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تیست ٍ یکویي کٌفشاًس اپتیک ٍ فَتًَیک ایشاى
ٍ ّفتویي کٌفشاًس هٌْذسی ٍ فٌاٍسی فَتًَیک ایشاى
 داًطگاُ ضْیذ تْطتی،1393 ُ دی ها25  تا23

بشسسی اثش کٌذٍ پاش دس الیًِطاًی فیلنّای آهَسف کشبٌی
سویِ هْشاتیاى
 ایشاى، ضاّشٍد، داًطگاُ ضاّشٍد،داًطکذُ فیضیک
دس ایي تحقیق بِ بشسسی اثش کٌذٍپاش ًاضی اص بشخَسد یَىّای پشاًشطی با صیشالیِ دس حیي الیًِطاًی فیلنّای آهَسف کشبٌی

– ُچکیذ

ِ حشکت یَىّا ٍ رسات خٌثی دس غالف پالسوا ضبیِساصی ضذُ ٍ اًشطی آىّا دس ٌّگام بشخَسد با صیشالیِ هحاسب، لزا.پشداختِ هیضَد
- ٍاسد ضذُ ٍ اثش کٌذٍپاش ًاضی اص آى تحت ٍلتاطّای بایاس ٍ دسجِ یًَیضاسیَىSRIM  سپس ایي اًشطی بعٌَاى ٍسٍدی دس کذ.هیگشدد
ٍ  ًتایج ًطاى هیدّذ کِ کٌذٍپاش یَىّای پشاًشطی دس سضذ فیلنّای آهَسف کشبٌی تاثیش بسضایی ًذاسد. بذست هیآیذ،ّای هختلف
.حتی با افضایص ٍلتاط صیشالیِ تحت تاثیش کاضت یَىّا قشاس گشفتِ ٍ هقذاس آى کاّص هییابذ
.تایاس

 ٍلتاط، کٌذٍپاش، کاضت یَىّا، فیلنّای آهَسف کشتٌی-ُکلیذ ٍاط

Investigation of the Sputtering Effects on the Amorphous Carbon Films’
Deposition
Somayeh Mehrabian
Physics Department, University of Shahrood, Shahrood, Iran
Abstract- In this paper, the effect of sputtering of high-energy ions on the growth of amorphous carbon films is investigated.
Therefore, the ion and neutral movements in the sheath are simulated and their energy at the moment of collision with the
substrate is computed. The obtained energy is an input to the SRIM code being used to investigate the sputtering yield under
different substrate biases and ionization degrees. Our results show that the sputtering of high-energy ions does not affect the
films’ growth. It also decreases with increment of the substrate bias which is due to the transition toward ion implantation.
Keywords: Amorphous carbon films, Ion implantation, Sputtering, Substrate bias
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حشکت رسُ دس غالف پالسوا تا هؼادلِی صیش تَغیف هی-
ضَد کِ دس آى  rتشداس هکاى یَى ٍ ) r (0تشداس هکاى
اٍلیِی آى هیتاضٌذ.

 -1هقذهِ
کشتي داسای آلَتشج ّای گشافیت ،الواس ،کشتي آهَسف،
فَلشیي ٍ ًاًَلَلِّای کشتٌی است .فاص آهَسف )(a-C
کشتي اص الیِ ًطاًی کٌتشل ضذُ فاصّای الواس ،گشافیت ٍ
پلیوش تذست هیآیذ ٍ ساختاس آى تشکیثی اص پیًَذّای
 sp3الواسی ٍ  sp2گشافیتی است .فیلنّای آهَسف کشتٌی
تذلیل خػَغیات هٌحػش تِ فشد اپتیکی ،هکاًیکی،
ضیویایی ٍ صیستساصگاسی هَسد تَجِ هحققاى قشاس
گشفتِاًذ .تشای الیًِطاًی ایي فیلنّا اص یک هحیط
پالسوایی استفادُ ضذُ ٍ یَىّا دس غالف پالسوا کِ یک
ًاحیِی تاس فضاییِ هثثت است تسوت صیشالیِ ضتاب هی-
گیشًذ .اًشطی ایي یَى ّا دس ٌّگام تشخَسد تش ساختاس ٍ
خَاظ هکاًیکی فیلن ّا تاثیش تسضایی داضتِ ٍ ػالٍُ تش
سضذ هیتَاًذ تا کٌذ ٍ پاش ،آٌّگ سضذ سا کاّص دّذ.
دس حقیقت ،سضذ ،تشکیة ٍ ساختاس ایي فیلنّا تحت تاثیش
سقاتت تیي سضذ تَسیلِ سادیکالّا ٍ یَىّای کن اًشطی ٍ
کٌذٍپاش تا یَىّای پش اًشطی است .اص ایي سٍ دس ایي
تحقیق تشآًین تا تِ تشسسی اثش کٌذٍپاش ًاضی اص یَىّای
پش اًشطی دس حیي سضذِ فیلن ّای آهَسف کشتٌی پشداختِ ٍ
تاصدُ آى سا دس ضشایط هختلف تشسسی ًوایین.
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     0   at dt

 -2-2کٌذ ٍ پاش
کٌذُ ضذى اتنّای سطحیِ یک جسن جاهذ دس اثش تشخَسد
یَىّای پشاًشطِی تا سطحِ آى ،کٌذٍپاش ًاهیذُ هیضَد.
جسن جاهذی سا دس ًظش تگیشیذ کِ دس هؼشؼ یَىّای پش
اًشطی (  ) Eقشاس هیگیشد .دس اثش تشخَسد ٍ اًتقال اًشطی تِ
اتنّای ایي جسن ،اتنّای جسن تا اًشطی  E0پس صدُ
هیضًَذّ .ش یک اص ایي اتنّای پس صدُ ضذُ ًیض تِ ًَتِ-
ی خَد هیتَاًٌذ آتطاسی اص تشخَسدّا ایجاد کٌٌذ کِ دس
ایي تشخَسدّا ،اًشطی دس سشیای اص تشخَسدّای دٍدٍیی
تقسین هیضَد .دس ًتیجِی حشکات ًاضی اص ایي اتنّای
پس صدُ ضذُ است کِ ًْایتاً تؼذادی اص اتنّا اص سطح
خاسج هیضًَذ [4-2] .تاصدُ کٌذٍپاش تػَست تؼذاد اتن-
ّای کٌذُ ضذُ تِ اصای یک اتن فشٍدی تؼشیف هیضَد ٍ
تشای هحاسثِی آى تش اساس اًشطیِ رسُیِ توثاساى کٌٌذُ،
تذست آٍسدى تؼذاد اتنّای پس صدُ ضذُ دس جسن ٍ
تؼذادی اص آىّا کِ هیتَاًٌذ اص سطح فشاس کٌٌذ ،ضشٍسی
است.

دس اداهِ تِ اسائِی هذلی هیپشداصین کِ ضاهل دًثال کشدى
رسات دس غالف پالسوا تؼالٍُی تشسسی اثش کٌذٍپاش ًاضی
اص آىّاست.

 -1-2غالف پالسوا
هحیط ضیثِ ساصی ضاهل یک صیشالیِی تایاس ضذُ ،دس
یک هحیط پالسوایی است .کویٌِی سشػت رسات (تؼذاد
رسات ٍسٍدی  105یَى هیتاضذ) تشای ٍسٍد تِ غالف
پالسوا دس غَست یَى تَدى تشاتش تا سشػت تَّن (

اگش )  n( E, E0تؼذاد هتَسط اتنّایی تاضذ کِ دس اثش

تشخَسد رسُای تا اًشطیِ )  E ( E0تِ سطح ،دس جسن تِ
حشکت دس هیآیٌذ ٍ تا فشؼ ایٌکِ تشخَسدّای غَست
گشفتِ االستیک تاضٌذ ،خَاّین داضت[4] :
E
n( E, E0 )  m
() 4
E0

 ٍ ) Vb  K BTeدس غَستی کِ خٌثی تاضٌذ تشاتش تا
m

i

سشػت گشهایی رسات است .صهاًی کِ اختالف پتاًسیل

کِ  mتِ اًشطی  ٍ Eسطح هقطغ پشاکٌذگی ًاضی اص آى
تستگی داسد .اها اتن توثاساى کٌٌذُ لضٍهاً اًشطی اش سا اص
طشیق تشخَسدّای االستیک اص دست ًویدّذ ،تلکِ
تَاًایی تشاًگیختِ کشدى الکتشٍىّا سا ًیض داسد .دس
ایٌػَست تؼذاد کل اتنّایی کِ پس اص تشخَسد رسُی

غالف صیاد است ، eVBais  K BTe ،ضخاهت غالف تِ-
غَست صیش تخویي صدُ هیضَد (قاًَى چیلذ)[1] .
()1



0

 -2هذل سیاضی

3 4

0
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S
D 
3
 K BTe 

هیذاى الکتشیکیِ غالف پالسوا ًیض تشاتش است تا ][1
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r    r 0    t dt

 23تا  25دیواُ  ،1393داًطگاُ ضْیذ تْطتی
اٍلیِیِ داسایِ اًشطی  ، Eدس جسن تِ حشکت دس هیآیٌذ
تػَست صیش است[4] :
) F ( E, , r
() 5
n( E, E0 ) D
E
کِ دس آى )  FD ( E, , rچگالی اًشطی اًثاضتِ ضذُ دس
جسن تِ اصای رسُای است کِ تا اًشطی  Eدس جْت ٍ 
دس هکاى  rتِ سطح جسن جاهذ تشخَسد هیکٌذ ٍ اص
طشیق اًتقال اًشطی تِ الکتشٍىّا کٌذ هیضَد .تٌاتشایي
تؼذاد هتَسط اتنّایی کِ دس ّش صهاى تا اًشطی

دس سضذ (یَى ٍ سادیکال غالة دس پالسواّای هتاى تِ


)  ، ( E0 , dE0دس جسن جاهذ حشکت هیکٌٌذ تشاتش است
تا
) F ( E , , r
n( E , E 0 ) D
dt 0 
E
()6
dE0
) FD ( E , , r
) n( E , E 0
E
v0 dE0 dx

ً -4تایج
هسیش یَىّای فشٍدی دس داخل هادُ تِ اصای ٍلتاطّای
 25000 V ٍ 5000 ،100دس ضکل  1تِ ًوایص دسآهذُ
است.

کِ  dt0هتَسط صهاى الصم تشای اتن پس صدُ ضذُ است تا
اص اًشطی  E0  dE0تِ اًشطی  E0تشسذ کِ  v0سشػت اتن

جسن جاهذ تا اًشطی  E 0است.
تٌاتشایي اثش تشخَسد یک رسُی پشاًشطی تا سطح جسن،
تَلیذ تَصیغ ایستایی اص رسات هتحشک دس هادُ است .تا
فشؼ ایٌکِ جْت حشکت اتنّا دس هادُ ّوساًگشد هی-
تاضذ ،هیتَاى تؼذاد اتنّایی سا کِ تَاًایی سسیذى تِ
سطح جسن دس جْت هطخع   0سا داسًذ ،هحاسثِ
ًوَد .دسایٌػَست ،تؼذاد هتَسط اتنّایی کِ تا اًشطی
)  ( E0 , dE0دس جْت )  (0 , d 20دس حجن
)  (r , d 3rتِ حشکت دس هیآیٌذ تشاتش است تا[4] :
() 7

) FD ( E , , r
dE0
d 20
m
0
E0
v0 dE0 dx
4

اگش ایي رسات تتَاًٌذ تِ سذ پتاًسیلی کِ دس سطح جسن
ٍجَد داسد غلثِ کٌٌذ ،تؼٌَاى اتنّای کٌذُ ضذُ هحسَب
هیضًَذًْ .ایتاً ،تاصدُ کٌذ ٍ پاش یک رسُ کِ تا اًشطی E
ٍ تحت صاٍیِ  تِ سطح جسن تشخَسد هیکٌذ ،تش اساس

اًشطی رسات کٌذُ ضذُ (  ) E0دس  ٍ r  0دس جْت  0

تػَست صیش تذست هیآیذ[4] :
()8

FD ( E, ,0) dE0
d 20
cos  0
E0
dE0 dx
4

d 3Y  m

 -3حل عذدی هعادالت

ضکل  :1هسیش یَىّا دس داخل هادُ تِ اصای ٍلتاطّای اػوالی ()a
25000 V )c( ٍ 5000 )b( ،100

تشای آغاص ضثیِساصی ،هَقؼیت اٍلیِی رسات ضشکت کٌٌذُ
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تشتیة  CH 3 ٍ CH 3هیتاضٌذ ).تش سٍی هحَس  Zدس
لثِی غالف است دس حالیکِ تش سٍی غفحِای تا طَل ٍ
ػشؼ یک هیکشٍهتش تَصیغ ضذُ اًذ .غالف غیش تشخَسدی
دس ًظش گشفتِ ضذُ ٍ دًثال کشدى رسات تا صهاى تشخَسد
آىّا تا صیشالیِ اداهِ هییاتذ .اص آًجاییکِ دس ایي هشحلِ
اًشطی رسات تشخَسدی تا صیشالیِ هطخع ضذُ است ،ایي
اًشطی تؼٌَاى اًشطی یَىّای فشٍدی دس کذ  SRIMهَسد
استفادُ قشاس هیگیشد تا کٌذ ٍ پاش ًاضی اص ایي یَىّا
تشسسی ضذُ ٍ تاصدُ کٌذٍپاش هَسد هحاسثِ قشاس گیشد.

 23تا  25دیواُ  ،1393داًطگاُ ضْیذ تْطتی

ضکل  :3تؼذاد اتنّای کٌذُ ضذُ تِ اصای دسجِ یًَیضاسیَىّای

هختلف دس ٍلتاط ثاتت V

5000

تا کاّص چگالی پالسوا ٍ افضایص دهای صیشالیِ ًیض هیتَاى تاصدُ
کٌذٍپاش سا تغییش داد .صیشا ایي تغییشات تِ تشتیة سثة افضایص ٍ
کاّص طَل غالف پالسوا ضذُ ٍ تا تاثیش تش اًشطی کسة ضذُ تَسط
یَىّا دس ایي فاغلِ ،تاصدُ کٌذٍپاش سا تِ تشتیة افضایص ٍ کاّص
هیدٌّذ.

ً -5تیجِگیشی
تاصدُ کٌذٍپاش تا افضایص ٍلتاط تایاس افضایص یافتِ ٍ پس
اص سسیذى تِ یک هقذاس تیطیٌِ ضشٍع تِ کاّص هیکٌذ
کِ ایي کاّص تِ دلیل گزاس تِ ًاحیِی اًشطیای است کِ
دس آى کاضت یَىّا دس هادُ تش کٌذٍپاش ًاضی اص آىّا
غلثِ هیکٌذً .یض افضایص دسجِی یًَیضاسیَى ،تؼذاد اتن-
ّای کٌذُ ضذُ اص سطح سا افضایص هیدّذ .اها تؼذاد تاالی
سادیکالّا ٍ رسات خٌثیِ ضشکت کٌٌذُ دس سضذ دس هقایسِ
تا تؼذاد کن رسات کٌذُ ضذُ دس کٌذٍپاشِ ًاضی اص یَى-
ّای پشاًشطیً ،طاى هیدّذ کِ کٌذٍپاش دس سضذ فیلن-
ّای آهَسف کشتٌی تاثیش تسضایی ًذاسد ٍ حتی تا افضایص
ٍلتاط صیشالیِ تحت تاثیش کاضت یًَی قشاس گشفتِ ٍ هقذاس
آى کاّص هییاتذً .یض کاّص چگالی پالسوا ٍ افضایص
دهای صیشالیِ تِ تشتیة سثة افضایص ٍ کاّص تاصدُ
کٌذٍپاش هیضًَذ.

ضکل :2تاصدُ کٌذٍپاش تِ اصای ٍلتاطّای هختلف صیشالیِ

ّواًگًَِ کِ هطخع است تاصدُ کٌذٍپاش دس اتتذا تا
افضایص تایاس صیشالیِ افضایص یافتِ ٍ پس اص سسیذى تِ
هقذاس تیطیٌِ ضشٍع تِ کاّص هیکٌذ .افضایص تاصدُ تا
افضایص ٍلتاط صیشالیِ تِ دلیل افضایص اًشطی یَىّا هٌجش
تِ ایجاد آتطاسی تشخَسدی تا تؼذاد تیطتشی اص اتنّای
دسگیش دس هادُ ضذُ ٍ اص ایيسٍ تؼذاد اتنّای سسیذُ تِ
سطح ٍ کٌذُ ضذُ اص آى ،سا ًیض افضایص هیدّذ .اها ایي
سًٍذ افضایطی حفظ ًطذُ ٍ تِ اصای ٍلتاطّایّای تیطتش اص
 5000 Vضشٍع تِ کاّص هیکٌذ کِ ایي کاّص تِ دلیل
گزاس تِ ًاحیِی اًشطیای است کِ دس آى کاضت یَىّا دس
هادُ تش کٌذٍپاش ًاضی اص آىّا غلثِ هیکٌذ.
ضکل ً 3یض هیضاى اتنّای کٌذُ ضذُ اص سطح دس ٍلتاط
تایاس ثاتت  ٍ 5000 Vتِ اصای دسجِ یًَیضاسیَى-
ّای 0/01 ٍ 0/005 ،0/001سا ًطاى هیدّذ.
اص آًجاییکِ تا افضایص دسجِی یًَیضاسیَى تؼذاد یَىّای
سسیذُ تِ سطح افضایص هییاتذ ،تا ضشب تاصدُ یًَیضاسیَى
دس تؼذاد یَىّا هیتَاى تِ تؼذاد اتنّای کٌذُ ضذُ اص
سطح سسیذ کِ ایي تؼذاد تا افضایص دسجِی یًَیضاسیَى
تػَست خطی افضایص هییاتذ.
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ّواًگًَِ کِ اص ضکل هطخع است دس ٍلتاطّای تاالتش
هیضاى ًفَر یَىّا دس صیشالیِ تیطتش ضذُ ٍ پس اص ػثَس اص
یک آستاًِی اًشطی ،یَىّا تِ جای پخص دس هادُ هسیش
ًسثتاً هستقیوی سا طی هیکٌٌذ کِ ًطاىدٌّذُ ًضدیکی
تِ هشصِ اًشطی الصم جْت کاضت یًَی است.
تاصدُ کٌذٍپاش (تؼذاد اتنّای کٌذُ ضذُ تِ اصای یک یَى
فشٍدی) تِ اصای ٍلتاطّای اػوالیِ ،1000 ،500 ،100
 15000 V ٍ 10000 ،5000دس ضکل  2هطاّذُ هیضَد.

