

298 
н/д н/д н/д 

1,3

3×

10
-

3
 

~1350 
1547 0,3 0,74 

13.(SiO2) 

[160] (дуга) 

523 н/д н/д н/д ~1350 1557 0,68 1,11 

14.(SiO2) 

[160] (дуга) 

773 н/д н/д н/д ~1350 1582 1,05 4,19 

15.(SiO2) 

[150] (CVD) 

Ni 1273 600 0 0 10
5 

~1357 ~1600 0,948 4,64 

Примітка. Дужки <..> означають середнє значення, Ts. 
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У випадках використання підкладок з Cu/CuxOx (3) та NaCl (5-7) потік 

розпорошеного Ni, вочевидь буде достатнім для формування карбіда, з якого 

будуть формуватися нанокристаліти з розмірами більше ніж у випадках (0) з Fe 

– каталізатором та навіть на Fe підкладці (8). Отже, Ni каталізатор та підкладки 

демонструють первагу перед Fe каталізаторм та підкладками у формуванні 

великих нанокристалітів. 

 

4.3.4. Роль енергії атомів розпорошеного у ДЗМРП металу-каталізатору у 

формуванні плівок 

У експериментах №4 та №4А (№ 4 (напорошення на NaCl (5)-(7) Таблиця 

4.3.3.1), на скло Таблиця 4.3.1.4) струм 70 мА при напрузі 385..400 В через 

зменшення товщини мішені відповідає струму 40 мА на свіжій мішені з 

напругою 390 В (Таблиця 2.2.1.) і енергія розпорошених частинок теж менше.  

Водночас, ця енергія достатньо мала (Таблиця 4.3.1.4.), що ускладнює 

творення sp
2
- зв'язаної плівки вуглецю за даних умов через досягнення енергії 

7,04 еВ («хвостом» енергетичного розподілу). Взявши дані з моделювання для 

струмів 70 мА, 130 мА, иа 150 мА з Таблиці 4.3.1.4. та скориставшись виразом 

(2.3.4) для розпорошення Ni виявляється, що їх енергія має складати 10,95 еВ, 

13,78 еВ та 14,08 еВ відповідно. Також за цих умов кількість розпорошених 

атомів C (з виразу (2.3.1)) буде у 4,66 разів менше ніж Ni. Тобто з 1,5 см
2
 Ni 

пластин каталізатору має розпорошуватися стільки атомів, скільки з 7,0 см
2
 

графіту, що вже співставно з площами зон розпорошення, оціненими у Таблицях 

2.1.3 та 2.1.4. Але це максимальна оцінка, оскільки площа пластин каталізатору 

могла бути не вся покрита зонами розпорошення через невдале розміщення та 

відносно малу ширину зон у порівнянні з розмірами пластин. Надмірна кількість 

Ni буде позитивно впливати на створення карбідів Ni [90] з яких 

формуватиметься графеноподібна плівка або нановолокна як у [150] (Рис. 

4.3.3.1(б)). У [150] процес формування sp
2
- зв'язаної плівки відбуваєтсья за 

рахунок теплової енергії при температурі 1273 К (0,12 еВ), що набагато менше 

за 1,5 еВ при 70 мА у поточній роботі. А при при струмах 130 мА та   мА 
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(Таблиця 4.3.1.4.) середня енергя атомів C прямує до 7,04 еВ, та вони 

зв’язуються між собою без "допомоги" Ni. Це може погіршити умови створення 

великих порожнистих наночастинок при великих струмах, як у роботах [2-8]. 

 

Висновки до підрозділу 4.3 

 

Отже, комп’ютерне моделювання методом Монте-Карло, що розроблене у 

цій роботі, дозволило визначити оптимальні режими на даному ДЗМРП, що 

забезпечують зростання вуглецевих плівок аморфного вуглецю (a-C) та 

нанокристалічного графіту (nc-C) з sp
2
-зв’язками. А саме: струми Id > 70 мА, 

напруги Ud > 400 В, тиски робочого газу аргону pAr = 1,33..1,8 Па. Також за 

допомогою моделювання підтверджено густина потоку (і швидкості росту 

плівки) на скляних підкладках та оцінено енергію розпорошених атомів при 

цьому. Оцінка показала важливу роль енергії розпорошеного Ni каталізатору 

при формуванні sp
2
-зв’язаної плівки при малих струмах та напругах розряду 

менше 400 В.  

Виявлено, що за тих самих умов напорошення, у випадку використання 

умовно рівних поверхонь підкладки вуглецеві плівки найчастіше є аморфними 

(склоподібними) a-C, а на оброблених механічно або попередньо розпорошених 

на ДЗМРП, плівки прямують до nc-C або є нанокристалічними nc-C.  

Виявлено, що зміна розрядного струму в діапазоні від 70 мА до 150 мА 

слабко впливає на розміри нанокристалітів у отриманих a-C плівках, які 

варіювалися поблизу <La>=1,2 нм у випадках Cu (CuxOx), Fe, NaCl підкладок. 

При цьому помітного впливу зміни температури підкладки у межах (347...417) К 

теж помічено не було 

Виявлено, що CuxOx і Ni підкладки з Ni каталізатором забезпечують 

формування a-C плівок з G-піком спектрів КРС найближче до 1580 см
-1

, та 

найбільші La. При тих же самих розрядних напругах і струмах в разі Ni 

підкладки з розпорошеної мішені пік G має частоти більше 1580 см
-1

, що означає 

виникнення нанокристалічної структури nc-C з sp
2
- зв’язками, розміри <La> яких 
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оцінено, як близькі до зразків з вуглецевими нанотрубками та нановолокнами 

отриманими за інших методів (наприклад PECVD [152], CVD [155, 150], дуговий 

розряд [160] (Таблиця 4.3.3.1)). Розміри нанокристалітів <La> = 4,8 нм та 

характер КРС спектру у останньому випадку (Рис.4.3.2.2(в, г)) також нагадував 

відповідні зразки з «графітовими нанострижнями», отриманими у методі CVD з 

роботи [150] (Рис. 4.3.3.1(б)), які синтезувалися при 1273 К на шарі Ni, але були 

небажаним явищем, оскільки автори [150] намагалися отримати однорідні 

графенроподібні плівки. 

 

4.4. Вплив потоку та енергії розпорошеного у ДЗМРП вуглецю, та 

температури підкладки на властивості вуглецевих плівок, напорошених на 

кремнієві підкладки 

 

У цій серії експериментів «Експеримент №5» (Таблиця 4.4.1) використано 

квадратну графітову мішень розмірами 100×100×3мм (з чистотою 99,99%). 

Шматки металевих шкаталізаторів з неправильною формою розміщувались на 

мішені в зонах розпорошення (Ni і Cu (1,5..5,0×1,5..3,0×0,1 мм), Yi (приблизно 

4×3×2 мм)). Використано підкладки з Si/SiO2 розмірами 6×6 мм. На підкладку у 

випадку №5 (Таб. 4.4.1) Ni товщиною до 100 нм наносився на тому ж ДЗМРП. У 

процесах дотримувалися струму розряду Id = 120 мА, при фактичній напрузі 

розряду Ud від 430 В до 560 В. Температуру підкладок ts (Ts) контролювали 

резистивним нагрівачем підкладки з хромель-алюмелевою термопарою в 

діапазоні 70
o
C до 345

o
C (Ts = (343,16 .. 618,16) К). Тиск робочого газу Ar 

становив p = 1,33 Па. Відстань мішень – підкладка була встановлена як hsubst. = 

4 см. Середній час процесів напорошення становив 15 хвилин.  

Для апроксимації піків спектрів КРС плівок, використано альтернативу 

гауссовій формі лінії, так звану криву Брейта-Вігнера-Фано (BWF) для піку G та 

лоренцеву форму для піку D [93, 92], що були представлені у програмних 

функціїях системи Origin 8.5, за допомогою яких були визначені частоти піків 

ωD і ωG, та їх інтенсивності I(D) та I(G), а також «ширина на половині висоти» 
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FWHMG піку G (Рис. 4.4.3(г)). Це також дозволило уточнити співвідношення 

I(D)/I(G), у порівнянні із попередніми вимірюваннями (Розділ 4.3). Для 

порівняння було повторно оброблено дані для нанесення плівок на NaCl, що 

принципово не змінилися (Таблиця 4.4.1.). Комп’ютерне моделювання було 

виконано за допомогою раніше розробленого МК-коду [80, 81] (Розділ 3) за 

одного й того самого струму Id = 120 мА та при зміні розрядної напруги Ud у 

межах від 430 В до 700 В (Рис. 4.4.1).  

 

Таблиця 4.4.1 

Режими, типи зразків та деякі результати з КРС у Експерименті №5 

№  Каталізатор * ts, 
o
C  Ts, K Ud, В Id, мА ωD, см

-1
 ωG, см

-1
 <La>, нм Тип  

1 Нема 288  561 430 120 1376,72 1582,68 5,60 nc-C 

2 Нема 104  377 460 120 1422,26 1572,29 0,73 a-C 

3 Нема 345 618 475 120 1371,22 1579,68 1,22 a-C 

4 Нема 140 413 490 120 1413,95 1544,41 0,3 a-C 

5 Ni напорош. 330 603 500 120 1348,52 1580,85 6,3 nc-C 

6 Ni з мішені 330 603 520 120 1370,33 1610,05 6,05 nc-C 

7 Y+Ni з міш. 330 603 540 120 1365,72 1587,68 4,87 nc-C 

8 Y+Cu з міш. 330 603 560 120 1366,69 1586,64 5,05 nc-C 

9 Ni з мішені 102 375 500 130 1371,76 1561,48 1,06 a-C 

10 Ni з мішені 144  417 540 150 1361,96 1564,28 0,97 a-C 

* ts=(Ts –273,16), де Ts – температура підкладки у K. Зразки № 9, 10 на NaCl, а інші – SiO2. 

 

Це моделювання показало, що при Ud = 475 В спостерігається мінімум 

густини потоку на підкладці Γt так і на мішені Γc. Також важливо відзначити 

рівність потоків при 430 В та 500..550В. Це пов’язано зі зміною інтенсивностей 

розряду у внутрішній та зовнішній зонах даного ДЗМРП (Рис. 4.4.1 (а)). При 

напругах 475 В та 580 В внутрішня зона розряду має низьку інтенсивність, але 

напруга 580 В компенсує потік Γt більш ефективним розпорошенням. Енергії 

розпорошених частинок лінійно зростають від розрядної напруги (Рис. 4.4.1 (в)), 

та переходить через Ws,t = 7,04 еВ після 550 В (атоми C мають ефективно 

зв’язуватися). З густину потоку на підкладку Γt (Рис. 4.4.1 (б)), можна 

розрахувати швидкість напорошення плівки, виходячи із її маси за одиницю 

часу (Рис. 4.4.1 (г)). Густину a-C плівки обрано рівною 2,1 г/см
3
 [51, 158]. Також 

для порівняння було обрано значення швидкості напорошення з Експерименту 

№4А при Id=(130 та 150) мA (Ud=(510 та 530) В) (Таб. 4.3.2.5, 4.3.1.4). 
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(а) (б) 

(в) (г) 

Рис. 4.4.1. Результати комп’ютерного моделювання процесу розпорошення вуглецю у 

ДЗМРП при Id=120 мА, pAr=1,33 Па за різних розрядних напруг Ud: (а) – радіальний розподіл 

густини потоку Γc розпорошених частинок на мішені ДЗМРП; (б) – залежність 

усереднених по радіусу густин потоку на мішені Γc та на підкладці Γt від Ud; (в) – 

залежність усереднених по радіусу енергій частинок C на мішені Ws та на підкладці Wt від 

Ud; (г) – оцінена з моделювання швидкість зростання плівки та деякі експериментальні 

дані з вимірів інтерферометром Лінника (світлі точки). 

 

Швидкість 198 Å/хв (0,33 нм/с) за цих умов мало змінюється, як і 

розраховані з моделювання значення (біля 350 Å/хв). Двократна відмінність цих 

значень може бути пов’язаною з «усередненістю» енергій атомів, лише половина 

яких має енергії від 7,04 еВ, але подвоєні експериментальні величини майже 

потрапляють на графік з моделювання (Рис. 4.4.1 (г) «зірочки»). Результати 

комп’ютерного моделювання (за обраних спрощень) можна вважати 

задовільними.  

Приклад КРС спектру зі зразка № 7 (Таб. 4.4.1) зображено на Рис.4.4.2(а). 

Було помічено, що як і у попередніх випадках спостерігаються режими за яких 

частота піку G – ωG може бути як більше так і менше 1580 см
-1

, у залежності від 

параметрів процесу (Рис.4.4.2 (б-г)).  
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(а) (б) 

(в) (г) 

Рис. 4.4.2. Результати дослідження КРС зразків вуглецевих плівок «Експеримент №5»: (а) 

– приклад КРС спектру зі зразка №7 у двох точках; залежності частоти КРС піку G (ωG): 

(б) – від температури підкладки; (в) – від розрядної напруги Ud; (г) – від енергії 

розпорошених з мішені атомів C на підкладці. 

 

Отже, за температур підкладки нижче 150
 o
C на зразках без каталізатору 

№ 2, 4 та з каталізатром на NaCl № 9, 10 спостерігаються a-C плівки з високим 

ступенем аморфізації (Таб. 4.4.1). Зразки з каталізаторами №5-8 при 330
 o
C 

проявляють себе як нанокристалічні плівки nc-C з ωG більше 1580 см
-1

 (Таб. 

4.4.1). Але у группу «275
 o
C+» потрапляють зразки без каталізатору №1 

(ωG=1582,68 см
-1

, nc-C) та №3 (ωG=1579,68 см
-1

, a-С). Обидва зразка 

напорошувалися за енергій частинок менше 7,04 еВ (Рис.4.4.2(в)), але при цьому 

потік атомів вуглецю у випадку зразка №3 є мінімальним при Ud = 475 В, згідно 

вищенаведеного моделювання та значно меншим, ніж у випадку зразка № 1 

(див. Рис.4.4.3(а)). Загальна залежність від енергії розпорошених частинок 

вуглецю та відповідних розрядних напруг (Рис.4.4.2(в, г)) не така очевидна, але, 

все-таки підвищені розрядні напруги (від 500 В) та енергії розпоршених атомів 

(від 5,5 еВ) у більшості випадків забезпечують значення піку G більші за 
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1580 см
-1

. На Рис. 4.4.3 (а, б) можна побачити, що зразок №1, отриманий при 

температурі 288
o
C без каталізатору опинився по розміру <La> поряд зі зразками, 

отриманими за приблизно тих самих температур, але значно більших розрядних 

напруг Рис. 4.4.3 (в). Це явище можна пояснити саме близькими густинами 

потоку, що проявляються (згідно комп’ютерного моделювання) на ДЗМРП за 

цих умов (Рис. 4.4.1 б, г). Також менiша густина потоку пояснює повердіку 

зразка, при 345 
o
C (4.4.3 (а)), у якого виявився значно менший <La>.  

 

(а) (б) 

(в) (г) 

Рис. 4.4.3. Результати дослідження КРС зразків вуглецевих плівок «Експеримент №5»: – 

залежності довжини кореляції <La>: (а) – від густини потоку на мішені <Γt>; (б) – від 

температури підкладки Ts; (в) – від розрядної напруги Ud; (г) – залежність «напівширини» 

піка G від <La> 

 

На підкладках з NaCl (№9,10) плівка осаджувалася, за наявності 

каталізатора, але при температурах до 150 
o
C (423,16 K), напруга розряду Ud = 

(500 .. 540) В не допомогла досягти великих розмірів нанокристалітів.  
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На Рис.4.4.3(г) зображено залежність «напівширини» піку G (FWHMG) від 

довжини кореляції <La>. Більшість нанокристалічних nc-C зразків (№7, 8, 1) 

мають меншу величину FWHMG ніж всі аморфні a-C (№2, 3, 4, 9, 10). Це 

логічно, скільки той же графіт має більш впорядковану структуру та 

максимально вузький пік G (Рис.4.3.2.2(г)), на відміну від аморфних 

(склоподібних) a-C. При цьому зразки №5 та №6 з Ni каталізатром 

продемонстрували ширину FWHMG на рівсні зразків, які продемонстрували a-C. 

І це теж логічно, оскільки дані зразки отримувалися при найнижчих Ud з групи 

«каталітичних» зразків три температурі 330
 o

C. Водночас зразок №5, отриманий 

на шарі Ni, зміг перейти у nc-C группу з ωG = 1580,85 см
-1

. Це вказує на умови 

його формування, що близькі до випадків без каталізатору. 

 

Висновки до підрозділу 4.4 

 

Розроблена програма моделювання ДЗМРП дозволяє передбачити 

швидкість напорошення С плівок та енергію частинок за умов, обумовлених 

режимом розряду. Розрахована швидкість напорошення плівки С визначається 

потоком розпорошених частинок та змінюється від 275 Å/хв до 475 Å/хв при 

зміні розрядної напруги у діапазоні Ud = (425(475)..700) В. Швидкість, оцінена з 

оптичних вимірювань, становила 198 Å/хв при Ud = (510..530) В, її подвоєння 

дає значення, близькі до 350..370 Å/хв, оцінені з комп'ютерного моделювання. 

Це підтверджує, що не всі атоми досягають прогової енергії 7,04 еВ, а потік 

частинок не можна розглядати окремо від їх розподілу по енергіям. З 

моделюванням за струму 120 мА передбачено мінімум потоку розпорошеного 

матеріалу при розрядній напрузі 475В (4,95×10
15

см
-2

с
-1

), що підтверджується 

неможливістю свторити nc-C плівку у випадку зразка №3 (Таб. 4.4.1), при 

температурі у 345
 o

C (618,16 K). А з іншого боку, nc-C зразок № 1 зростав при 

288
 o

C (561,16 K) та 430 В та в умовах передбаченого потоку 6×10
15

см
-2

с
-1

, як і у 

nc-C зразків № 5, 6 (при (500 .. 520) В) де нанокристаліти сягали 5-6 нм, згідно 

КРС-спектроскопії. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

1) Розроблена програма моделювання електричного розряду 

двозонного магнетронного розпорошувача (ДЗМРП [42, 67]) методом Монте-

Карло дозволяє передбачити швидкість напорошення плівок та енергію частинок 

за умов, обумовлених режимом розряду. Експериментально продемонстровано 

напорошення аморфних (a-C) та наноструктурованих (nc-C) вуглецевих плівок 

товщиною від 30 нм як на металічних (Fe, Ni, Cu), так і діелектричних (NaCl, 

SiO2, скло) підкладках за температур від (373 .. 423) K до 618,16 K з 

використанням Ni, Fe, Cu+Y, Cu+Ni каталізаторів та без них. Зі спектрів 

комбінаційного розсіювання світла зразків вуглецевих плівок було виявлено, що 

більшість зразків на підкладках з Cu/CuxOx, Ni, Si/SiO2 є sp
2
-зв'язаним аморфним 

вуглецем (a-C) з характерним розміром нанокристалітів біля <La> = 1,2 нм. 

Зразки, що формувалися на кремнії (Si/SiO2) за температур нижче 423 K з 

розпорошеним або осадженим на підкладку Ni каталізатором, класифіковано як 

аморфний/склоподібний вуглець (a-C), а від 561 K до 603 K – як 

нанокристалічний (nc-C) з <La> до 6 нм (Рис. 4.4.3(б)). 

2) Вперше на основі комп’ютерного моделювання для даного ДЗМРП 

встановлено оптимальний діапазон режимів для досягнення енергії 

розпорошених з мішені атомів вуглецю у 7,04 еВ: розрядний струм не менше 

100 мА при напругах більше 500 В, за тиску робочого газу Ar не більше 2 Па 

((Рис. 4.2.1.2(б), Рис. 4.4.1(в)). Моделювання продемонструвало, що на відстані 

(3 .. 4) см від катода-мішені ДЗМРП рівномірність густини потоку атомів С у 

ДЗМРП помітно більша, ніж на відстані 2 см (Рис. 4.2.3.3(а)), а енергія 

розпорошених частинок за тиску менше 2 Па мало залежить від відстані 

мішень – підкладка (Рис. 4.2.3.3(б)). Додатковим підтвердженням оптимальності 

режимів розряду ДЗМРП, оцінених з моделювання, є досягнення найбільших 

розмірів нанокристалітів (<La> = (5 .. 6) нм) у плівках на Si/SiO2 підкладках за 

умов потоку на підкладку 6×10
15 

см
-2

с
-1

, що спостерігався при розрядному струмі 
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120 мА та напругах (500..520) В (Таб.4.4.1). Оцінена з моделювання середня 

енергія частинок за напруг до 550 В була меншою за необхідні 7,04 еВ 

(Рис.4.4.2(г)). Тому лише частина потоку відіграє роль у створенні плівки. 

3) Виявлено з експерименту, що додаткова енергія іонів плазми 

розряду, обумовлена потенціалом самозміщення незаземленої підкладки даного 

ДЗМРП на відстані від мішені у (3,5 .. 4) см, не перевищує 7,04 еВ, а за типових 

струмів розряду (більше 70 мА) складає біля 5 еВ ((Рис.2.2.1(в)). Це дозволяє 

нехтувати цим потенціалом при комп’ютерному моделюванні. Показано, що при 

тисках не більше 1,33 Па та струмів менше 60 мА поведінка цього потенціалу 

пов'язана з ефективністю магнітного утримання електронів плазми розряду біля 

катоду даного магнетронного розпорошувача. Тоді електрони не надають 

від'ємного потенціалу незаземленій підкладці. 

4) Вперше за допомогою комп’ютерного моделювання виявлено 

нелінійну зміну інтенсивності розпорошення внутрішньої та зовнішньої зони 

розряду ДЗМРП у залежності від розрядної напруги та товщини мішені. Це 

явище впливає на потік вуглецю на підкладку навіть за одного і того ж 

розрядоного струму (Рис.4.4.1(б)). Було виявлено, що зразки нанокристалічних 

(nc-C) плівок, що формувалися на Si/SiO2 підкладках за різних розрядних 

напруг, але однакового потоку (біля 6×10
15 

см
-2

с
-1

), мали близькі значення 

розмірів нанокристалітів (Рис.4.4.3 (а, в)). А зразок вуглецевої плівки, що 

сформувався за умов мінімуму потоку (4,95×10
15 

см
-2

с
-1

 (Рис.4.4.1(б))) навіть при 

більшій напрузі та температурі підкладки, можна вважати 

аморфним/склоподібним (a-C) (Таблиця 4.4.1).  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А. Порівняння методів комп'ютерного моделювання МРП (огляд 

літератури) 

 

У [83] та наведено характеристики декількох видів моделей для 

комп’ютерного моделюваннягазовогорозряду у МРП: аналітичні моделі; моделі 

суцільного середовища, або рідинні моделі, засновані на рівнянні неперервності; 

частинкові моделі; гібридні моделі, що включають комбінації усіх вищезгаданих 

моделей. Моделі охарактеризовано у Таблиці Д.А.1 [77]. 

Згідно [83] аналітичні моделі заснованінаспрощених аналітичних (в 

основному, напів-емпіричних) формулах для опису поведінки макроскопічних 

характеристик плазми: напруги, струму, тиску і магнітногополя. Ці моделі дуже 

швидкі, але вони дійсні тільки для умов розряду впевних режимах [9, 29, 49, 48]. 

Швидкість напорошення плівки на підкладці визначається з геометричних 

міркувань, та підбором параметрів пропорційності досягається узгодження 

результатів моделювання з експериментом. Методи коректні лише за малих 

тисків, де зіткненнями розпорошених атомів можна нехтувати, хоча дозволяють 

визначити відстань мішень – підкладка, на якій (як мета моделювання) 

досягається баланс між швидкістю напорошення плівки та рівномірністю 

нанесеного покриття. 

Моделі суцільного середовища, або «рідинні моделі» [89, 91], базуються на 

рівняннях неперервностіі самоузгодженому розрахунку електричного поля. Це 

дуже потужний метод моделювання, якщо виконано «локальне наближення 

поля», тобто енергії заряджених частинок мають бути врівновазі з 

електричнимиімагнітними полями [83]. Втрати енергії на зіткнення частинок 

повинні збалансувати енергетичний виграш у прискорюючих полях, а 

компоненти плазми повинні вести себе як рідина [68, 90, 106]. Рідинні моделі 

широко використовуються для моделювання газового розряду, однак у розряді 

низького тиску, такому як електричний розряд у МРП, втрати енергії через 
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зіткнення значно менші, ніж виграш в енергії за рахунок електричного поля, 

особливо для електронів. Крім того, складність магнітного поля МРП робить 

модель суцільного середовища для магнетронних розрядів не ефективною та 

потребує певних припущень [77]. 

 

Таблиця Д.А.1 

Методи опису газодинаміки плазми у комп’ютерних моделях (згідно [77]) 

Модель Принципи Переваги Надоліки Джерело 

Аналіти

чна  

Прості аналітичні формули, 

справедливі для спеціальних 

діапазонів параметрів 

Простий, швидкий Апроксимац

ії, часткова 

справедливіс

ть 

[9, 29, 49, 

48] 

Рідинна рівняння моментів Больцмана: 

збереження імпульсу, маси, енергії 

або дифузійно-дрейфова 

апроксимація. 

Простий, швидкий, 

з рівняння Пуас-

сонасамоузгодже-

не електричне поле 

Апроксимац

ія (локальна) 

термодинамі

чна 

рівновага 

(ЛТР) 

[66, 89, 

91, 106] 

Зіткнюв

ально-

радіацій

на  

Те саме, що і в рідинній моделі та 

рівняння збереження для 

збуджених компонент (баланс 

продукції та процесів втрат) 

Те саме, що і в 

Рідинних моделях 

Те саме, що і 

в рідинних 

моделях 

(ЛТР) 

 

Больцма

на 

Повний розв'язок рівняння 

транспорту Больцмана 

Враховує нерівно-

важну поведінку 

Складна 

математично 

[45, 77] 

Монте-

Карло 

(МК) 

(англ. 

МСС) 

Розгляд частинок на найнижчому 

мікроскопічному рівні. Для кожної 

частинки на кожному наступному 

часовому кроці розраховуються 

траекторії з законів Ньютона та 

зіткнення з генерованих 

комп'ютером випадкових чисел 

Точність для 

нерівноважної 

поведінки. 

Простий. 

Довгий час 

розрахунку. 

Не є 

самоузгодже

-ним 

[86, 110, 

115, 116, 

127 128, 

140, 144 

– 147] 

PIC/MC

C 

(англ.) 

Подібне до моделі Монте-Карло, 

але на кожному кроці 

розраховується електричне поле 

від позицій заряджених частинок 

через рівняння Пуассона 

Точний та 

самоузгоджений. 

Ще довший 

час 

розрахунку 

[66, 76, 

106 –  

108, 82 – 

85, 148, 

149] 

Гібрид-

на 

Деякі компоненти як рідина, деякі 

– як частинки. Монте-Карло для 

швидких (нерівноважних) 

компонент, а рідинна – для 

повільних (рівноважних) 

компонент та електричного поля 

Точний та само-

узгоджений, змен-

шується час розра-

хунку у порівнянні 

з PIC/MCC 

 [154, 106, 

77] 

 

Частинкові моделі розглядають кожну компоненту плазми індивідуально. 

Прикладом може служити модель Монте-Карло (далі МК, англ. Monte 

Carlocollisions – MCC «Монте-Карло зіткнення»), яка розглядає зіткнення 
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ймовірнісно і обчислює рухчастинок, виходячи з попередньо визначеного 

розподілу електричного поля [86, 110, 115, 116, 127, 128, 140, 144 – 147]. 

(Докладно алгоритм такого методу моделювання розглянуто у Розділі 3 цієї 

дисертаційної роботи.) Ця техніка моделювання досить швидка, оскільки 

електричнеполене розраховується самоузгоджено від зовнішньої електричного 

кола та просторового розподілу заряджених частинок. У [148] зазначається, що у 

випадку методу отримання профіля ерозії мішені у МРП на основі розподілу 

іонів з Монте-Карло моделі, iони та електрони рухаються у попередньо 

визначеному потенціалі, з якого визначається енергія та ймовірність 

розпорошення матеріалу мішені. Згідно [106], на основі МК моделювання 

задовільно визначається профіль ерозії катода-мішені, але неможливо визначити 

просторовий розподіл енергії заряджених частинок та просторовий потенціал. 

Умоделі «частинок в комірках» (“particles in cell” – PIC), якою можна 

доповнити метод МК, початкові припущення про потенціал не потрібні – 

створюється так званий метод PIC/MCC [66, 76, 106, 107, 108, 82 – 85, 148, 149], 

який для оцінки профілів ерозії враховує самоузгодження плазми та 

просторового потенціалу. PIC/MCC моделі дозволяють розрахувати всю 

поведінку розряду досить точно. Модель PIC/MCC може забезпечити великий 

об’єм даних, таких як: зв’язок катодної напруги та розрядного струму [86, 108]; 

густини потоків компонент плазми та їх енергії [107, 108, 83, 84, 148, 149]; 

розподіл потенціалу та інформацію про окремі зіткнення [82, 83]. За цього 

методу спостерігається подовження часу розрахунку у порівнянні з МСС, що 

частково пояснюється представленням реальних частинок як обмеженої 

кількості суперчастинок (далі – СЧ) та необхідністю зважування СЧ на сітці. 

Але з підвищенням швидкодії обчислювальних пристроїв та розпаралелюванням 

коду, цей метод стає привабливішим. 

Гібридні моделі відзначаються в основному поєднанням частинкових 

Монте-Карло моделей, змішаної моделі (PIC/MCC) для опису швидких 

електронів і рідинної моделі для всіх інших компонент плазми (повільних 
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електронів, іонів, нейтралів) [154, 106, 77]. Однак ті ж труднощі виникають при 

описі розряду у МРП, що й для рідинних моделей. 

Нижче розглянуі деякі з цих методів моделювання на прикладі 

відповідних робіт (та проведено їх порівняння). 

У аналітичній моделі однозонного МРП [9] (що використовувався для 

розпорошення Zn мішені у атмосфері Ar та O2 у (співвідношенні 3:1)) пов’язали 

напругу, що спадає на розряді, з тиском напів-емпіричною формулою. 

Потужність розряду W=UI підтримувалася постійною та рівною 150 Вт. Тому 

при зростанні тиску зростання струму I компенсується зменшенням напруги U 

за таким законом [9]: 

npAWU  ,      (Д.А.1) 

де τ – час прольоту іонів у плазмі; p – тиск робочої суміші; A, n – параметри, що 

визначаються з апроксимації експериментальних даних. Отже, автори наводять 

значення n = 0,04 та AW/τ = 240 для даного типу МРП [9]. Як відзначається, 

вираз для катодної напруги (Д.А.1) є важливим для аналізу процесу 

розпорошення. Також автори вводять напів-імперичний вираз для швидкості 

осадженої плівки: 

 
th

n

dep
WpKR ~ ,     (Д.А.2) 

де Wth– порогова напруга (енергія) розпорошення матеріалу; K, α – параметри, 

щовизначаються з апроксимації експериментальних даних.При відстані 

мішень – підкладка d = 70 мм виміряноу центрі мішені Rdep = 120 нм/хв при 

тиску аргону p = 0,665 Па, Rdep = 80 нм/хв при p = 1,33 Па, Rdep = 38 нм/хв при 

p = 2,66 Па, Rdep = 20 нм/хв при p = 5,32 Па і т.д. за час експерименту 30 хв. 

Також у [9] використано модель, на основі якої можна інтерпретувати 

залежність від відстані мішень – підкладка d (Рис.Д.А.1.). Так як тиск газів в 

камері досить малий (6,65 Па, 1,33 Па, 0,665 Па), автори нехтують зіткненнями 

розпорошених атомів цинку один з одним і з атомами Ar. Перенесення атомів 

від мішені до підкладки можна описати механізмом балістичного транспорту. 

При цьому можна легко розрахувати залежність Rdep від відстані d, а також 
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радіальнийрозподіл швидкості напорошення, тобто знаходження залежності Rdep 

від відстані l від центру підкладки (Згідно Рис. Д.А.1(а)): 

   
 

dr
lrrld

rd
dKR

r

r

subst

Zndep  










2

0

23222

2

m

2

1

max

min cos2
2θθexp0 , (Д.А.3) 

де K1 = 175 – константа, що визначалася з експерименту, θ – кут між радіусом 

r12з точки мішені у напрямку точки підкладки та нормаллю до поверхні мішені, 

віддаленої від підкладкиd; θm = π/6,  0subst

Zn
  – потік розпорошеного матеріалу на 

поверхні мішені; l – відстань від осі МРП. 

Приклад розрахунку на основі виразу (Д.А.3) розподілу швидкості 

нанесення плівки зображено на Рис. Д.А.1(б).  

 

(а) (б) 

Рис. Д.А.1. Аналітична модель МРП: (а) пояснення геометрії моделі [10]; (б) результати 

розрахунку по формулі (Д.А.3) – неперевні лінії, та точки –експериментальні значення при 

різних відстанях мішень – підкладка d[9] 

 

Подібні вирази виводилися авторами робіт [48, 50]. Як відзначається у 

[50], похибка моделювання не перевищує 5,0%. Однак, оскільки в моделі не 

враховуються ефекти термалізації розпорошеного потоку, вона може 

використовуватися тільки для аналізу процесів магнетронного нанесення шарів 

при робочому тиску в зоні нанесення не більше 0,5 – 1,0 Па [48]. Очевидним 

недоліком таких методів є необхідність великої кількості вимірів товщини 

плівки на визначених проміжках часу та велика кількість емпіричних констант, 



171 

(c) Богданов Р.В. 

які необхідно ввести у модель. Також необхідно мати інформацію про форму зон 

розпорошення, що також потребує експериментів. 

Приклад методу «частинок в комірках» PIC у беззіткнювальній плазмі 

наведено у [76]: 

1) Модель складається з заряджених частинок («суперчастинок» (далі – 

СЧ), які «зважуються» на простровій сітці), що рухаються відповідно сил, що 

виникли за рахунок їх власних і прикладених полів. 

2) Поля розраховуються з рівнянь Максвела на основі відомих позиційусіх 

частинок та їх швидкостей. Просторова сітка (зі встановленими у її вузлах 

зарядами) дозволяє описати поля, які впливають на частинку та зменшує 

флуктуації поля у порівнянні з прямим розрахунком.  

3) Сили, що діють на частинки, розшукуються з використанням 

електричних та магнітних полів у рівнянні Ньютона-Лоренца (3.1.1). 

4) Один часовий крок розрахунку складається з розрахунку поля на основі 

початкових положень частинок та наступним розраховується рух та нові 

положення частинок. Кроки розрахунку повторюються настільки багато разів, 

щоб повний час розрахунку був набагато більше, ніж характерні плазмові 

періоди (наприклад – циклотронного обертання). 

5) Початкові умовиметоду «частинок в комірках» (PIC) [76]: 

А) кількість частинок та комірок сітки; 

Б) алгоритми зважування на сітці та згладжування; 

В) початкові функції розподілу частинок f(x,v,t=0) у фазовому просторі 

(x, v). 

Метод «частинок в комірках» з Монте-Карло зіткненнями (PIC/MCC) 

можна розглянути на прикладі роботи [106]. Загальна ідея полягає в тому, що 

обмежений ансамбль заряджених частинок, об’єднаних у «суперчастинки» (далі 

– СЧ), являє собою весь розряд. Отже, кожна СЧ замінює W реальних частинок 

(тобто електронів та іонів), де W позначає «вагу» (від цього походить термін 

«зважування на сітці») і всі СЧ послідовно простежуються. Їхні швидкості та 

координати, отримані як числові рішення рівнянь руху у силовому полі, 
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створеному застосованиммагнітним полем, електричне поле, створене 

електричним джерелом прикладеним до електродів і електричне поле, створене 

самими СЧ. Магнітне поле, сформоване струмом СЧ у МРП, набагато слабше 

зовнішнього, тому ним, як правило, нехтують. Електричне поле отримують 

через числовий розв'язок рівняння Пуассона (Д.А.5) з заданої густини заряду 

СЧ. Ці СЧ у процесі руху можуть зіткнутися з атомами робочого газу та 

взаємодіяти з електродами (катодом та анодом), що врахомується метомом МК. 

Кулонівські взаємодії не враховуються, оскільки ступінь іонізації на практиці 

становить менше 0,13% [107]. 

Схема модельованого у [86, 106 – 108] МРП наведена на Рис. Д.А.2.та 

враховує зовнішне коло живлення, що складається з джерела напруги 
ext

V  та 

обмежуючого опору 
bal

R . Відповідно негативний полюс джерела живлення 

прикладається до катода, а позитивний до анода, роль якого грають заземлені 

стінки камери.  

 

 
Рис. Д.А.2. Схема модельованого у [106 – 108] МРП з візуалізацією конфігурації магнітних 

силових ліній. (r=0 – вісь сисметрії системи) 
 

Робочий газ (Ar) у [107] розглядався при кімнатній температурі (300 К) і 

мав постійну густину. Алгоритм циклу розрахунку методу PIC/MCC з [82] 

наведено на Рис. Д.А.3. СЧ рухаються у схрещених електричних та магнітних 

полях, а також створюють додаткове електричне поле. В наслідок 
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осесиметричного магнітного поля та циліндричній симетрії розрядного 

пристрою, весь заряд вважається циліндрично симетричним. Отже, дане 

моделювання виконується в циліндричному (r, z) координатному просторі. 

Проте всі три компоненти швидкості беруться до уваги (тому метод називають 

«2d3v»). Це необхідно для задоволення закону збереження енергії. Симуляція 

здійснюється до тих пір, поки всі основні параметри розряду не збігаються до 

стаціонарних значень [107]. 

 

 

Рис. Д.А.3. PIC/MCC цикл розрахунку на одному (i-му) часовому кроці Δt моделювання 

плазмової системи [82]. Тут у j-му вузлі просторової сітки: ρj – густина заряду, Vj – 

електричний потенціал, Ej – напруженість еектричного поля. На i-му кроці часової сітки xi, 

vi – відповідно координати та швидкості, Fi – сили, що діють на частинки. 

 

Рівняння руху заряджених СЧ має відомий вигляд «рівняння Ньотона-

Лоренца» [107]. Початкові умови та рівняння руху [10]. Початкова густина 

частинок у одній суперчастинці (СЧ) 
315101  мnn

ie
 (але 10

14
 м

-3
 у [108]), де 

індекси e – відповідають електронам i – іонам Ar
+
. Початrова кількість СЧ 

5,0×10
5
 (9×10

4
 у [108], у [106] "вага" СЧ є однаковою W = 2×10

7
 частинок 

відповідного типу). Температура СЧ електронів еВT
e

0,1 , іонів аргону 

еВT
i

026,0 , а розподіл енергій, який отримають СЧ відповідно цієї 

температури є Максвелівським. В процесі моделювання число СЧ зростає. 

Електричні поле у МРП (Рис. Д.А.2) у векторній формі  
zr

EEEE ,0, , а 

магнітне поле  
zr

BBBB ,0, . 
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Автори [107] пропонують вирішувати рівняння руху методом 

«часоцентрованого інтегрування», так званим методом «плигаюча жаба» (англ. – 

“leapfrog” [76]), хоча можливий розв’язок з більшим порядком точності методом 

Рунге-Кутти. Але, як зазначається у [107], метод «плигаюча жаба» має певні 

переваги у швидкості при використанні «часової сітки». Часовий крок 

інтегрування згідно [108] є найменшим у електронів (  сt
e

1012 10..10  [107]), а 

у іонів 
i

t  у 10..20 разів більше, через їх більшу масу та малу циклотронну 

частоту. Нейтральним частинкам встановлено часовий крок у 100 разів більший 

ніж електронам [107, 108]. 

Як зазначається у [149], для підвищення шивидкості розрахунку методом 

PIC/MCC та з метою збереження заряду системи, виконується злиття частинок у 

межах однієї комірки. Тоді фазовий простір частинок у кожній комірці ділиться 

на кілька малих сегментів по величині і напрямку швидкості. Частинки 

упорядковані від низько- до високоенергетичних у фазовому просторі. Також 

об'єднують частинки, які мають найближчу енергію в одному сегменті фазового 

простору, у меншу кількість частинок і водночас забезпечуюється імпульс та 

енергія суперчастинки якнайближче до початкових.  

Сітки та рівняння Пуассона. Рівняня Пуассона у циліндричних 

координатах використано для знаходження потенціалів V з просторового заряду 

у вузлах просторової стіки [107, 108]. Рівняння Пуассна вирішується методом 

циклічної редукції у [106 – 108], з врахуванням граничних умов для потенціалу 

на катоді, які враховують праметри зовнішнього кола, у яке входить джерело 

напруги та обмежуючий опір [108]. Для знахоження напруженості поля E на 

сітці також вирішувалося рівняння: 

VgradE  . 

У [82 – 84, 108] враховуються процеси розпорошення мішені та потоки 

розпорошеного матеріалу. У розпорошенні беруть участь іони Ar+, Cu+, швидкі 

нейтрали Ar
f
, які утворилися через перезарядку іонів. Вихід розпорошеного 
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матеріалу залежить від енергії атомів за законом подібним до формули Зигмунда 

(2.3.1). 

Зв’язок між колом живлення та розрядом дозволяє отримати вольт-

амперну характеристику розряду, що відповідає реальній за рахунок 

самоузгодження. Це забезпечується наступним законом збережння заряду [108]: 

 
dischext

QtI
dt

d
A 


,        

де   – повний поверхневий заряд катода,  tI
ext

 – розрядний струм зовнішнього 

кола (Рис. Д.А.2.), A  – площа катода (Рис. Д.А.2.), 
disch

Q – заряд, що осідає на 

катоді з розряду за час dt . 

Закон Кірхгофа для напруг кола (Рис. Д.А.2.): 

   tIRVtU
extextext


0

,       

де  tU
o

 – це різниця потенціалів на розрядному проміжку, 
ext

V  – це напруга 

зовнішнього джерела живлення, 
ext

R  – обмежувальний опір у колі МРП 

(Рис. Д.Б.2.). Докладно вплив зовнішнього кола на результати моделювання 

методом PIC/MCC розглянуто у [86].  

У роботі [108] проводилися розрахунки встановлення розрядного струму у 

часі (Рис. Д.А.4(б)). За умов ВV
ext

750 , кОмR
ext

0,2..2,1 . Тиск робочого газу 

складав Па1,33
Ar

p . Як можна побачити з моделювань (Рис. Д.Б.4), відповідні 

величини виходять на певний стаціонарний рівень за час рівний, приблизно 

10..30 мкс. 

У [149] використано 2d3v PIC/MCC і показано, що температура електронів 

у об'ємі розряду у МРП, що отримана з моделювання, добре збігається з 

експериментально виміряними значеннями. Показано, що більшість швидких 

іонів в катодному шарі мають енергії нижче половини від прикладеної напруги. 

Результатами моделювання 2d3v PIC/MCC [84] є потоки атомів Ti та O на 

поверхні катоду-мішені та на поверхні підкладки, та їх залежність від 

парціального тиску кисню у робочій сіміші газів при реактивному розпорошенні 

мішені з Ti у суміші Ar/O2. Зазначено, що незважаючи на те, що цей підхід 
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моделювання дуже точний і самоузгоджений, він страждає довгим часом 

розрахунку. Через це PIC/MCC не дуже підходить для великих реакторів. 

 

(а) 
(б) 

Рис. Д.А.4. Результати моделювання методом PIC/MCC встановлення у часі: (а) катодного 

потенціалу (пунктирна лінія 0RC )[107], (б) розрядного струму [108]. 

 

«Рідинна модель». Авторами роботи [89] розроблено двовимірну (у 

циліндричних координатах (r, z) рідинну модель, яка використана для опису 

розряду в планарному МРП постійного струму з циліндричної симетрією. 

Двокомпонентна (електрони та іони робочого газу) потокова модель була 

розглянута для опису магнетронний розряду. Числове моделювання 

проводилося з урахуванням аргону в якості буферного газу з тиском від 0,665 Па 

до 3,99 Па при різній напругах, прикладених до катода. Основні рівняння 

потоків були написані для електронів (Д.А.4.а) – (Д.А.4.в) та іонів (Д.А.4.a) і 

(Д.А.4.б). Вони складаються з перших трьох моментів рівняння Больцмана, 

неперервності (Д.А.4.а) передачі імпульсу (Д.А.4.б) і перенесення середньої 

енергії (1в) [91]:  
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,     (Д.А.4.в) 

де s– означає тип частинки (‘s’ заміняється на ‘e’ для електрона тана‘i’ для іона), 

ns– густина частинок, ms – маса, 
s




 –швидкість частинки потоку, fiz– частота 

іонізації за допомогою зіткнень електронів з найтральними атомами, fms – 

загальна частота передачі імпульсу для s-виду нейтральних зіткнень, E


 – 

напруженість електричного поля, B


– індукція магнітного поля (Рис.Д.А.6(а)), 

sP


– тензор тиску, qs – достатня кількість заряду частинки, t – часу, εe – значення 

середньої енергії електрона (в еВ), θe – швидкості втрат енергії електроном при 

електронно-нейтральних зіткненях, 
sss

n 


 –потік частинок і 
eeee

n 



  потік 

енергії для електронів. Оскільки електрони та іони створюються лише при 

електрон-нейтральних іонізаційних зіткненнях, у (Д.А.4.а) S = fizne – джерело в 

рівнянні неперервності. Магнітне поле B


в розрахунках враховує стаціонарне 

магнітне поле (складає біля 0,01 Тл), що створюється тільки магнітами позаду 

катода без врахування поля, що генерується рухом заряджених частинок 

(магнітне поле таких струмів може бути оцінена приблизно як кілька відсотків 

від статичного поля). 

Електричне поле E


 та плазмовий потенціал V  отримуються з рівняння 

Пуассона: 

  
ei

nneV 
0
 ,      (Д.А.5) 

VE 


,       (Д.А.6) 

де 
i

n  – концентрація іонів, 
ei

n
,

 – концентрація електронів, e  – елементарний 

заряд, 
0
  – діелектрична стала вакууму. 

Результатами моделювання [89] є розподіли концентрації електронів та 

іонів в об’ємі модельованого МРП. Показано, що область максимальної 

концентрації елекронів у розряді віддалена приблизно на 5 мм від поверхні 

катода та знаходиться в області з переважно горизонтальною компонентою 
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магітного поля над катодом МРП, а іони Ar
+
, у свою чергу, розповсюджуються 

до поверхні катода від цієї області з максимальною концентрацією електронів. 

«Гібридна моделі» [76, 106] враховують розгляд повільних компонент як 

рідини та МК для швидких компонент розрядної плазми. Програма 

моделювання гібридним методом [106] починається з коду Монте-Карло. 

Простежуються також електрони, що утворюються під час іонізації. Код МК 

закінчується, коли всі електрони виходять з розряду – ті, які створюютьсяна 

катоді, і ті, які створені при іонізації. Зазвичай використовувалося 5000 катодних 

електронів. Результати МК-коду – це швидкість іонізації, швидкість створення 

повільних електронів і густина швидких електронів. Вони є вихідними членами 

в рівняннях балансу маси для іонів і повільних електронів і в рівнянні Пуассона 

відповідно. Розраховані швидкості робляться фізично розмірними з 

використанням виміряного з експерименту значення розрядного струму. Для 

першого запуску потрібно припущення для електричного поля E. Це можуть 

бути значення з попереднього циклу з аналогічними умовами або будь-яким 

довільним, але все ж фізично прийнятним профілем. Проте, чим він ближче до 

реального, тим швидшедосягається усталений стан. Швидкості швидких 

електронів і швидкості генерації для об'ємних електронів та іонів реалізуються 

за допомогою «рідинного коду» для отримання повільного розподілу щільності 

електронів та іонів, профілю електричного поля й потоку іонів на катоді. 

Результатом «рідинного коду» є щільності і потоки електронів та іонів, розподіл 

потенціалу та розподіл електричного поля. 

Результати моделювання гібридної моделі [106] отримувалися за 

наступних робочих умов: напруга на катоді встановлювалася -330 В, Bмакс = 

0,016 Тл, анод заземлено, тиск фонового робочого газу pAr  = 0,665 Па, 

температура 300 К. Було показано, що катодний потенціал стає більш 

негативним при збільшенні B, а при B > 0,04 Тл стає більш негативним, ніж 

катодна напруга. Це є наслідком обмежнення класичної дифузії поперек 

магнітного поля, та відповідно – ознакою обмеженості застосовності рідинної та 

гібриднї моделі при таких значеннях магнітної індукції. 
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Отже, рівняння моделі методом частинок та Монте-Карло зіткненнями 

(МК) входять у методи PIC/MCC та «гібридні моделі», як у додаткові рівняння 

та алгоритми для врахуванням впливу концентрації заряджених частинок у 

об’ємі розряду на простровий потенціал. Це дозволяє також врахувати вплив 

зовнішнього кола живлення та не використовувати певних припущень для 

електричного потенціалу як при МК. Як вказується у [85] модель PIC/MCC 

зручно застосовувати лише для відносно невеликих МРП через її високу 

математичну складність та обмеженість обчислюваних ресурсів. 

На прикладі гібридних моделей [76, 106] можна уявити підхід до 

моделювання розряду у МРП, де рух швидких електронів розраховується 

методом МК (та може бути пов’язана з певним простровим розподілом відомого 

з експерименту розрядного струму), а повільні компоненти – іони, електрони – 

через «рідинну модель», яка, однак, перестає описувати явища коректно при 

індукції магнітного поля 0,04 Тл та більше [106].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

(c) Богданов Р.В. 

Додаток Б. Опис користувацького інтерфейсу програми комп’ютерного 

моделювання МРП з двома зонами ерозії EXTMod та її порівняння з 

подібним комерційним програмним забезпеченням 

 

Програма моделювання, написана автором дисертації мовою C# [55], 

складається з діалогового Misrosoft Windows Forms прикладення з назвою 

виконуваного файлу «EXTMod.exe», та консольного прикладення 

«Vagon_5_02_14.exe». Обидві програми працюють через бібліотеку 

.NET Framework 3.5, яка доступна у Misrosoft Windows XP SP3 та більш нових 

версіях Windows.  

«EXTMod.exe» містить в собі засоби по введенню даних користувача, 

збереженню результатів розрахунків у текстові файли з розширенням *.txt, 

завантаженню та обробці файлів даних з попередніх розрахунків. Код 

моделювання МРП з двома зонами ерозії методом частинок з Монте-Карло 

(МК), алгоритм якого описаній у Розділі 3, реалізовано у цьому прикладенні. 

Загальний вигляд вікна програми «EXTMod.exe» наведено на Рис Д.Б.1. 

 

 

Рис Д.Б.1 Загальний вигляд головного діалогового вікна програми розрахунку «EXTMod.exe» 

 

Консольне прикладення «Vagon_5_02_14.exe» являє собою додатковий 

обробник файлів даних, отриманих програмою «EXTMod.exe», який видає 
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вихідні текстові файли, зручні для побудови графіків у програм для роботи з 

табличнми даними. Остаточні результати подаються у двовимірному вигляді по 

координаті r (оскільки ДЗМРП осесиметричний). 

Поля вводу даних знаходяться перважно у лівій частині вікна, за 

виключенням поля «Id, A», для введненя значення розрядного струму. Поля 

вводу не приймають літер, а лише числа – інакше буде висвітлено попередження 

та видалений невідповідний символ. Кнопки у правій частині вікна 

«btn7_SelfConsist», «b5_ReSet_of_Ions», «but11_Carbo» відповідають певним 

принциповим етапам розрахунку параметрів розряду у МРП з двома зонами 

ерозії методом частинок з Монте-Карло обробкою зіткнень, що опианий у 

Розділі 3 цієї дисертаційної роботи (Таблиця Д.Б.1). Після натискання всі кнопки 

блокуються, для запобігання повторого запуску розрахунку. Етапи розрахунку 

наведені у Таблиці Д.Б.1. 

 

Таблиця Д.Б.1 

Етапи розрахунку з використанням «EXTMod.exe» та «Vagon_5_02_14.exe» 

1) Визначення головних експериментальних параметрів. 

2) Розрахунок узгодженої ширини катодного шару та стартових положень електронів на 

катоді. Запускається по кнопці «btn7_SelfConsist». 

Файли даних на виході: IonPos*.txt, NewCShance*.txt, Exp_param.txt 

3) Розрахунок руху іонів до катода з відомих позицій іонізацій. Запускається по кнопці 

«b5_ReSet_of_Ions». 

Файли даних на виході: MesuR.txt, NewCShance255.txt, Exp_param.txt 

4) Розрахунок параметрів для розпорошених атомів вуглецю, транспорт розпорошеного 

вуглецю до підкладки. Запускається по кнопці «but11_Carbo». 

Файли даних на виході: Carb*MesuR.txt , PlateRad.txt 

5) Фінальна обробка даних за допомогою «Vagon_5_02_14.exe». Формат виклику в 

командному рядку: Vagon_5_02_14 <струм, А> <напруга, В> Carb*MesuR.txt PlateRad.txt. 

Файли даних на виході: VOut2_**Carb*MesuR.txt, VOut2_*PlateRad.txt 

Примітка.Символ у назвах файлів «*» означає певну цифру, яка відрізняє один файл від 

іншого, генерованого на певному етапі або циклі розрахунку. Наприклад файл 

«IonPos3.txt»після виконання Етапу №2, очевидно отримано на 4-му циклі (відлік від 0) 

самоузгодження катодного шаруі має бути збережений для Етапу №3 під ім’ям «IonPos.txt». 

Інші файли, наприклад «Carb*MesuR.txt» замість «*» отримують випадкове ціле число 
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На Етапі №1 треба визначити експериментальні параметри, які будуть 

вводитися у поля введення даних програми «EXTMod.exe» (Таблиця Д.Б.1, Рис. 

Д.Б.1). Серед таких даних (та відповідних їм полів вводу, що при запуску 

містять значеннями «по замовчанню») можна навести:  

1) початкова кількість електронів (3333 або інше), що запускаються з 

катода;  

2) катодне падіння напруги V0, В (наприклад 520);  

3) розрядний струм Id, А (наприклад 0,09);  

4) тиск аргону p, Па (наприклад 1,33);  

5) температура аргону T, К (наприклад );  

6) початкова ширина катодного шару dE, м (наприклад 0,0019);  

7) максимальна індукція магнітного поля біля катода B, Тл (наприклад 

0,0852, як у роботах автора [12, 79, 80, 81, 82], якщо не вказано іншого). 

При запуску вікна програми початкові дані, які встановлені по замовчанню 

з полів вводу заносяться у файл «Exp_param.txt», а якщо файл не існує, то він 

створюється. Дані зберігаються у зручному для читаня вигляді, з підписами 

відповідного типу. У файл можна записувати інші текстові дані, за необхідності. 

Етап №2 стартує по кнопці «btn7_SelfConsist» і в першу чергу записує 

дані, з полів вводу, що особливо важливо, якщо вони були зміненими (Таблиці 

Д.Б.1, Рис. Д.Б.1). Після запуску користувачу будуть періодично 

демонструватися діалогові вікна повідмлень про успішність певного етапу 

підготовки до розрахунків та самих розрахунків, метою яких є встановлення 

«самоузгодженого» режиму розряду шляхом зміни ширини модельного 

катодного шару dE, та встановлення «самоузгоджених» позицій електронів на 

поверхні катода-мішені (див. Розділ 3.2.5.). Отримані у кожному циклі 

самоузгодження позиції виникнення іонів заносяться у файл «IonPos*.txt», а 

геометричні парметри зміненого катодного шару у «NewCShance*.txt», (де 

символ «*» означає один і той самий розрахунковий цикл). Якщо 

«самоузгодження» досягається, програми завершує цей етап, а кількість 

створених іонів у тому числі заноситься у файл «Exp_param.txt». З файлу 
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«NewCShance*.txt» користувач може запозичити оптимізовану ширину 

катодного шару dE (позначене у файлі як deZ і записується у см) та підставити їх 

у подальші розрахунки Етапу №3. Етап №2 досить тривалий, та на комп’ютері з 

процессором AMD Athlon 64 x2 з тактовою частотою 2,8 ГГц при стартовій 

кількості електронів 3333 займає до 40 хвилин, в залежності від необхідної 

кількості циклів самоузгодження. На даному момент розробки програма 

використовує лише одне ядро процессора, але це дозволяє запустити декілька 

циклів розрахунку на одному багатоядерному комп’ютері. 

Етап №3 розраховує рух іонів з позицій іонізації до поверхні катода у 

прискорюючому електричному полі (Таблиці Д.Б.1). Для виконання Етапу № 3 

треба запустити файл «EXTMod.exe» ще раз, щоб розблокувати кнопку 

«b5_ReSet_of_Ions». Код приймає на вхід файл «IonPos.txt» (останній 

нумерований файл «IonPos*.txt» треба перейменувати на «IonPos.txt») та 

«Exp_param.txt» (лише для запису). Користувач має ввести дані експерименту у 

поля вводузнову (нагадавши їх собі за допомогою даних зі збереженого файлу 

Exp_param.txt), але треба змінити ширину катодного шару згідно показників з 

останнього файлу «NewCShance*.txt». Результатом розрахунку Етапу № 3 є 

радіальний розподіл кількості іонів, що бомбардують катод-мішень та їх енергії, 

що зберігаються у файлі «MesuR.txt». Також записуються контрольні дані у 

файли «NewCShance255.txt» та «Exp_param.txt». На жаль файл «MesuR.txt» 

містить «сирі» дані, які треба додатково обробляти у програмі роботи з 

табличними даними, тому краще виконати Етапи №4 та №5.  

Етап №4 місить у собі алгоритми розрахунку процесів розпорошення 

атомів вуглецю та їх руху від катода-мішені до поверхні підкладки, також 

зберігаються дані про важкі частинки, що розпорошили атоми вуглецю з катода-

мішені. Як у випадку Етапу №3 треба перезапустити програму «EXTMod.exe» та 

переввести дані. Файл «MesuR.txt» з Етапу №3 є джерелом даних для цього 

етапу розрахунку. Етап №4 запускається по кнопці «but11_Carbo». В одному з 

перших діалогових вікон буде запропоновано зменшити відстань між катодом-

мішенню та підкладкою, зі стартових 7 см з кроком 0,5 см до необхідного 
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значення. Коли необхідна ширина буде обрана, можна буде відмовитися від 

подальшошо зменшеня цієї відстані і розрахунок запускається. Час розрахунку 

на тому самому комп’ютері менший за час Етапу №2, але більший за час етапу 

№3 і сягає 10-15 хвилин. На виході файл «Carb*MesuR.txt» містить дані про 

частиники на мішені, а «PlateRad.txt» містить дані про частинки на підкладці. 

Етап №5 виконується за допомогою програми «Vagon_5_02_14.exe» 

згідно формату командного рядку, вказного у Таблиці Д.Б.1.. Треба мати 

інформацію про розрядний струм та напругу, подати на вхід програми файли 

«Carb*MesuR.txt», «PlateRad.txt», які мають міститися у каталозі з 

«Vagon_5_02_14.exe»). Якщо формат командного рядка не збережено, програма 

проінформує про правильний. На виході отримаються файли 

«VOut2_**Carb*MesuR.txt», «VOut2_*PlateRad.txt»(Таблиця Д.Б.2 та Д.Б.3).  

Отже, «VOut2_**Carb*MesuR.txt» містить дані про параметри потоків на 

катоді-мішені, в «VOut2_*PlateRad.txt» на підкладці (Таблиця Д.Б.2 та Д.Б.3). 

 
Таблиця Д.Б.2 

Вміст файлу «VOut2_**Carb*MesuR.txt» 

№ стовбця Підпис Значення 

1.(X) r, mm Радіальна позиція середини i-го вимірювального кільця, мм 

2.(Y1) S, cm^2 Площа i-го вимірювального кільція, см
2
 

3.(Y2) Gni, s^-1 Кількість іонів аргону, що бомбардують поверхню катоду, с
-1

 

4.(Y3) Hni, sm^-2_s^-1 Густина потоку іонів Ar на поверхню катода-мішені, см
-2

с
-1

 

5.(Y4) Gc, s^-1 Потік частинок вуглецю з одного i-го вимірювального кільця 

за 1с, с
-1

 

6.(Y5) Hc, sm^-2_s^-1 Густина потоку частинок вуглецю, см
-2

с
-1

 

7.(Y6) avE, eV Середня енергія частинок на поверхні катоду-мішені у i-му 

вимірювальному кільці, еВ 

8.(Y7) Lfr, mm Можлива довжина вільного пробігу, мм 

9.(Y8) Ys Середня величина коефіцієнту розпорошення за Зигмундом 

10.(Y9) Ii, mA Струм іонів на i-те вимірювальне кільце, мА 

11.(Y10) ji, mA cm^-2 Густина струму іонів на i-те вимірювальне кільце, мА/см
2
 

12.(Y11) dE, mm Ширина катодного шару над i-тим вимірювальним кільцем за 

Чайльдом-Ленгмюром, мм 

Рядок Id,A=0,07 Струм розряду у А 

Vd=512 Напругв розряду у В 

Рядок pnam = Реальна кількість іонів, що бомбардували катоді-мішень  

pnamtGo= Реальна кількість розпорошених атомів вуглецю 

Рядок Sum_CarbX Модельна кількість атомів вуглецю з поверхні катоду-мішені 
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Таблиця Д.Б.3 

 

Вміст файлу «VOut2_*PlateRad.txt» 

№ 

стовбця 

Підпис Значення 

1.(X) r, mm Радіальна позиція середини i-го вимірювального кільця, мм 

2.(Y1) S, cm^2 Площа i-го вимірювального кільція, см
2
 

 rel r Відносна кількість атомів вуглецю у i-му вимірювальному кільці 

3.(Y2) Gt, s^-1 Кількість атомів вуглецю, що досягають поверхні підкладки з 1с 

4.(Y3) Ht, sm^-

2_s^-1 

Густина потоку вуглецю на поверхню i-го вимірювальному 

кільц»,см
-2

с
-1

 

5.(Y4) avE, eV Середня енергія частинок на поверхні підкладки у i-му 

вимірювальному кільці, еВ 

6.(Y5) L, mm Досягнута довжина пробігу атому, мм 

7.(Y6) t, us Час прольоту, мс 

Рядок  Ntsi= Кількість модельних атомів вуглецю, що досягли підкладки 

nabeg= Реальна кількість атомів вуглецю, що досягла підкладки 

 

Порівняння зі зразком комерційного ПЗ з подібною функціональністю 

можна зробити на прикладі проекта PEGASUS від японських розробників (від 

скорочення англійського речення Plasma Enhanced materials processing and 

rarefied GAS dynamics Unified Simulation tools – «Покращена обробка матеріалів 

плазмою та розріджена динаміка ГАЗ Уніфіковані інструменти моделювання» 

[137]) [151 – 139].  

Це ПЗ складається з багатьох модулів. Три основні групи модулів містять 

дво- або тривимірний газофазний симулятор, (дослівно Р.Б.) науковий 

симулятор поверхневих явищ, та дво- або тривимірний симулятор додаткових 

характеристик. Симулятор газової фази обчислює просторові розподіли густини, 

температури та швидкості потоку нейтрального газу та/або іонізованого газу 

(плазми) в камері або реакторі методом PIC-MCC(M) (див. Дод. А.). Симулятор 

поверхневих явищ обчислює стан поверхні мішені. Симулятор профілю 

характеристик обчислює умови на поверхні підкладки. Кожен з модулів можна 

поєднувати для кокретної задачі. Симуляцію однозонного МРП по типу 

зображеного на Рис. Д.А.2. розглянуто у статті [151]. Відповідні кроки 

розрахунку, мови програмування цього ПЗ, та орієнтовні ціни, наведено у 

таблиці Д.Б.4. У Таблиці Д.Б.5 наведено найбільш типові практичні дані, що 
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можна отримати на виході даних програм. Як можна побачити із таблиць, 

кількість етапів моделювання рівна, як і більшість даних про розпорошення. 

 

Таблиця Д.Б.4 

Порівняння програм моделювання 

 PEGASUS Згідно [151] EXTMod.exe [80, 81] 

1) Статичне 

магнітне поле 

Попередній розрахунок на основі 

геометрії катодного вузла МРП. 

Апроксимація вимірювань 

багаточленами 

2) Стан плазми 

у постійному 

магнітному 

полі 

PIC-MCCM (PIC-MCC + Magnetic field) 

(див. Добаток А), що може описувати 

низькотемпературну нерівноважну 

плазму у апараті для: CVD, плазмового 

травлення, виготовлення 

функціональної тонкої плівки. 

Обмеження по густині плазми 10
16

м
-3

. 

Модель жевріючого розряду 

Чайлда-Ленгмюра задає 

електричне поле, а рух тестових 

частинок в умовах електричного та 

магнітного поля через декілька 

ітерацій самоузгодження 

визначають рівноважну ширину 

катодного шару, а потім 

розраховується енергія та потік 

іонів з плазми на катод-мішень. 

3) Визначення 

емісійного 

потоку, 

кутового 

розподілу, 

емісійного 

розподілу 

енергії 

розпорошених 

з мішені 

частинок 

Отримані з PIC-MCCM у (2) потоки 

падаючих на мішень іонів, їх кут 

падіння використовуються для оцінки 

швидкості розпорошення. 

Аналіз для потоку розпорошених 

частинок, оцінка кількості частинок, 

осаджених на підкладку. 

Отримані з (2) потоки та енергія 

падаючих на мішень іонів, їх кут 

падіння (опціонально) 

використовуються для оцінки 

швидкості розпорошення. 

Початкова енергія розпорошених з 

мішені частинок з відомих законів 

розпорошення твердих тіл Аналіз 

для потоку розпорошених 

частинок, оцінка кількості 

частинок, осаджених на підкладку.  

4) Рух 

розпорошених 

з мішені 

частинок  

Модуль DSMCM де «модель частинок» 

описує рух розпорошених частинок в 

пристрої, розподіл їх потоку, 

визначається кількість частинок, що 

досягають підкладки. Наприклад, 

розміщення великої кількості зразків 

частинок і зупинка зіткнення цих 

часток стохастично (Монте-Карло) 

згідно фізичної моделі відстежується 

поведінка і розповсюдження в різних 

вакуумних апаратах.  

«Модель частинок» з Монте-Карло 

зіткненнями, з перерізом зіткнення 

через модель квазіжорстких сфер 

для атомів розпорошеної речовини 

та буферного газу. (Задається 

відстань мішень – підкладка у 

ДЗМРП). 

 

 Є модуль для аналізу поля течії газу 

нейтральних частинок (буферний газ, 

радикали, розпорошені частинки) через 

рівняння Нав’є-Стокса за відповідних 

умов (див. Добаток А). 

Нема модуля для «рідинного 

опису» 

Мова 

програмування 

Fortran 90 [139] C# 2008. 

Ціна ПЗ За домовленістю, ціна навчання  

50к йен ($485) [138]. Пробний період.  

Безкоштовно. 
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Перевагою EXTMod.exe (Таб. Д.Б.5) є обробка випадку ДЗМРП з двома 

зонами, а PEGASUS дозволяє отримувати просторові розподіли заряджених 

частинок, а з них – розподіл електричного потенціалу. 

 

Таблиця Д.Б.5. 

Порівняння вихідних даних PEGASUS [151, 137 – 139] та EXTMod 

Параметри Згідно [151, 137 – 139] EXTMod.exe [80, 81] 

(1) Кількість зон МРП 1 2 

(2) Просторовий розподіл 

електронної температури та 

іонної температури 

Є Нема 

(3)Просторовий розподіл 

густини електронів та іонів у 

об’ємі розряду 

Є Є частково – «холодними» 

іонами та електронами 

нехтується. 

(4)Просторовий розподіл 

швидкості продукування 

електронів та іонів у об’ємі 

розряду  

Є  Є (Частково – можна 

визначити, змінюючи час 

моделювання просторового 

розподілу актів іонізації.) 

(5)Розподіл потоків на з 

газу/плазми на поверхню мішені 

та на підкладку 

Є Є (на підкладці лише потік 

розпорошеної речовини). 

(6) Рух розпорошених частинок, 

їх енергія та швидкість 

Є Є 

(7) Оцінка швидкості зростання 

плівки 

Є Є 

(8) Графічне відображення 

даних 

Є (окремим графічним 

модулем) 

За допомогою зовнішніх 

програм. 

 

Подібну до PEGASUS функціональність мають програми, що на даний 

момент розвинулися з проектів [73, 127, 128], які теж є комерційними, та 

розглядають однозонний МРП з циліндричною «барабанною» геометрією 

мішені, що обертається.  

Водночас метод апроксимації магнітного поля катооного вузла, як у 

програмі автора, може мати (має) переваги у порівнянні з випадками, коли 

відповідні величини обраховуються повністю теоретично, оскільки відповідають 

реальному стану даного МРП, а не спираються виключно на його креслення (ще 

й за їх наявності/відсутності). У подальшій роботі автором планується реалізація 

методу частинок-в-комірках (PIC-MCC) для більш глибого опису плазми та 

встановлення стаціонарних умов у катодному шарі даного ДЗМРП. 
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