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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дисертації. Синтез вуглецевих наноматеріалів 

(графітоподібних та алмазоподібних плівок, фулеренів, нанотрубок, графену) 

пов’язаний з необхідністю термічної, термохімічної або плазмохімічної 

модифікації матеріалів, що містять вуглець. Широкого розповсюдження 

набувають методи, в яких використовують різноманітні газові розряди як 

джерела плазми. У багатьох методах синтезу (термічно- або плазмово-

стимульоване хімічне осадження з газової фази) вуглецеві наночастинки 

утворюються як елемент нанокристалічної вуглецевої плівки, нанесеної на 

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

між атомами вуглецю: або sp
2
 – «графітоподібний», або sp

3
 – «алмазоподібний». 

Різноманітні форми отримуваних вуглецевих наноструктур впливають на їх 

електричні, хімічні та механічні властивості.  

Нерівноважна плазма газових розрядів низького тиску (у жевріючому або 

високочастотному розрядах) є зручним середовищем для нановиробництва, 

особливо у випадках, коли необхідні невисокі температури технологічного 

процесу. Перевагою плазмових методів при синтезі вуглецевих наноматеріалів є 

наявність тягнучого електричного поля, що виникає на межі електрод-плазма та 

сприяє вирівнюванню нанотрубок уздовж силових ліній поля. Недоліками 

процесів, де використовується жевріючий розряд, є значна (до сотень еВ) енергія 

частинок (іонів, радикалів), що бомбардують катод. Це спричиняє руйнування 

вуглецевих наноструктур, які формуються на ньому, та збільшує ймовірність 

утворення нових шарів вуглецю та аморфної речовини.  

Магнетронний розряд є різновидом аномального жевріючого розряду, на 

який додатково накладається магнітне поле, що утримує електрони в області 

ефективної іонізації. Основною перевагою магнетронного розряду перед 

методами з жевріючим розрядом є розділення області генерації плазми, де 

існують високоенергетичні частинки, з областю осадження матеріалу. 

Магнетронний метод нанесення плівок на великі площі широко застосовується у 

мікроелектроніці і техніці. Однак, синтез вуглецевих наноматеріалів за 

допомогою магнетронних розпорошувачів розглядався у більшості робіт 

виключно на основі експериментальних даних, прив’язаних до конкретного типу 

магнетронного розпорошувача. У даній роботі поглиблено розгляд ряду 

процесів при синтезі вуглецевих наноматеріалів за допомогою комп’ютерного 

моделювання розряду у магнетронному розпорошувачі. 

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

Робота була виконана в рамках НДР «Електронні, магнітні, мікрохвильові 

та оптичні властивості мікро- та наноструктур на поверхнях напівпровідників і 

діелектриків» (№ 16БФ052-01) № державної реєстрації 0116U004753, 2016 –

 2018 рр., що виконувалася відповідно до тематики досліджень у науково-

дослідній лабораторії кафедри фізичної електроніки факультету радіофізики, 

електроніки та комп'ютерних систем Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 
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Метою роботи є 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. 

 

В роботі розв’язувались наступні наукові задачі: 

1) розробка фізичної моделі та програми комп’ютерного моделювання 

МРП з двома зонами ерозії (ДЗМРП); 

2) розробка методики перевірки результатів комп’ютерного 

моделювання ДЗМРП шляхом порівняння з експериментом; 

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; 

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); 

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). 

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. Для прогнозування просторових розподілів енергії 

та густини потоку розпорошених з мішені частинок, автором була розроблена 

комп’ютерна модель процесів у розряді ДЗМРП, що заснована на методі Монте-

Карло з частинками (програмний код виконано мовою C#). Для 

експериментального дослідження вольт-амперних характеристик розряду та 

інших електричних вимірювань, за різних тисків робочого газу було 

використано ДЗМРП, розміщений у вакуумній установці ВУП-5. Перевірка 

результатів комп’ютерного моделювання розподілу густини струму розряду по 

поверхні катода-мішені здійснювалася за допомогою спеціально виготовлених 

тестових двошарових мішеней та зонованої мішені. Електронну температуру 

плазми, а також енергію іонів плазми в умовах процесів напорошення плівок 

було оцінено з безпосередньо виміряного потенціалу самозміщення 

незаземленої підкладки. Оптичним методом оцінено швидкість зростання 

плівок, яка порівнювалася з показниками, отриманими з комп’ютерного 

моделювання. Отримані зразки вуглецевих плівок досліджувалися за допомогою 

спектроскопії комбінаційного розсіювання світла (КРС) та електронної 

просвітної мікроскопії (ПЕМ) для визначення розмірів нанокристалітів. 
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Наукова новизна одержаних результатів: 

1) вперше на магнетронному розпорошувальному пристрої (МРП) з 

двома зонами ерозії (ДЗМРП) були отримані зразки вуглецевих плівок з 

нанокристалічною структурою; 

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

експериментальні дані щодо поведінки розряду у двозонному магнетронному 

розпорошувачі (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 двозонного магнетронного розпорошувача 

код Монте-Карло з самоузгодженням та змінною шириною катодного шару 

вздовж радіуса катода-мішені, що покращило узгодження моделювання з 

експериментом.  

4) вперше визначено оптимальні значення параметрів процесу у 

ДЗМРП, за яких досягається достатня енергія розпорошених атомів вуглецю для 

створення sp
2
- зв’язків у кристалічній ґратці графіту та графітоподібних 

наноструктурах. Досліджено залежність розмірів отриманих нанокристалітів від 

умов розряду (енергії та потоку розпорошеної речовини), температури підкладки 

та металів-каталізаторів, розпорошених з мішені та нанесених на підкладку. 

Достовірність отриманих результатів забезпечується використанням 

апробованих методів комп’ютерного моделювання плазми, оптичної діагностики 

та просвітної електронної мікроскопії отриманих зразків плівок, вимірювань 

параметрів плазми з теоретичним та експериментальним підтвердженням умов 

їх застосування. На користь достовірності зробленої роботи свідчить 

взаємоузгодження результатів, одержаних різними методиками. 

Практичне значення одержаних результатів. 

1) Розроблено комп’ютерну модель процесів у двозонному 

магнетронному розпорошувачі, яка може розраховувати густину та енергію 

потоку частинок розпорошеного матеріалу на підкладці в залежності від відомих 

з експерименту зовнішніх параметрів розряду: робочого тиску, струму та 

напруги, матеріалу та товщини мішені. 

2) Результати комп’ютерного моделювання впливу параметрів розряду 

у двозонному магнетронному розпорошувачі на характеристики потоку 

розпорошеного матеріалу та відповідне програмне забезпечення можуть бути 

використані для аналізу подібних процесів на МРП інших конструкцій; 

3) Виявлено оптимальні режими двозонного МРП по розрядному 

струму та напрузі, робочому тиску, типу та температурі підкладок для синтезу 

вуглецевих плівок з нанокристалітами визначених розмірів (аморфних 

(склоподібних) a-C та нанокристалічних nc-C). 

4) Комп’ютерне моделювання передбачило умови, за яких формуються 

плівки a-C, а формування nc-C плівок ускладнене навіть за оптимальних 

температур, що може мати технологічне застосування. 
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5) Виявлено оптимальні комбінації матеріалів 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 мікроелектронних 

процесах та приладах (напівпровідникових, оптоелектронних, електрохімічних 

тощо). 

7) Виявлена нелінійність потоку розпорошеного матеріалу в ДЗМРП 

може бути використана для керування процесами осадження вуглецевих плівок. 

Особистий внесок здобувача. Результати, які представлені в 

дисертаційній роботі та опубліковані у співавторстві, отримані дисертантом 

самостійно, або за його участю. Автор у роботах [1-6] особисто розробляв 

фізичну модель та програмний код для моделювання процесів у розряді 

двозонного магнетронного розпорошувача, виконував відповідні числові 

експерименти та порівняння із експериментальними даними, пропонував 

тематики, мету та завдання дослідження, плани експериментів та брав у них 

участь. Особисто обробляв результати електричних вимірювань у [1, 2, 4, 5] та 

потенціалу самозміщення підкладки у [6]. У [6] особисто виконував підготовку 

зразків для просвітної електронної мікроскопії, аналізував спектри 

комбінаційного розсіювання зі зразків плівок та зображення просвітної 

електронної мікроскопії. Самостійно сформулював положення, що виносяться 

на захист і висновки у роботі. Особисто готувалися та виконувалися виступи на 

конференціях та публікації. 

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’ Conference 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 міждисциплінарна 

науково-практична конференція 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, 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 191 сторінці 

машинописного тексту і складається зі 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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі представлено загальну характеристику дисертаційної роботи: 

обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовані мета, задачі 

роботи, наукова новизну, практичне значення отриманих результатів. Вказано 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, описано особистий 

внесок здобувача, надано інформацію про апробацію та публікацію результатів 

досліджень. 

Розділ 1 роботи присвячено огляду літератури з методів синтезу основних 

типів вуглецевих наноструктур та наноматеріалів (нановолокон, алмазо-, 

графіто- та графеноподібних плівок), які можуть бути отриманими за типових 

процесів з використанням холодної нерівноважної плазми електричних газових 

розрядів. Було оцінено густини плазми та густини потоку іонів на підкладку-

катод при синтезі вуглецевих плівок з sp
2
-зв’язаними наноструктурами на основі 

густин розрядного струму. Використано вирази для густини іонного струму у 

катодному шарі Чайльда - Ленгмюра. Обраховані з густини струму на катоді 

потоки іонів складали Γi = (0,63 .. 4,24)×10
16

 см
-2

с
-1

. Наведено вираз для 

потенціалу самозміщення незаземленої підкладки у плазмі: 

  5,0
2ln eiTeW mmU  ,    (1) 

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

електронної компоненти плазми 
e

T  у еВ; 
i

m  та 
em  – маси іона робочого газу та 

електрона відповідно. 

У підрозділі 1.2.3. зі швидкості осадження вуглецевої плівки 

магнетронним методом було оцінено густину потоку атомів вуглецю на 

підкладку, що складала Γt = 2,45×10
15 

см
-2

с
-1

. При узагальненні оптимальних 

параметрів розряду при магнетронному методі (струмі, напрузі, робочому тиску) 

необхідно визначити: 1) ефективність процесу розпорошення мішені; 2) втрати 

та неоднорідності потоку речовини у процесі перенесення розпорошеного 

матеріалу у проміжку між мішенню та підкладкою; 3) значення густини потоку 

та енергії частинок розпорошеного матеріалу на підкладку, та досягнення 

атомами вуглецю енергії у 7,04 еВ. Ці величини запропоновано передбачати 

шляхом комп’ютерного моделювання для відповідних режимів розряду, 

розробці якого присвячені розділи 2 та 3. 

У розділі 2 розглянуто явища у магнетронному розпорошувачі (МРП) з 

двома зонами ерозії (ДЗМРП) у випадку процесу розпорошення графітової 

мішені та перенесення розпорошеного матеріалу на підкладку. Наведена схема 

установки та результати вимірювань магнітного поля катодного вузла даного 

ДЗМРП, їх апроксимація для комп’ютерної моделі (Рис.1). 
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У підрозділі 2.1. виконано порівняння ефективності процесу 

магнетронного розпорошення мішені у двозонному магнетронному 

розпорошувачі з відомим промисловим зразком однозонного магнетронного 

розпорошувача. Показано, що ефективність використання площі мішені сягає 

40%, а у взятому для прикладу однозонному МРП – лише 22% площі за 

подібних умов. Наведено результати вимірювань характеристик напруга-струм 

даного двозонного МРП. Підкреслюється, що графітова мішень у процесах 

нанесення вуглецевих плівок (Рис.1(а)) доповнювалася пластинками металевих 

каталізаторів, які помітно не впливали на розрядні струми та напруги. 

 

 (а) (б) 

(в) (г) 

Рис. 1. Магнетронний розпорошувальний пристрій з двома зонами ерозії 

(ДЗМРП)  (а) – вигляд розряду з двома запаленими зонами; (б) – схема ДЗМРП 

(1-5 – магнітна система, 6 – порожнини для охолоджувальної рідини, 7 – катод-

мішень, 8 – кільцевидний анод, 9 – підкладка, на яку наноситься покриття, 10 – 

джерело живлення, 11 – плазмові області горіння жевріючого розряду); (в) – 

залежність максимумів компонент індукції магнітного поля BMAX від відстані h 

до поверхні катодного вузла ДЗМРП у внутрішній та зовнішній зонах розряду 

(суцільні лінії – модель, позначки – експеримент); (г) – значення компонент 

індукції магнітного поля на поверхні катода-мішені та їх аналітична 

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

 

У підрозділі 2.2 наведено результати вимірювання потенціалу 

самозміщення підкладки (Рис. 2(а)) та розрахованої з неї електронної 

температури (Рис. 2(б), згідно виразу (1)), енергії іонів плазми, що набувають її 

на потенціалі самозміщення підкладки у процесі розпорошення графітової 

мішені (Рис. 2(в)). Показано, що енергія іонів атомів робочого газу не перевищує 

у більшості режимів значення у (5 .. 7,04) еВ. 
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У підрозділі 2.3, згідно теорії Зигмунда, зроблені оцінки середньої енергії 

атомів вуглецю, розпорошених з графітової мішені іонами робочого газу аргону 

(Ar). Показано, що для досягнення порогової енергії у 7,04 еВ атомами вуглецю, 

розпорошених з мішені, треба мати іони аргону з енергією від 500 еВ. 

Наведено вираз для катодного шару Чайльда - Ленгмюра, де його ширина 

залежить від густини іонного струму ji та падіння напруги на ньому Uk:  

        
1

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


    ,    (2) 

де MM– молярна маса іона в атомних одиницях маси (для аргону рівна 40). 

Переріз зіткнення атомів розраховувався у наближенні перерізу 

«квазіжорстких сфер», з якого оцінено відстань мішень – підкладка, на яку 

розповсюдяться атоми С без зіткнень з атомами Ar. 

 

(а) (б) 

(в) 

Рис. 2. Результати вимірювань на 

незаземленій підкладці у ДЗМРП 

(відстань мішень – підкладка 

(3,5 .. 4,0) см.): (а) – потенціал; та 

розраховані значення: (б) – 

температура електронів (згідно 

виразу (1)); (в) – енергія іонів плазми 

Ar, які виходять з плазми на 

незаземлену підкладку.  

 

Оцінка продемонструвала неможливість створення систем зв’язаних 

атомів – кластерів у потоці розпорошеного вуглецю за можливих умов процесів 

на даному ДЗМРП. Тому утворення плівки та наночастинок має відбуватися 

лише на поверхні підкладки. 

У розділі 3, на основі наведеної вище фізичної моделі (Розділ 2), було 

розроблено комп’ютерну програму моделювання магнетронного розпорошувача 

(написану мовою C#), засновану на частинковому методі Монте-Карло. Для 

перевірки результатів комп’ютерного моделювання розподілу густини струму по 

катоду-мішені, автором запропоновано зоновану мішень для безпосереднього 

вимірювання цієї величини.  

Комп’ютерна модель розпорошувача геометрично являє собою область, 

обмежену двома плоско-паралельними електродами круглої форми. У 
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циліндричній системі координат система симетрична відносно азимутальної 

координати θ. Нижній електрод – катод, центр якого є точкою відліку системи 

координат. Верхній електрод – анод. При потраплянні на анод, або на бічні 

стінки системи, частинки зникають, та їх рух більше не розраховується. 

Вхідними даними програми є: геометричні розміри магнетронного 

розпорошувача, індукція магнітного поля, яка апроксимувалася відповідними 

залежностямии (Рис. 1(в, г)), розрядний струм та напруга, тиск робочого газу 

аргону. Використано апроксимації експериментально виміряних датчиком 

Холла тангенціальної Br та нормальної Bh до катода компонент індукції 

магнітного поля (Рис. 1(в, г)). У максимумах тангенціальної компоненти 

відбувається ефективне утримання електронів та, відповідно, областей розрядної 

плазми. Вони спадають у e = 2,71 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 Br та Bh. 

Для спрощення моделювання електричне поле було обране одновимірним. 

У межах катодного шару воно апроксимується класичною залежністю для 

жевріючого розряду, а за його межами складає 25 В/м. 

Система рівнянь руху заряджених частинок у схрещених електричних та 

магнітних полях магнетронного розпорошувача інтегрувалася за допомогою 

числової різницевої схеми методу Рунге - Кутти 4-го порядку. Для частинок 

різної маси обрано відповідні часові кроки інтегрування рівнянь руху, 

обумовлені циклотронними частотами та можливими частотами зіткнень. На 

Рис. 3(а) наведено результат моделювання фрагменту траєкторії поодинокого 

електрона, випущеного з катода у випадку без зіткнень. 

Співвідношення методу Монте-Карло для ймовірності зіткнення на 

часовому кроці:  

  WsnRN
a
 exp1

1
,    (3) 

де na – концентрація частинок-цілей, перерізу відповідного типу зіткнень, 

залежного від енергії нелітаючої частинки; RN1 – це випадкове число від 0 до 1, 

що генерується на кожному часовому кроці; Δs – шлях, пройдений частинкою на 

часовому кроці. 

Була запропонована модель катодного шару змінної ширини (Рис 3(б)) та 

її перевірка за допомогою зонованої мішені (Рис. 4(в)). Густина струму на 

кожному вимірювальному кільці при сталому падінні потенціалу визначає 

ширину катодного шару Чайльда - Ленгмюра над ним (вираз (2)). Максимальна 

ширина модельного катодного шару 3,7 мм була обраною як недосяжна у 

розрядних зонах за струмів розряду більше (15 .. 20) мА. Водночас досягається 

збільшення швидкості комп’ютерних розрахунків. 

Алгоритм самоузгодження стартових позицій вторинних електронів 

дозволяє автоматично забезпечити оптимальну ширину катодного шару, за якої 

кожна наступна порція вторинних електронів з катода генерує усталену (з 

точністю до 10%) кількість іонів у розряді. На Рис. 3 (в, г) наведено приклади 

результатів розрахунку програмою густини розрядного струму на катод-мішень 

за різних режимів та товщин мішені. Також порівняно ширину катодного шару, 
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що розраховується з густини розрядного струму, з закладеною у модель 

шириною для алгоритму самоузгодження (Рис 3(б)). При зростанні товщини 

немагнітної мішені або робочого тиску, густина струму у внутрішній зоні спадає 

швидше, ніж у зовнішній зоні, через інтенсивніше падіння ефективності 

магнітного утримання (Рис 3(в)). 

У розділі 4 наведено результати моделювання за допомогою комп’ютерної 

моделі ДЗМРП у порівнянні з результатами, отриманими експериментально. А 

саме: порівняння розподілу позицій іонізації по площі катода з відповідними 

фотографіями розряду за різних режимів (по струму, напрузі, робочому тиску); 

порівняння областей розпорошення на багатошарових мішенях із 

змодельованими радіальними розподілами густини струму (Рис.4(а)); 

порівняння залежностей ширини катодного шару вздовж радіусу катода-мішені, 

отриманих з моделювання, з врахуванням алгоритму самоузгодження зі 

значеннями на зонованій мішені (Рис.4(б)). 

 

(а) (б) 
 

 
0,0 

rct, мм 

30,0 

ji(r), мА/см
2
 

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 
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pAr = 0,532 Па, Ud = 566 В 
 

25,0 

20,0 

15,0 

10,0 

5,0 
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В.З. 

З.З. 

pAr = 1,33 Па, Ud = 524 В 
 
pAr = 3,32 Па, Ud = 474 В 
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pAr = 13,3 Па, Ud = 374 В 
 

(в) 

 

 
0,0 
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Рис. 3. Результати комп’ютерного моделювання ДЗМРП : (а) – фрагмент 

траєкторії руху поодинокого електрона без зіткнень у модельних полях; (б) – 

ширина катодного шару при модельній апроксимації – dE-мод та результат 

моделювання ширини катодного шару – dE-ост; густини іонного струму: (в) –за 

різних тисків та відповідних напругах; (г) – за різних товщин немагнітної 

мішені. 

 

Моделювання показало, що при зростанні робочого тиску Ar до 4 Па, 

середня ширина катодного шару сягає максимуму, а вище навпаки – знижується. 
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Це пов’язано зі зміною ефективності утримання електронів в області іонізації: до 

4 Па розряд можна вважати магнетронним, а вище – це вже звичайний 

жевріючий розряд. Водночас, за тисків менше 4 Па енергія іонів, що 

розпорошують мішень, найбільша через найбільші розрядні напруги. 

 

(а) (б) 

Рис. 4. Результати комп’ютерного моделювання радіального розподілу у 

ДЗМРП та їх порівняння з експериментом: (а) – для кількості іонів, які 

бомбардують катод-мішень (на фоні фотографія двошарової мішені); (б) –

ширини катодного шару та значення, отримані на зонованій мішені. 

 

У підрозділі 4.2 представлено результати комп’ютерного моделювання 

процесу розпорошення графітової мішені у ДЗМРП (Рис. 5). Розподіли густини 

потоку атомів вуглецю на підкладці (Рис. 5(б)) на відстані від мішені на 

(3 .. 4) см значно однорідніші, ніж розподіли густини потоку на поверхні катода-

мішені (Рис. 5(а)). Зміни в розподілі густини розрядного струму між зонами (та 

потоку розпорошених з поверхні атомів) при варіаціях струму і напруги помітно 

впливають на розподіл густини потоку атомів вуглецю в центрі та на краю 

підкладки. Тому зразки для нанесення плівок бажано розміщати в області по 

радіусу поміж зонами розпорошення. 

З моделювання для енергії розпорошених частинок були визначені режими 

розряду, при яких отримуються енергії вуглецевих атомів більше 7,04 еВ, які, за 

припущенням автора, є придатними для осадження вуглецевих плівок з вмістом 

sp
2
-зв’язаних наночастинок. А саме – тиски не більше 2 Па та струми не менше 

100 мА (Рис. 5(в)). На підкладці радіальний розподіл середньої енергії атомів C 

виглядає моноенергетичним та рівномірним (Рис.5(г)), а середня енергія мало 

відрізняється від їх енергії на виході з мішені через малу кількість зіткнень, які 

вони здійснюють на своєму шляху. 

У підрозділі 4.3 перевірено передбачені з комп’ютерного моделювання 

оптимальні режими даного магнетронного розпорошувача, за яких на поверхні 

підкладки осаджується sp
2
-зв’язана «графітоподібна» плівка. В експериментах 

осаджено плівки на металеві та діелектричні підкладки (монокристали кухонної 

солі NaCl та скло), з використанням та без використання металів-каталізаторів 

(Ni, Fe, Cu) на мішені. Отримані зразки досліджувалися методом комбінаційного 

розсіювання світла (КРС), а зразки на монокристалах кухонної солі (NaCl), окрім 

цього, були відділені від підкладок та досліджені на просвітному електронному 

мікроскопі (ПЕМ). Температура підкладок, що визначалася за допомогою 
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термопари, не перевищувала 150 
o
C (423 K) у цій серії експериментів, час 

процесів становив біля 30 хв. 

 

(а) (б) 

(в) (г) 

Рис. 5. Результати комп’ютерного моделювання ДЗМРП : потоки атомів C (а) – з 

мішені Γc, (б) – на підкладку Γt (на відстані 3 см); (в) – середні енергії атомів C 

на мішені <Wc> та на підкладці <Wt>; (г) – радіальні розподіли енергії C вздовж 

радіуса системи на різних відстанях h від катода-мішені. 

 

КРС-спектри з плівок продемонстрували типові спектри для sp
2
-зв’язаного 

вуглецю: G-смугу з частотою піку біля 1580 см
-1

, пов’язану з sp
2
-зв’язками між 

атомами C; D-смугу з частотою піку біля 1350 см
-1

, пов’язану з наявністю 

ароматичних кілець та границь нанокристалітів (Рис. 6(а)). З положення цих 

піків та їх інтенсивностей можна визначити характерні розміри нанокристалітів 

у плівці згідно виразів, запропонованих Феррарі. Коли частота піку G не менше 

1580 см
-1

, то зразок є нанокристалічного типу (nc-C), а якщо менше 1580 см
-1

 – 

зразок відповідає аморфному/склоподібному вуглецю (a-C) з іншим 

розрахунковим виразом. 

Для порівняння на Рис.6(а) наведено КРС-спектр графіту, використаний у 

мішені. Виявлено невеликий вузький пік D, через малу кількість границь 

графенових площин, та вузький пік G, бо зразок є досить впорядкованим. Тобто 

обрані режими магнетронного розпорошувача (струми більше  70 мА, напруги 

більше  400 В, тиски робочого газу pAr = (1,33 .. 1,8) Па) забезпечили утворення 

sp
2
- зв’язаного вуглецю, що вказує на достатні енергії атомів вуглецю при 

досягненні підкладки. Характерний розмір нанокристалітів <La> = 1,2 нм в 

аморфних (а-С) зразках на NaCl підтверджується з зображень на ПЕМ (Рис.6(б)). 

Зразок на еродованому Ni продемонстрував розмір нанокристалітів у <La> 
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= 4,8 нм, що співставне з показниками нанокристалічних зразків з інших робіт, 

отриманих за більших температур процесів. 

Для оцінки густини потоку та вимірювання швидкості зростання плівок, 

що мають бути обмеженими по товщині біля 30 нм для просвітної електронної 

мікроскопії (Рис. 6(б)), було проведено осадження плівок на скло при декількох 

типових розрядних струмах. Товщина плівок вимірювалася інтерферометром 

Лінника через певні проміжки часу. Потік розраховувався через кількість атомів 

в об’ємі плівки, враховуючи її густину. Модельовані значення перевищують 

експериментальні за режимів (130 .. 150) мА приблизно у 1,6 рази. Це можна 

пов’язати з середньою енергією атомів С менше 7,04 еВ, оскільки тоді не всі 

атоми відіграли роль в утворенні плівки.  

 

(а) (б) 

Рис. 6. Результати дослідження зразків плівок: (а) – КРС спектри; (б) – приклад 

зображення з просвітної електронної мікроскопії для зразків a-C плівки на NaCl 

(характерний розмір 1,2 нм визначено з КРС та подвоєно на зображенні). 

 

У підрозділі 4.4. було досліджено вплив температури підкладок з кремнію 

(Si/SiO2) на осадження плівки у режимах з одним і тим самим розрядним 

струмом Id= 120 мА при напрузі розряду Ud від 430 В до 560 В.  

На відміну від попередніх випадків, у яких температура підкладок не 

перевищувала 150 
o
C (425 К), тут температури сягали 345 

o
C (618 К) та 

забезпечувалися резистивним підігрівом кристалотримача. Використано Ni, Cu-

Y, Ni-Y каталізатори. Для порівняння додано дані з підкладок на NaCl. КРС 

спектроскопія (Рис.7(а)) показала, що отримані С-плівки при температурі менше 

150 
o
C відносяться до аморфного/склоподібного вуглецю (a-C), а при 

температурах більше 250 
o
C (525 К) – до нанокристалічного (nc-C). 

Спостережено, що при температурах підкладки більше 275 
o
C (548 К) металеві 

каталізатори не обов’язкові для отримання великих (5,6 нм) нанокристалітів у 

плівці (зразок ‘1’ Рис.7(б)). 

Комп’ютерне моделювання показало, що при Ud = 475 В (зразок ‘3’ 

(Рис. 8(б-г))) спостерігається мінімум густини потоку на підкладці Γt і на мішені 

Γc. Це пов’язано зі зміною інтенсивностей розряду у внутрішній та зовнішній 

зонах магнетронного розпорошувача. При напругах 475 В та 580 В внутрішня 

зона розряду двозонного розпорошувача має низьку інтенсивність, але напруга 

Ud= 580 В компенсує потік Γt більш ефективним розпорошенням. 
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(а) (б) 

Рис. 7. Результати дослідження КРС зразків вуглецевих плівок у Р.4.4. 

(розрядний струм Id = 120 мА, тиск робочого газу Ar – pAr = 1,33 мА), залежність 

від температури підкладки: (а) – частоти піку G; (б) – характерного розміру 

нанокристалітів <La>. 

 

(а) (б) 

(в) (г) 

Рис. 8. Комп’ютерне моделювання розпорошення С у ДЗМРП та порівняння з 

експериментом (Id=120 мА, pAr=1,33 Па): (а) – оцінена швидкість напорошення 

плівки та експериментальні дані з вимірів інтерферометром Лінника (світлі 

точки); залежність характерного розміру нанокристалітів <La> від: (б) – 

змодельованого потоку атомів C на підкладці <Γt>, (в) – від розрядної напруги 

Ud; (г) – частоти піку G від змодельованої середньої енергії атомів C на 

підкладці <Wt>. 

 

Швидкість напорошення плівки визначається потоком розпорошених 

частинок Γc та змінюється від 275 Å/хв до 475 Å/хв при зміні розрядної напруги 

Ud від 475 В до 700 В (Рис. 8(а)). Густину a-C плівки у розрахунках обрано 

рівною 2,1 г/см
3
. Швидкість напорошення (Рис. 8(а)), оцінена раніше з оптичних 

вимірювань, становила 198 Å/хв при Ud = (510 .. 530) В, а її подвоєння дає 
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значення, близькі до значень з комп’ютерного моделювання – (350 .. 370) Å/хв. 

Це підтверджує, що не всі атоми досягають порогової енергії 7,04 еВ (Рис. 8(г)). 

При 475 В зразок ‘3’ (Рис. 7 (б), Рис. 8(б)) виявився аморфним (a-C) на 

відміну від випадку більших потоків (‘1’ при 425 В, та інші (Рис.8(в, б))). Отже, 

нелінійна зміна потоку розпорошеного вуглецю, виявлена з моделювання, 

підтверджується зміною властивостей отриманих плівок у відповідних 

діапазонах. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1) Розроблена програма моделювання електричного розряду 

двозонного магнетронного розпорошувача (ДЗМРП) 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. 

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. 

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, а енергія розпорошених частинок за тиску менше 2 Па мало 

залежить від відстані мішень – підкладка. 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 120 мА та напругах (500 .. 520) В. Оцінена з моделювання 

середня енергія частинок за напруг до 550 В була меншою за необхідні 7,04 еВ. 

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. Це дозволяє нехтувати цим 

потенціалом при комп’ютерному моделюванні. Показано, що при тисках не 
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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. 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. А зразок вуглецевої плівки, що сформувався 

за умов мінімуму потоку (4,95×10
15 

см
-2

с
-1

) навіть при більшій напрузі та 

температурі підкладки, можна вважати аморфним/склоподібним (a-C).  
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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 – фізики плазми. – Київський національного 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 

2021. Робота присвячена визначенню умов синтезу вуглецевих наноматеріалів 

методом магнетронного розпорошення з використанням магнетронного 

розпорошувального пристрою з двома зонами ерозії (ДЗМРП). Комп’ютерне 

моделювання методом Монте-Карло з частинками дозволило прогнозувати 

оптимальні режими для отримання вуглецевих плівок з sp
2
- зв’язками між 

атомами вуглецю на даному ДЗМРП. За цих режимів досягається енергія 

розпорошених із мішені атомів вуглецю біля 7,04 еВ, а їх потік складав біля 
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6×10
15 

см
-2

с
-1

. За температур підкладки (423 .. 618) K методом комбінаційного 

розсіювання світла виявлено характерний розмір sp
2
- зв’язаних нанокристалітів 

у плівках (5..6) нм. З моделювання виявлено нелінійну зміну потоку 

розпорошеної речовини з даного ДЗМРП навіть за одного і того самого 

розрядного струму. За мінімуму потоку 4,95×10
15 

см
-2

с
-1

 формування плівок з 

великими нанокристалітами ускладнено. Показано, що при відстані мішень –

підкладка у 4 см незаземлена підкладка у плазмі розряду даного ДЗМРП набирає 

потенціал самозміщення не більше -7В, що відповідає електронній температурі 

до 1,4 еВ. 

 

Ключові слова: двозонний магнетронний розряд, нерівноважна плазма, 

нанокристаліти, графітоподібна плівка, магнетронне розпорошення, 

комп'ютерне моделювання, метод Монте-Карло. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Богданов Р.В. Синтез углеродных наноматериалов в магнетронной 

плазме. - Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.08 – физика плазмы. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования 

и науки Украины, Киев, 2021. Работа посвящена определению условий синтеза 

углеродных наноматериалов методом магнетронного распыления с 

использованием магнетронного распылительного устройства с двумя зонами 

эрозии (ДЗМРУ). Компьютерное моделирование методом Монте-Карло с 

частицами позволило спрогнозировать оптимальные режимы получения 

углеродных пленок с sp
2
-связями между атомами углерода на данном ДЗМРУ. В 

этих режимах энергия атомов углерода, рассеянных от мишени, достигается 

примерно на уровне 7,04 эВ, а поток составляет примерно 6×10
15 

см
-2

с
-1

. При 

температурах подложки (423 .. 618) K характерный размер sp
2
-связанных 

нанокристаллитов в пленках (5 .. 6) нм был выявлен методом комбинационного 

рассеивания света. Моделирование выявило нелинейное изменение потока 

напыляемого вещества в ДЗМРУ даже при одном и том же токе разряда. При 

минимуме потока 4,95×10
15 

см
-2

с
-1 

образование пленок с крупными 

нанокристаллитами затруднено. Показано, что при расстоянии мишень –

подложка 4 см незаземленная подложка в плазме разряда этого ДЗМРП 

приобретает потенциал самосмещения не более -7 В, что соответствует 

температуре электронов до 1,4 эВ.  

 

Ключевые слова: двузонный магнетронный разряд, неравновесная 

плазма, нанокристаллиты, графитоподобная пленка, магнетронное распыление, 

компьютерное моделирование, метод Монте-Карло. 
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SUMMARY 

 

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

This qualifying scientific work to be treated as a manuscript. 

The thesis submitted to be awarded the scientific degree of a Candidate of 

Physical and Mathematical Sciences, Specialty 01.04.08 – Plasma Physics. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv within the Ministry of Education and Science 

of Ukraine, Kyiv, 2021. The work is devoted to the determination of the conditions for 

the synthesis of carbon nanomaterials by the method of magnetron sputtering using a 

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

the parameters of the graphite target sputtering process and the deposition of carbon 

films were based as on the experiments on this DZMSD as on the results of the 

developed computer modeling. Computer simulations (by the Monte Carlo method 

with particles) have made it possible to predict the optimal modes for obtaining carbon 

films with sp
2
- bonds between carbon atoms on the DZMSD: discharge current not 

less than 100 mA at voltages greater than 500 V, at a working gas pressure Ar not 

more than 2 Pa. Under these modes, the energy of sputtered from the target C atoms is 

reached 7.04 eV. From the simulations shown that at a distance (3 .. 4) cm from the 

cathode-target of DZMSD uniformity of the C atoms flux is significantly greater than 

at a distance of 2 cm, and the energy of sputtered particles at a pressure less than 2 Pa 

does not depend on the distance between the target and substrate. The simulation 

revealed a nonlinear variation in the flux of sputtered atoms from a given DZMSD 

even at the same discharge current. At substrate temperatures (423 .. 618) K, was 

found that samples of nanocrystalline (nc-C) films formed on Si/SiO2 substrates at 

different discharge voltages, and the same flux (was about Γt = 6×10
15

 cm
-2

s
-1

), had 

close characteristic sizes (correlation length) of sp
2
- bonded nanocrystallites – (5 .. 6) 

nm were estimated from Raman spectra. At the minimum of C flux Γt = 4.95×10
15

 cm
-

2
s

-1
 the formation of nc-C films is complicated and even at higher discharge voltages 

and substrate temperature, the resulting sample considered as amorphous / glass-like 

(a-C) with characteristic sizes of sp
2
- bonded nanocrystallites near 1.2 nm. 

It is shown that at a target-substrate distance of 4 cm, the ungrounded substrate 

in the discharge plasma of this DZMSD gains a floating potential not more than -7 V, 

which corresponds to an electron temperature up to 1.4 eV. So the additional energy of 

plasma ions does not exceed 7.04 eV, and at typical discharge currents (more than 70 

mA) is about 5 eV. So this potential may be neglected in computer simulations of the 

DZMSD. Also at pressures Ar not exceeding of 1.33 Pa and currents less than 60 mA, 

the behavior of this potential is related to the efficiency of the magnetic confinement 

of discharge plasma electrons near the cathode of this DZMSD. Then the electrons do 

not give a negative potential to the ungrounded substrate. 

 

Keywords: dual-zoned magnetron discharge, nonequilibrium plasma, 

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

Carlo method. 


