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Kapitola 1
,

U vod
S tendencí miniaturizovat elektronické obvody na úroveň tenkovrstvových systémů stoupá význam i zdánlivě nesouvisející oblasti - fyziky plazmatu. Použití
plazmatu je však široké i v této oblasti. Plazmatické metody depozice tenkých
vrstev odstraňují některé limity klasických metod a dovolují vytvářet vrstvy
o vlastnostech a složeních klasickými metodami nedosažitelných. Dále je plazmatu
využíváno k leptání materiálů, modifikaci struktury a čištění povrchu, dotování
polovodičů, ovlivňování adheze, tvrdosti povrchu, odolnosti vůči korozi a dalším
vlivům, atd. Spojení s fyzikou tenkých vrstev je tedy mnohonásobné. 'Možnost
podstatně ovlivnit chování a vlastnosti materiálů nebo jim vtisknout i vlastnosti
zcela nové vytvořením tenké vrstvy na jejich površích je velmi využívána, nejen
z ekonomických důvodů. Samotná fyzika plazmatu nabývá také na významu,
napi"íklad nutnost vyřešení problému termojaderné fúze, použití plazmatických
metod v ochraně životního prostředí, atd.
S rozvojem mikroelektroniky se výpočetní technika rozšiřuje i do nečekaných
částí života. Výpočetní sílu současných počítačů lze však s úspěchem využít jako
další metody ke zkoumání fyzikálního obrazu světa. Počítačové simulace jsou
mocným nástrojem, vhodně doplňujícím klasické postupy, někdy i konkurujícím.
Tato práce se zabývá rozvojem počítačových metod pro zmíněné oblasti fyziky, konkrétněji studium interakce plazma-pevná látka, aktuální v plazmatických
technologiích i sondových měřeních, a studium počátečních stádií růstu tenkých
vrstev.
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Kapitola 2
Teoretický úvod
2.1
2.1.1

Fyzika plazmatu
Plazma a jeho výskyt

Převážná většina

hmoty vesmíru je v plazmatickém stavu. Nitra i atmosféry
vodíku, plynné mlhoviny, sluneční vítr jsou plazma.
V pozemských podmínkách se s plazmatem setkáváme paradoxně mnohem méně
(blesk, polární záře, zářivky, neonové reklamy, ... ) . Tedy se zde plazma nevyskytuje přirozeně.
Důvod vyplyne z tzv. Sahovy rovnice [1], udávající stupeň ionizace plynu
v tepelné rovnováze:
hvězd, většina mezihvězdného

Ui) ,

3

ni

-

n9

~

2,4 x 10 -T2 exp ( - 11.i
kT
21

(2.1)

ui

kde ni je hustota iontů a ng hustota neutrálních částic,
ionizační potenciál
plynu, T teplota. Pro vzduch o pokojové teplotě vychází tento poměr 10- 122
(T = 300 K = 0,026 eV, ng = 3 X 1025 m- 3 ,
= 14,5 eV). s růstem teploty
zůstává stupeň ionizace malý až do okamžiku, než začne být Ui porovnatelný
s kT. Pak poměr rychle roste, ni převýší n 9 a plazma se stává plně ionizované.
Proto plazma existuje v kosmických tělesech o vysokých teplotách a ne na Zemi.
Přirozený výskyt plazmatu vedl k označení jako čtvrté skupenství hmoty.
Využití plazmatu je široké- například opracování materiálu, depozice tenkých
vrstev, osvětlovací a zobrazovací systémy, lasery. V plazmatu je také možný vznik
sloučenin, které by podle klasické chemie nevznikly. Tím se zabývá plazmochemie.
Plazmatem nemůžeme nazvat jakýkoliv ionizovaný plyn, neboť každý plyn je
v nějakém malém stupni ionizován. Definice plazmatu dle Chena (1974): Plazma
je kvazineutrální plyn složený z nabitých a neutrálních částic, vykazující kolektivní
chování.

ui
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V neutrálním plynu se částice pohybuje nerušeně až do srážky s jinou částicí,
tedy jen srážky rozhodují o pohybu částic. V plazmatu jsou nabité částice. Ty
při svém pohybu vytvářejí lokální pozitivní nebo negativní prostorový náboj,
který vede ke vzniku elektrických polí. Elektrické pole je dalekodosahové a tedy
ovlivřrnje pohyb částic i na vzdálených místech. A kolektivním chováním označujeme právě pohyby částic, které nezávisejí pouze na lokálních podmínkách, ale
také na stavu plazmatu ve vzdálených oblastech.
Základní vlastností plazmatu je schopnost odstínit elektrický potenciál <Po do
něj vložený - tzv. debyeovské stínění. Zjednodušeně lze pro pri'iběh potenciálu
odvodit vztah:

(2.2}
kde >.v je tzv. Debyova délka a platí pro ni (pro
mnohem pohyblivější elektrony):

(éokTe)
ne

>.o =

2

případ,

kdy jsou dominantní

I

2

(2.3}

Je-li rozměr systému L, tak podmínka kvazineutrality: tedy toho: že ni je přibližně
rovno ne (v případě rovnosti vymizejí elektromagnetické síly}, je:

(2.4}
Aby měl výraz pro potenciál smysl, musí být ve stínící vrstvě (nazývané sheath}
dostatek částic, což lze vyjádřit podmínkou pro počet částic v tzv. debyeovské
sféře:

(2.5}
Podmínky pro to, abychom ionizovaný plyn mohli nazvat plazmatem, tedy jsou:

L
Nv
K nim se

» >.v,
» 1.

(2.6}
(2.7}

> 1,

(2.8}

přidává ještě:
WT

kde w je frekvence typických oscilací plazmatu a r střední doba mezi srážkami
s neutrálními částicemi. Tato ostrá nerovnost vyjadřuje podmínku, že ionizovaný
plyn je ovlivňován více elektromagnetickými silami než srážkami.
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2.1.2

Druhy plazmatu

Plazma lze rozdělit na dva hlavní druhy. V izotermickém plazmatu jsou všechny
složky na stejné teplotě. Izotermické pozemské plazma neexistuje, jedině jen
na krátkou dobu v případě termonukleární fúze. Často se tedy mluví o vysokoteplotním či horkém plazmatu, ačkoliv izotermické plazma může existovat i
při nízkých teplotách. Ve speciálních případech (elektrický oblouk, velmi horký
plamen) mluvíme o tzv. kvaziizotermickém plazmatu.
Pro neizotermické plazma platí:
(2.9)

kde Te je teplota souboru elektronů, 1i teplota souboru iontů a T9 je teplota souboru neutrálních částic (plynu). Většina pozemského plazmatu je neizotermická,
takže se používají názvy jako nízkoteplotní, studené či výbojové plazma.
Plazma se dá charakterizovat dvěma hlavními parametry - koncentrací a teplotou (často udávanou v eV, 1 eV = 11605 K). Koncentrace se mění přes 18 řádů
od 106 do 1024 m-=\ kT od 10- 1 do 106 eV. Tento rozsah je opravdu velký hustota vzduchu a vody se liší o 3 řády, hustota vody a bílého trpaslíka o 5 řádů.
Dokonce neutronové hvězdy mají jen o 15 řádů větší hustotu než voda.
Analyzovat plazma je obtížné proto, že jeho hustoty jsou v tzv. střední oblasti.
Tekutiny jako voda jsou tak husté, že v nich pi"evládají srážky, pohyby jednotlivých částic tedy není nutné uvažovat a vystačíme si s rovnicemi obyčejné dynamiky tekutin. Naopak v případech s velmi malou hustotou, tedy kde ke srážkám
nedochází, například urychlovače, stačí uvažovat trajektorie jednotlivých částic.
Plazma se někdy chová jako tekutina a někdy jako soubor jednotlivých částic.
Pohyb částic v kombinovaných magnetických a elektrických polích je komplikovaný. V plazmatu je však ještě mnohem komplikovanější, neboť elektrická a
magnetická pole nejsou předem dána, ale určují je rozmístění a pohyby jednotlivých částic. Musíme tedy řešit tzv. selt'konzistentní problém.

2.1.3

Diagnostika plazmatu

Mezi základní parametry plazmatu patří jednak tzv. makroparametry (například
tlak, intenzita elektrického pole, driftová rychlost částic či velikost elektrického
proudu procházejícího plazmatem), a pak mikroparametry (koncentrace částic ni
každého druhu, teploty částic Ji, rozdělovací funkce Íi , střední srážkové frekvence
mezi dvěma druhy částic vik, ... ). Metody ke zjišťování parametrů plazmatu
můžeme rozdělit na aktivní (kontaktní) a pasivní (bezkontaktní) [2).
L' kontaktních metod je přímo do plazmatu něco vkládáno - například záření,
sonda. Je zřejmé, že snahou je co nejméně plazma při měření ovlivnit.
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Velkou skupinu, historicky nejvýznamnější, tvoří sondová měření. Vůbec nejstarší metodou zkoumání parametrů plazmatu je tzv. jednosondová metoda. Do
plazmatu se vloží speciálně upravená elektroda, nazývaná sonda. Na sondu je
přivedeno napětí a jeho změnou lze při současném měření proudu procházejícího
sondou získat voltampérovou charakteristiku, nazývanou sondová charakteristika.
Z ní je pak možno určit koncentraci, teplotu a potenciál plazmatu. Sonda může
mít tvar rovinný, válcový nebo kulový (obr. 2.1).

Obrázek 2.1: Typy Langmuirových sond.
Při

použití dvou sond lze určit elektrické pole v plazmatu. K sondovým metodám existuje Langmuirova teorie z roku 1926, platná pro velmi nízké tlaky, kdy
uvnitř stínící vrstvy nedochází ke srážkám nabitých částic s neutrály. Dále teorie
předpokládá absolutní absorpci částic dopadlých na sondu, izotropnost plazmatu
a tedy stejnoměrnost vrstvy okolo sondy a Maxwellovo rozdělení rychlostí částic
(pak lze zavést pojem teploty) . V [3] je uveden přehled sondových teorií rozšiřující
původní Lagmuirovu například o existenci před vrstvy (presheath) či nemonoenergetické rozdělení iontů. Zde jsou také uvedeny některé srážkové teorie a teorie pro
případ přítomnosti magnetického pole. Obtíže těchto teorií jsou však nezanedbatelné, stále neexistuje ucelená teorie této experimentálně jednoduché a velmi staré
metodiky pro měření parametrů plazmatu.
V oblastí horkého plazmatu se používají jiné typy sond komplikovanějších
tvarů, například Gundestrupova, Machova, tunelová, Katsumatova, využívající i
vliv magnetického pole na pohyb nabitých částic - viz. obr. 2.2-2.4.
Sllding
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Obrázek 2.2: Gundestrupova a Machova sonda.
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Obrázek 2.3: Tunelová sonda.

Obrázek 2.4: Katsumatova sonda.

2.1.4

Stínící vrstva - sheath

V objemu plazmatu se elektrony a ionty srazeJl s neutrálním plynem, prodě
lávají elastické i neelastické srážky. Vytvořené ionty a radikály jsou používané
v plazmatických technologiích. Při nich je do objemu plazmatu vložen substrát,
na který ionty a radikály dopadají a reagují s ním. Sheath je vrstva, ve které
plazma elektricky interaguje s vloženým substrátem, což je například i stěna
nádoby, ve které je plazma umístěno, elektroda v kontaktu s plazmatem, sonda,
apod. Vytvoření sheathu je důsledkem velkého rozdílu v hmotnosti elektronů a
iontů (> 104 ). Malá hmotnost elektronů umožňuje jim snadno předat energii
ze zdroje. Elektrony pak při srážkách s neutrálním plynem vytvářejí plazma.
V důsledku malé hmotnosti vůči iontům se elektrony pohybují mnohem rychleji.
V první aproximaci se ionty častou považují za nehybné. V objemu plazmatu
je z důvodu náhodného směru elektronových a iontových toků celkový proud
10

nulový. Avšak v případě vložení objektu do kontaktu s plazmatem, mnohem
vyšší elektronový tok způsobí úbytek elektronů v plazmatu v blízkosti objektu
a vytvoření kladného prostorového náboje. Pole tohoto náboje dále znemožní
dalším elektronům opouštět plazma a naopak kladné ionty urychluje směrem
k objektu. Výše popsaný pi"ípadje nazýván plovoucí (floating) sheath. Podmínkou
pro dosažení rovnovážného stavu je vyvážení velikosti elektronového a iontového
toku na objekt, tedy celkový proud nulový. Pro tok nabitých částic daným směrem
z důvodu náhodnosti směrů pohybu částic v plazmatu platí:
(2.10)
kde vije střední tepelná rychlost částic druhu i a ni jejich koncentrace. Z důvodu
nižší hmotnosti se elektrony pohybují 102 - 103 rychleji než kladné ionty. Typické
hodnoty Ve:::::::: 105 ms-1, Vi+::::::: 102 ms- 1, ne:::::::: ni+::::::: 1017 m- 3 dávají pro počáteční
proudy na objekt:
Ie

=

Ji+ =

-Jee = -[10 17 • 105 /4] · 1,602 X 10- 19 = -4 X 102 Am- 2
Ii+e = [10 17 • 102 /4] · 1,602 x 10- 19 = 4 x 10- 1 Am- 2

Tedy li+ < Ie dokud se nevytvoří sheath, který tok elektronů omezí. Je zřejmé,
že vložený objekt se rychle nabíjí záporně v1°1či plazmatu na tzv. plovoucí potenciál.
Elektrodový sheath vzniká v případě vložení elektrody s předpětím. V této situaci netvoří podmínku určující velikost sheathu nulový proud. Plazma se
snaží vložený potenciál odstínit (viz debyeovské stínění výše). Rozdíl potenciálu
elektrody a plazmatu určuje energii částic dopadajících na povrch vloženého objektu/elektrody (to přesně platí pouze pro bezsrážkové plazma).

2.2

Fyzika tenkých vrstev

Atom v objemu materiálu (bulku) je obklopen ze všech stran dalšími atomy,
které na něj působí. l\a atom na povrchu látky nepůsobí síly ze všech směrů.
Takovéto narušení symetrie ovlivňuje energetické stavy povrchových atomů a
tak i fyzikální vlastnosti systému. V případě tenké vrstvy se jedná o takovéto
povrchy dva, takže ovlivnění může být silnější. Když jsou oba povrchy k sobě
dostatečně hlízko, fyzikální procesy jsou ovlivněny výrazně, m11že se měnit jejich
charakter nebo dokonce mohou vzniknout nové efekty. Rozměrové efekty mohou
být klasické i kvantové. Tenká vrstva je taková vrstva, která vykazuje anomální
vlastnosti ve srovnání s objemovým materiálem. Vytvořením tenké vrstvy na povrchu materiálu se dá ovlivnit jeho odolnost, výstupní práce, chemická reaktivita,
odrazivost, atd.
11

Růst

tenkých vrstev

K vytváření tenkých vrstev byla vyvinuta řada metod [4]. Při vakuovém napařo
vání na povrch substrátu dopadají atomy napařovaného materiálu s rychlostí
odpovídající teplotě napařovadla. Po dopadu na substrát část své energie ztrácejí.
Tato část může být nulová v případě pružného odrazu od substrátu. Druhým
krajním případem je úplná akomodace - částice má energii odpovídající teplotě
substrátu. Částice po povrchu migrují, tento jev je nazýván povrchová difuze.
Vazební energie substrátu není konstantní. Zjednodušený model energetického
profilu povrchu je na obr. 2.5. Částice může také být desorbována zpět do vakua.

Obrázek 2.5: Modelový potenciálový reliéf povrchu pevné látky.
Částice se snaží zaujmout stav s minimální energií. Fyzikálně adsorbovaná částice
při

své migraci může vytvořit dvojici s jinou částicí. Tato dvojice má obvykle nižší
pohyblivost a mnohem nižší pravděpodobnost desorpce. Připojením dalších částic
vznikají již stabilní zárodky, které pak rostou v ostrůvky. Během pobytu částice na
povrchu m1'iže být částice převedena to stavu chemické adsorpce (chemisorpce).
Ta je charakterizována mnohem větší desorpční energií.

~

~

C\

~~~~1~1~~~l~I~~~
"

Obrázek 2.6: Typy

==-i

růstu

tenkých vrstev - 30, 2D, 2D+3D.

Existují tři typy růstu tenkých vrstev [5] - viz obr. 2.6. V prvním případě,
nazývaném VoJmerův-'Weberův mód, rostou izolované 3D ostrůvky. Tento mód
nastává, když kohézní energie atomů rostoucí vrstvy (adsorbátu) je větší než
kohézní energie mezi atomem vrstvy a substrátu. U druhého typu je vazba mezi
atomy adsorbátu menší než vazba k substrátu, vždy nejdříve naroste celá monovrstva a teprve na ní pak další monovrstvy - mód Frankův-Van der Mervův.
S růstem dalších vrstev vazba k substrátu klesá. Když je tento pokles způsoben
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jinými faktory, například pnutím vrstvy z důvodů různých mřížkových konstant
materiálu adsorbátu a substrátu, dochází nejdříve k 2D růstu monovrstvy a na
těchto vrstvách již rostou 3D ostrůvky - mód Stranskiův-Krastanovův.
K existujícím ostrůvkům se připojují další migrující částice, ostrůvky rostou
a mohou se slévat. Tento proces se nazývá koalescence (obr. 2.7) .

...,„.·····....
.. .@··„
··... ...„· ......„

00
Obrázek 2.7: Koalescence.

Ostrůvky se spojují a vzniká polospojitá vrstva. Adsorpcí dalších částic jsou
zbylé kanálky zaplňovány a vzniká vrstva spojitá.
Teplota je významným faktorem. Většina povrchových procesů je charakterizována jistou aktivační energií a pravděpodobnosti těchto procesů jsou tak teplotou ovlivněny. Například mobilita je charakterizována koeficientem difuze D

Edif) ,
D = a2 v exp ( - kBT

(2.11)

kde aje perioda modelového potenciálu povrchu pevné látky (viz obr. 2.5), Edif je
aktivační energie difuze, v vibrační frekvence atomů povrchu. Také doba setrvání
částice na povrchu je ovlivněna teplotou:

rs = -;;1 exp (Edes)
ksT ,

(2.12)

když Edes je energie desorpce. Teplota odpovídající energii částice je obecně mezi
teplotou substrátu a teplotou napařovadla. Částice je obvykle ztermalizována
během několika přeskoků. Teplota substrátu může ovlivnit i mód růstu a jiné relaxační mechanizmy. Významný vliv má i stupeň pokrytí povrchu či jeho případné
znečištění a defekty.

2.3

Počítačové

modelování

Vedle teoretického a experimentálního přístupu ke zkoumání fyzikálního obrazu
světa existuje vzhledem k těmto postupům mladá disciplína - počítačová fyzika. S narůstající výpočetní silou počítačů a znalostí odpovídajících algoritmů
roste i její význam. Jedná se o kombinaci obou klasických přístupů. Na základě
fyzikálních představ /teorií je vytvořen počítačový model. Jeho spuštěním na
13

počítači vlastně

simulujeme reálný experiment. Výhod této metody je mnoho.
Diagnostické metody jsou prakticky neomezené. Můžeme studovaný systém či
fyzikální problém sledovat v průběhu celého výpočtu, tedy počítačového experimentu. Průběžně můžeme monitorovat požadované fyzikální veličiny. Navíc třeba
i některé doměřit až po skončení experimentu. Můžeme volit počáteční podmínky
libovolně. Můžeme také systém v průběhu experimentu ovlivňovat. Počítačové
modelování však dovoluje mnohem více. Můžeme provádět experimenty za takových podmínek, které jsou v reálu příliš nákladné, nebezpečné či zcela neproveditelné z d11vodn, že samotný studovaný systém je příliš velký nebo naopak malý,
vzdálený či experiment příliš rychlý. Délková škála je obrovská - od 10- 17 m
u kvantových simulací až po 1026 m u kosmologických problémů. S tím souvis{ i
škála fyzikálního času počítačového experimentu - například pro simulaci makromolekul v řádech pikosekund, pro kosmologii miliónů let. Také nám nic nebrání
v použití nesprávných fyzikálních předpokladů a sledovat jejich vliv na studovaný
systém. Je možné sledovat systém i v obráceném směru času. I samotná volba
systému a jeho interakce s okolím je plně v našich rukou.
V teoretickém přístupu je model fyzikální reality vyjádřen systémem matematických rovnic. Řešení je však možné hledat jen po řadě velkých zjednodušení, kdy
se odstraňuje přílišná složitost reálného systému. Většina fyzikálních problémů
však do těchto speciálních případů nespadá. S pomocí výpočetní techniky lze hledat řešení daného systému rovnic v mnohem větší oblasti. Počítačové simulace
odhalují chování složitých systému, u kterých známe jen elementární procesy a
které jsou analyticky neřešitelné. Zpětně pak ovlivňují zdokonalování teoretických
modelů i interpretaci experimentálních dat.

2.3.1

Metody

počítačového

modelování

Základní dělení počítačových modelů je rozdělení na modely spojité a částicové.
V případě spojitých modelů pracujeme s makroskopickými veličinami charakterizujícími studovaný systém, například v případě tzv. chemické kinetiky jsou to
koncentrace jednotlivých druhů částic ni. Zde je základem rovnice kontinuity:
(2.13)

zmodifikovaná pro plazma v tento tvar:

~~i

= Ai(n1, ... , nm, f, t) - Bi(n1, ... , nm, f, t) +drift+ difuze,

(2.14)

kde Ai a Bi jsou členy vzniku a zániku. Modelem je tedy soustava m parciálních
diferenciálních rovnic. Úplná soustava je prakticky neřešitelná, proto se studuje
ve dvou zjednodušeních - odděleně se zkoumá vliv driftu a difuze na modelové
14

soustavě

s málo složkami, nebo se studuje odděleně vlastní chemie výboje bez
vlivu driftu a difuze. I řešení těchto soustav není jednoduché, neboť se jedná
o soustavy s velkou tuhostí ( stiff soustavy).
l\ejrozšířenější technikou v oblasti fyziky plazmatu je spojité modelování
založené na magnetohydrodynamickém přístupu. Sledujeme makroskopické projevy plazmatu a nepřihlížíme k jeho atomární struktuře. Nahlížíme na ně jako na
vodivou tekutinu. Magnetohydrodynamika je tedy spojení hydrodynamiky, která
zkoumá chování tekutiny jako kontinua, a Maxwellových rovnic, které popisují
elektrické a magnetické pole . .Jedná o řešení soustavy parciálních diferenciálních
rovnic odvozených ze základních fyzikálních zákonů - zákona zachování energie,
hybnosti, počtu částic, apod. - platných pro každou složku plazmatu. Jedná se
o systémy malého počtu rovnic, jejichž řešení je však komplikované. Vypovídací
schopnost simulace je nízká, neboť se pracuje jen s koncentracemi jednotlivých
druhů částic. Použitelné jsou tyto metody jen na problémy stacionární nebo
takové, kde se rozdělovací funkce v čase příliš neliší od rovnovážných. Dalším
stupněm je v oblasti fyziky plazmatu řešení Boltzmannovy kinetické rovnice:

oh + CVxfi +-V
F cli= T
óh'
-a
t
m
CJt

(2.15)

která pracuje s rozdělovacími funkcemi částic.
Druhou velkou skupinu tvoří částicové modelování. V tomto případě systém
tvoří velký počet částic. Konkrétní počet závisí na studovaném problému, napří
klad v oblasti fyziky plazmatu se obvykle pohybuje v rozmezí 104 až 10 7 • Rovnice
pro pohyb částic jsou jednoduché, ale vzhledem k počtu částic jsou výpočty velmi
časově náročné. Oproti spojitému modelování je přesnost částicových modelů vysoká, teoreticky libovolně vysoká (až na numerické chyby), ovšem jsou-li k dispozici přesná vstupní experimentální data. Vyšší přesnosti se dosáhne větším počtem
částic systému. Taktéž použitelnost je obecně na všechny problémy. Narozdíl od
spojitých plazmatických modelů zde například není předpokládáno předem známé
rychlostní rozdělení částic, podobně spojité řešení srážek iontů uvažuje soubor
iontů jako monoenergetický svazek, atd.
Částicové modely se dělí na deterministické a stochastické. Stochastické modely pracují s náhodnými veličinami, viz metoda Monte Carlo {MC). ::\Taopak deterministické modely integrují pohybové rovnice částic a sledují tak jejich časový
vývoj - viz metoda molekulární dynamiky {MD).

2.3.2

Částicové modely plazmatu

N eseltkonzistentní

částicové

modelování

Částicové modelování je velmi časově náročné, přičemž většina této náročnosti

je

způsobena

velkým

počtem částic.

Ten je u tzv. selfkonzistentního (viz dále)
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modelování nutný pro přesný výpočet lokálního elektrického pole. Rozložení elektrického potenciálu </J(r) v okolí elektrody lze však zadat explicitně. Používá se
například korigovaný výsledek řešení difúzní rovnice (Chen 1962). Pak můžeme
použít jen tolik částic, kolik je třeba pro řešení fyzikálního problému, tj. ~ 104
pro výpočet sondové charakteristiky, 106 - 107 pro určení rozdělení částic dopadajících na elektrodu (stacionárně), apod. Navíc simultánně je studována trajektorie pouze jedné částice, takže výpočet je relativně rychlý. Přesnost výsledku je
dána přesností vstupního předpokladu o </J(r). Tato přesnost je obvykle malá, neboť dif1ízní rovnice nemá většinou exaktní řešení a aproximační potenciál </J( r) je
často používán mimo rozsah předpokladů. Určitou slabinou neselfkonzistentního
modelování také je, že hůře potlačuje fluktuace (nemá se možnost projevit kole~
tivní chování nabitých částic).

Seltkonzistentní

částicové

modelování

U selfkonzistentního částicové modelování získáváme síly, v našem případě rozložení elektrického potenciálu okolo sondy, z rozložení částic. Protože je klasické
přímé počítání sil z důvodu dalekodosahovosti coulombovských sil (,...., r- 2 ) velmi
náročné, používají se jiné metody, nejčastěji metoda Particle-In-Cell (PIC).

Hybridní

částicové

modelování

Cílem hybridního modelování je kombinací více technik posílit jejich kladné vlastnosti a potlačit záporné. Takže například ze spojitého modelování převzít rychlost, z částicového zase přesnost. U modelů plazmatu to lze provést třeba tak, že
spojitě jsou modelovány částice z těla rychlostního rozdělení a částicově z chvostu
rozdělení. Další možností je rozdělit pracovní oblast na část vlastního sheathu a
presheathu. V presheathu je rozdělovací funkce nenarušená nebo narušená jen
velmi mírně a je možno použít spojité modelování. V oblasti sheathu je rozdělo
vací funkce narušená. Zde je použito částicové modelování.

Moderní metody

počítačové

fyziky

Mezi moderní metody počítačové fyziky patří evoluční modelování. Slabinou neselfkonzistentních modelů je nepřesný předpoklad o rozložení elektrického potenciálu. Lze však nagenerovat sadu dat selfkonzistentním modelem, z těchto dat
evolučním programováním získat přesnější rozložení potenciálu a to pak použít
v neselfkonzistentním modelu [Šl 7]. Výsledkem je velké urychlení následných
výpočt1i při zachování jejich přesnosti.
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Částicové modely růstu tenkých vrstev

2.3.3

I v této oblasti se používají ri1zné modelovací přístupy. Existují spojité modely
růstu - kinetické modely nukleace, v nichž jako parametry vystupují veličiny
jako napai"ovací rychlost a hledá se časový vývoj koncentrací n-atomových shluků
částic, n ~ 1. Částicové modely mají široký rozsah od kvantových výpočtů (neboť se jedná o modelování pevných látek) po klasické Monte Carlo modely, kde
částicemi jsou jednotlivé adsorpční pozice nebo i větší struktury a kde se používají
aktivační energie jednotlivých procesů zjištěné experimentálně.
Modelování růstu tenké vrstvy od počátečních stádií až po vytvoření spojité
vrstvy je kvůli široké časové škále a současnému výkonu počítačů komplikované.
Například perioda vibrace atomů krystalové mříže a vytvoření spojité vrstvy
se obvykle liší o 13 řádů. Částečnou pomocí by bylo zvolení nereálně velkých
napařovacích rychlostí, což by ale nejen zkomplikovalo srovnání s experimenty, ale
hlavně by samotný systém neměl možnost správně zrelaxovat. Možným řešením je
tyto procesy studovat různými modely - například prvotní stádia růstu zkoumat
detailně metodou MD na základě meziatomárních potenciálů, růst vrstvy po delší
časy metodou kinetického MC.
MD modely jsou velmi zajímavou možností, neboť nám dávají detailní (atomární) informaci o systému, umožňují přímé srovnání výsledků s výsledky STM
a AFM mikroskopií, či dokonce tyto techniky přímo simulovat.

2.3.4

Použité numerické algoritmy

Integrátory pohybových rovnic
Pohybová rovnice má tvar:
(2.16)

Jedná se o obyčejnou diferenciální rovnici druhého řádu. Tu lze převést na soustavu dvou rovnic řádu prvního a ty řešit standardními metodami konečných
diferencí [6]. Zde použijeme postup s využitím Taylorova rozvoje pro pozice v minulém a následujícím časovém kroku o velikosti .ó.t:
.
··
2
+ r(t).ó.t
+ 1 r(t).ó.t
+ 1 ···r(t).ó.t3 + O(.ó.t4 ),

r(t + .ó.t) -

r(t)

r(t - .ó.t) -

r(t) - r(t).ó.t + r(t).ó.t 2

Sečtením

2

.

dostáváme standardní

1 ··

2

Verletův

6

-

1 ···
3
4
6 r(t).ó.t + O(.ó.t ).

{2.18)

algoritmus:

r(t + .ó.t) = 2r(t) - r(t - .ó.t) + f'(t).ó.t 2 + O(.ó.t 4 ).
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{2.17)

{2.19)

Ze znalostí pozic fa zrychlení f'v časech ta t-fl.t ~ískáváme nové polohy v čase t+
fl.t. Nejsou však přímo generovány rychlosti v r v simulacích obvykle potřebné,
například pro výpočet energie systému nebo teploty. S těmi se počítá v rychlostní
variantě Verletova algoritmu, která navíc nepotřebuje udržovat proměnné z více
než jednoho předchozího kroku:

=

f(t

+ fl.t)

-

v(t + fl.t)

1 ...

f(t)

+ v(t)fl.t + 2m F(t)ilt 2 ,

v(t)

1
+ 2m

[...
F(t)

... + fl.t) ]
+ F(t

{2.20)
fl.t.

{2.21)

Metoda sítí pro eliptické PDR
Obecně

lze zapsat parciální diferenciální rovnice {PDR) výrazem:

F(x1, ... ,xn,u,au, ... ,aau
X1

Okrajové podmínky mohou být

Xn

'aa2~, ... ,aar~)
X1

=0.

{2.22)

=g1(x),

(2.23)

= 92(x),

{2.24)

= g3(x),

{2.25)

Xn

tří typů:

Dirichletova :

u(x)I

Neumannova:

8u.(ž)

an

k· u(x)

Newtonova:

:r:er

I:r:er

+ 8~(!>
I
un :r:er

kde n je normála hranice r. Eliptické parciální diferenciální rovnice ve dvou dimenzích (n = 2) mají tvar:
{2.26)

V

metodě konečných

řešení

diferencí, nazývané též metoda sítí, je oblast, na které se
rovnice hledá, diskretizována s krokem h - pokryta sítí:
Xi

=

Y; =

+ ih
Yo + jh

Xo

Parciální derivace nahradíme

au
ax
au
ax
a2u
ax2 -

i= 0,1, ... ,M,
j = 0,1, .. . ,N.

konečnými
Ui+1,.,,-

(2.27)
(2.28)

diferencemi:

Ui

+ O(h)'

Ui+i - Ui-1
2h

+

O(h2)

Ui+i - ~~i+ 'Ui-1
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(2.29)

'

+ O(h2) .

(2.30)
(2.31)

Tedy pro danou eliptickou rovnici:

+

ui,;+1

Iterační

řešení

metody

+ ui+1,; + 'LLi-1,;

ui,;-1

-

4ui,; = h2 li,; .

soustav lineárních rovnic

Při iteračních metodách pro řešení soustavy lineárních rovnic
struována posloupnost přibližných řešení fťŽ:
x:::!'i-1
x:::!'i-k)
X:::!'i+1 = F.·(x:::!'i
i
,
.I

tak, aby konvergovala k

(2.32)

'

•••

Ax

=

'

b je

kon-

(2.33)

přesnému řešení:

= x.

lim fiŽ

i-+oo

(2.34).

Pro jednobodové lineární stacionární metody platí:
j!(i+l)

= Bi<i>

+ Cb.

(2.35)

Z dosazení přesného řešení x = A- 1 'b do (2.35) a faktu, že matice Ba C nezávisejí
na vektoru b, vyplývá tzv. podmínka konzistence:

B+CA =I.
Výhodou
v

(2.36)

iteračních

paměti počítače,

metod je, že při výpočtu není nutno mít celou matici A
jak tomu je u metod pi"ímých.

Jacobiova metoda
Základní iterační metodou je Jacobiova metoda. Matice A je rozložena na součet
matic - diagonální matici D, dolní trojúhelníkovou matici L a horní trojúhelníkovou matici U:
A=D+L+U.
(2.37)
Soustavu pak lze přepsat:
tří

Ax - Dx +Lx+ ux = 'b,
X Poslední rovnice je použita jako
j!{i+I)

n-

1

[b-(L+U)x].

iterační

= D-

1

(2.38)

(2.39)

proces:

[b - (L + U)i<i>].

(2.40)

Ve složkovém zápisu pro složku x;:
n

j-1

(i+l) -

X;

-

1 ( b; - ~
~
L- a;1cX1c(i)
'33

Tento

iterační

""'

L-

-

k=l

(i))

a;1cX1c

•

(2.41)

k=j+l

proces lze zapsat ve tvaru (2.35), kde matice B a C jsou:

B = -n- 1 (L +U)
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c

= n- 1 .

(2.42)

Gaussova-Seidelova metoda
Průběžným

využíváním již spočtených nových hodnot matice lze
lit. Toho právě využívá Gaussova-Seidelova metoda:
f(i+l)

= (D + L)- 1 [b - UfCilJ,

X;

a··

(i+l)

Iterační

(2.43)

L: a;kxk(i)) ,

(2.44)

k=j+l

B=-(D+L)- 1U
Superrelaxační

-

k=l

33

urych-

n

(bi - L: a;kxk
j-1

1
- -

(i+l) _

výpočet

C=(D+L)- 1 .

(2.45)

metoda

proces lze vylepšit tím, že nové

řešení

bude lineární kombinací

řešení

X*

právě spočteného a řešení X(i) z minulé iterace:
f(i+I)

V

případě

= wX* + (1 -

w )fCi) .

(2.46)
přístup

aplikace na Gaussovu-Seidelovu metodu se tento
metoda:

nazývá su-

perrelaxační

j-1

(i+l) -

X;

w (

- ~

~

n

(i+l)

b; - L- a;kxk

-

k=l
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~

L-

(i))

a;kXk

+ (1 -

(i)

w)x; ,

(2.47)

k=j+l

B = (D + wL)- [-wU + (1 - w)D)
C = w(D + wL)- 1 •
(2.48)
Při vhodné volbě parametru w E (1, 2) tento postup vede ke zrychlení konvergence (Successive OverRelaxation - SOR). ~ěkdy je vhodný parametr w < 1, kde
je sice konvergence zpomalena: ale stabilita metody se může zvýšit (Successive
UnderRelaxation - SUR).
1

2.3.5

Metoda molekulární dynamiky

Metoda molekulární dynamiky [7)-[9) sleduje časový vývoj souboru N interagujících částic integrací jejich pohybových rovnic. Tento vývoj je zcela určen
počátečními podmínkami systému (až na vliv konečnosti integračního kroku a
zaokrouhlovací chyby) a působícími silami. Metoda MD počítá trajektorii v 6Ndimenzionálním fázovém prostoru. Takto jsou získány konfigurace simulovaného
systému -- statistického souboru. Měření fyzikální veličiny A znamená získání
střední hodnoty přes soubor konfigurací systému. Podle ergodické hypotézy je
střední hodnota přes soubor rovna střední časové hodnotě, která je získána v prů
běhu MO simulace:
11to+t

(A)= lim t~oo

t

to

V rovnováze systému tato hodnota nezávisí na
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(2.49)

A(r)dr.
volbě počátku

t0 .

Pohybové rovnice
Podle Newtonova zákona klasické dynamiky platí pro pohyb N

částic

systému:

(2.50)

i= 1, ... ,N,

je hmotnost částice i a ff,, síla na částici i působící.
Rovnice (2.50) je soustava 3N obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu
pro 3N stupňů volnosti systému. Počáteční podmínky jsou polohy fi a rychlosti
vi částic ve výchozím čase t0 . Řešením jsou trajektorie fi(t) v časovém intervalu (t0 , tmax)· V metodě molekulární dynamiky částice na sebe vzájemně silově
p11sobí, částice se v důsledku těchto sil hýbou, tím se mění jejich relativní pozice a
tím zase i síly. Vzhledem k obvykle velkému počtu částic se volí co nejjednodušší
(a nejrychlejší) metoda, například zmíněný rychlostní Verletův algoritmus, který
má následující posloupnost operací:
kde

mi

fi(t

+ ót)

Ti.., ( t )

... ( t+2
ót) Vi
~(t + ót) =

-

+ Vi t
.., (

) A

~t

f,,(t)
+ -~t2
-- ,
2

(2.51)

mi

... ( ) ót f,,(t)
Vit+---.

(2.52)

-VV (fi(t + ót)) ,

(2.53)

2

771,i

ót)
Vi... ( t+2

•

ót f,,(t + ót) .
+2
mi

(2.54)

Periodické okrajové podmínky
V

počítačovém

modelování simulujeme chování reálného systému, který bývá
většinou nekonečný, chováním modelového konečného systému. Je tedy nutné
eliminovat nežádoucí hraniční efekty. Prosté zvětšování systému není účinné. Klasickým řešením jsou periodické okrajové podmínky (Periodic Boundary Conditions - PBC). V případě 30 PBC je simulovaný systém (cela) obklopen svými
identickými obrazy tak, že zcela vyplňují prostor. Částice v pozici popsané polohovým vektorem ftak vlastně reprezentuje nekonečnou množinu částic v pozicích:
l,m,n E Z,

(2.55)

kde xi jsou bázové vektory simulační cely. Pak částice v cele neinteraguje pouze
s ostatními částicemi v cele, ale i s jejich obrazy - interakce jdou skrz hranice
cely. Zároveň se zachovává konstantní počet částic, neboť když částice opustí
nějakou stěnou celu, vrátí se do ní stěnou opačnou. V případě modelování povrchu
aplikujeme PBC jen ve dvou směrech. PBC se doplňují o kritérium nejbližšího
obrazu (Minimum Image Criterion - MIC), které lze aplikovat například zvolením
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hranice cely větší než 2rcutofl - viz dále. Pak se při výpočtu sil pro danou částici
berou v úvahu pouze nejbližší obrazy ostatních částic. V případě 3D se jedná o 26
nejbližších obrazů, u 2D o osm kopií.

Kontrola teploty systému
V metodě MD je čas diskretizován. To je však příčina největší slabiny MD nefyzikálního ohřevu systému. Teplotu systému je nutné nějakým způsobem kontrolovat. Nejjednodušším přístupem je přeškálování rychlostí částic v každém
časovém kroku vzhledem k požadované teplotě T0 :

V,..... ( t + 6.t)
2 -

v~
T(t)Vi

..... ( )
t

+

6.t ~(t)
2

mi

.

(2.56)

Správnost tohoto postupu nebyla dokázána (a ve většině případů je tento přístup
chybný). Chování kanonického souboru popisuje Noséův-Hooverův termostat [11],
[12]. Při této metodě je systém v kontaktu s virtuální tepelnou lázní. Částice
systému spojeného s termostatem jsou zpomalovány nebo urychlovány podle
znaménka nové časově závislé proměnné 'f/, nazývané třecí, popř. tlumící koeficient tepelné lázně. Jedná se o zápornou zpětnou vazbu. V průměru pak má systém
požadovanou teplotu. Pohybové rovnice nového systému mají tvar:

fi -

Pi

(2.57)

mi

:..

Pi -

f'„-'flp·
I
I l

(2.58)

;fl

i/ Q -

Ei~ -gkBT

(2.59)

Q
gkBTT 2 ,

(2.60)

kde g je počet stupňů volnosti systému a r je tzv. relaxační doba tepelné lázně.
Tento důležitý parametr NH termostatu rozhoduje o tom, jak termostat tlumí
teplotní fluktuace simulovaného systému. Verletův algoritmus je pozměněn do
následující podoby:

...,.()
... ()A
Ó.t2[f1(t)
t + Vi
t ut + 2
mi

fi(t + 6.t)

-

Ti

.... ( t+2
6.t)

-

Vi

Vi

.... ()
6.t[~(t)
t +2
ffii
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-

'f/ ()...,.()]
t Vi t

() Vi
.... ()]
t
,

- 'f/ t

(2.61)
(2.62)

ry (t

+ ~t) -

ry (t + At)

-

A(t + At) -

ví (t + At)
Výpočet

-

ij(t) +
ij

~~ [~ m;i/f (t) - gksT] •

(2.63)

(t+ ~t) +~~ [~m;i/f (t+ ~t) - gk T] ,{2.64)
8

-V'V (fi(t + D.t)) ,

(2.65)

[v· (t + D.t)
+ AtFi(t + At)]
2
2mi

2

2 + ry(t + D.t)D.t

(2.66)

I

sil

MD modelu bývá výpočet sil. Pro systém N částic
navzájem párově interagujících je potřeba N(N - 1) výpočtů sil. Při použití 3.
Newtonova zákona:

Výpočetně nejnáročnější částí

(2.67)
je tento počet snížen na polovinu. S počtem částic tedy výpočetní náročnost
prudce stoupá. Prakticky je nutné použít různé metody urychlení. Obvykle není
potřeba pro danou částici počítat interakce se všemi ostatními částicemi. Pak
stačí uvažovat pouze částice ve zvoleném okolí dané částice. :Metody urychlení
výpočtu jsou založeny na efektivní volbě tohoto okolí - viz obr. 2.8.
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Obrázek 2.8: Metody výpočtu sil - všechny páry, sousední buňky, seznam sousedů.
Metoda sousedních buněk ( cell-linked list) rozděluje oblast na menší podoblasti - buňky. Maximální interakční vzdálenost musí být menší než rozměr buňky.
Zvolené výpočetní okolí buňka obsahující danou částici a všechny bezprostředně
sousedící buňky. ~áročnost výpočtu pak roste s počtem částic mnohem pomaleji.
Je však nutno aktualizovat seznamy částic v buňkách, neboli ošetřit přechod
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částic

mezi jednotlivými buňkami a přes hranice systému, případný vznik nových
atd.
Metoda seznamu sousedů (neighbour list) používá jiný přístup. Pro každou
částici je vytvořen seznam částic, s kterými daná částice může interagovat. Jsou
to částice, které jsou vzdáleny maximálně r ev.to// + 1'skin od dané částice. r ev.to//
je maximální vzdálenost příslušné uvažované interakce: r skin je zvolená tloušťka
kulové vrstvy okolo interakční kulové oblasti. V každém MD kroku jsou sumovány
posunutí všech částic. Jakmile hodnota celkové výchylky některé částice přesáhne
hodnotu rskin (částice může vstoupit do nové interakční oblasti nebo opustit
současnou), jsou seznamy částic zaktualizovány. Seznamy lze také aktualizovat
periodicky.
částic,

Meziatomární potenciály
Počítačová

simulace modeluje fyzikální systém. Modelovat klasický spojitý systém
(soubor N interagujících částic) znamená vhodně vybrat mezičásticový potenciál
V (ř11 ... , řN), který reprezentuje potenciální energii systému pro dané rozložení
částic. Potenciál V je translačně a rotačně invariantní funkce. Obvykle je získán
z relativních pozic částic. Síly působící na částice jsou získány jako gradient potenciálu V:
F....i -_

"

- vf;

v· (T1,
. . . • • , T. .N ) -_ - av (ř1,a_,... , řN)
Ti

i= 1, ... ,N.

(2.68)

Fyzika daného problému je popsána zvolenou potenciální funkcí. Schopnost
potenciálu reprodukovat chování materiálu za daných podmínek určuje, jak se
model bude shodovat s fyzikální realitou. Problém modelování nějakého materiálu
je převeden na problém nalezení potenciálu V(ř11 •.. , řN) [10] pro tento materiál.
Otázky jsou, zda tato funkce existuje, jak ji hledat a jak je spojena s chováním
reálného materiálu, který se chová podle zákonů kvantové mechaniky a ne zákonů
mechaniky klasické.

Bornova-Oppenheimerova aproximace
Hamiltonova funkce H kvantového systému interagujících
jádry a elektrony na sebe navzájem působícími, má tvar:

'°" 2u~ + '°" 2p~me + !2 '°.."
2

H =

L,
.
i

ÍV1i

L,

L,

n

i,3

2

ZiZ;e
...

I~

...
- R-d
„

'°"

+ !2 L-1--

atomů,

2

e

... I

n,m Tn - Tm

_

který je

'L-°"
.
i,n

tvořen

2

Zie
...
'
I~ - řnl

(2.69)
kde první člen je kinetická energie souboru jader, druhý kinetická energie elektronů a další členy odpovídají coulombickým interakcím. R a P jsou pozice a
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hybnosti jader, f' ap elektronů, Z je atomové

číslo,

M hmotnost jader, me elek-

tronů.

Řešení Schrodingerovy rovnice s touto Hamiltonovou funkcí je v praxi nemožné bez použití zjednodušení. Z důvodu rozdílných hmotností se elektrony
pohybují o dva řády rychleji než jádra. To dovoluje při řešení elektronové části
problému předpokládat soubor jader za fixní a uvažovat celkovou vlnovou funkci
ve tvaru:
(2.70)
w(il, f'n) = e(il)<P(f'n; il),

kde funkce 0 popisuje soubor jader a funkce <P elektronový soubor, přičemž pozice
jader fl jsou parametry funkce <P. Pak lze vytvořit dvě oddělené Schrodingerovy
rovnice. Rovnice pro elektronový soubor:

(2.71)
předpokládá

soubor jader fixní a Hamiltonovu funkci .elektronového souboru ve

tvaru:
_ """' P!
H etL 2me
n

+

!~

!

ZiZ;e
~
e
Zie
_ ~
- - R·
- I + 2 L 1. .m I L. I~- - f'n I ·
2 L.J
.i,J. I~
r
n
r
J
n,m
i,n
2

2

2

(2.72)

Pro soubor jader platí rovnice:

[~ :~, + v (R,)]

e(R.) = Ee(R.) .

(2.73)

V(Jl) se nazývá meziat.omární potenciál a závisí parametricky na polohách jader
Jl. Je vypočten z rovnice (2.71) pro elektrony a vystupuje v pohybové rovnici
(2. 73) pro jádra, kde již explicitně vliv elektronů není. Rovnice (2. 73) je v metodě
MD nahrazena Newtonovou pohybovou rovnicí, pohyb jader je tedy uvažován
klasicky. Toto nahrazení je oprávněno v případě, kdy nejmenší meziatomární
vzdálenost a je větší než de Broglieho vlnová délka A:
A

= V/2ifL
""iVfk;T «

a.

(2.74)

Řešení rovnice (2.71) je obtížný úkol. Podstatná část fyziky pevných látek se
zabývá právě tímto řešením. I přes použití řady aproximací je toto řešení z prvních
principů náročné pro současnou výpočetní techniku. Jinou možností, jak získat
meziatomární potenciál ll(Jl) je nafitování kombinace různých funkcí (například
závisejících na vzdálenostech, úhlech, počtu sousedních částic, atd.) na sadu experimentálních dat. Tyto potenciály jsou nazývány empirické. Mezistupněm jsou
semiempirické potenciály, které jsou odvozeny na základě kvantově mechanických
argumentů. Některé skupiny používají ab initio výpočty k nafitování parametrů
vícetělesových empirických potenciálů [13].
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Pro

výběr

potenciálu jsou rozhodující

•

přesnost

•

výpočetní náročnost

•

přenositelnost

tři

vlastnosti:

popisu daného materiálu

Potenciály jsou většinou odvozovány pro kvalitní popis chování atom1'1 bulkového
materiálu za určitých podmínek. Přenositelností je rozuměna schopnost potenciálu popsat chování materiálu i v jiných fyzikálních podmínkách nebo dokonce
jiné konfiguraci, například povrchového atomu.
Meziatomární potenciál lze vyjádřit jako součet následující řady:

V(fi, ... ,f'N) = L:<PC 1>(fi)+ L:<PC2 >(fi,fj)+
~~

i

L

q,C 3>(fi,fj,fk)+ ... ' (2.75)

~~~~

kde q,C 1> vyjadřuje vliv vnějšího pole nebo okrajové podmínky, q,c 2> párový potenciál (interakční energie izolované dvojice částic), q,< 3 > interakční energie trojice
částic bez čistě párových příspěvků (interakce dvou atomů je ovlivněna přítomno
stí třetího atomu), atd. Nejjednodušší případ tedy je párový potenciál závisející
pouze na relativní vzdálenosti dvou interagujících částic:

(2.76)
Useknutí potenciálu
Meziatomární potenciál </J(r) je obvykle funkce nenulová i pro velké hodnoty r.
Pro dostatečně rychle klesající potenciální funkce (f'V r-a, a > 3) jsou příspěvky
od vzdálených částic velmi malé. Zanedbáním těchto příspěvků se dosáhne velké
úspory výpočetního času. Zanedbání je provedeno redefinováním meziatomárního
potenciálu:
</J*(r) = { </J(r) r ~ Tcutoff •
(2.77)
O
r > Tcutof/ ·
Skok v energii, porušení zachování celkové energie a vznik nekonečně velkých sil
je ošetřen posunutím o hodnotu potenciálu v usekávací vzdálenosti rcutof/:
</J*(r)

={

</J(r) 0

</J(rcuto/J)

r
T

~

Tcutofl,

> Tcutofl •

(2.78)

Je možno eliminovat i skok v silách použitím hladšího useknutí:

(2.79)
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Lennardův-Jonesův

potenciál

Pro popis chování atomů vzácných
Jonesův (LJ) potenciál:

</>LJ(r)

plynů

byl zkonstruován párový

= 4é [ (~) 12 - (~) 6] .

Lennardův

(2.80)

Pauliho princip překryvu elektronových obalů atomů,
přitažlivý člen popisuje Van der Waalsovy síly. Vlastnosti LJ tekutiny jsou dobře
prozkoumány. Tento historicky velmi významný potenciál bývá použit například i
pro simulaci interakce mezi molekulami (H 2 , 0 2 , C2 H4 , CH4 ), uhlíkovými atomy
v molekule C60 nebo mezi rovinami grafitu. Negativními vlastnostmi párových
potenciálů jsou nezávislost na prostředí (chování atomu bulku je příliš podobné
chování atomu na povrchu či v blízkosti defektu), nesměrovost vazeb (není uvažován kovalentní příspěvek d-elektronů u přechodových kovů) a některé kvantitativní problémy (energie vakance, vztah kohézní energie a teploty tání, Cauchyho
relace pro elastické konstanty, atd.).
Jestliže jsou dva materiály popsány LJ potenciály s parametry é 1 , é 2 a u 1 , u 2 ,
jejich vzájemná interakce se popisuje potenciálem s parametry získanými nějaký
mi směšovacími pravidly, například Lorentzovým-Berthelotovým:
Odpudivý

člen vyjadřuje

(2.81)
(2.82)
Morseův

potenciál

Podobnou použitelnost má

Morseův

potenciál (MO):

<l>Mo(r) = E0 (exp(-2a(r - ro)] - 2exp(-a(r- ro)J).
Jeho

zobecněný

(2.83)

tvar:

</>Mo(r) = Em(exp[-Nmam(r - rm)] - Nmexp(-am(r -rm)J)

(2.84)

bývá použit pro popis interakce mezi atomy dvou různých materiálů. Pro tuto
interakci většinou speciální meziatomární potenciály neexistují. Jestliže je druhý
materiál popsán zobecněným Morseovým potenciálem s parametry s indexem n,
interakce mezi různými atomy je popsána potenciálem s parametry:

VEmEn ,

rmn amn -

Jaman'

(2.85)
(2.86)
(2.87)

Nmn -

../NmNn.

(2.88)

Emn -

Jrmrn,
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EAM potenciál
Vícetělesové EAM (Embedded-Atom Method) potenciály byly původně navrženy k popisu vazeb v kovových klastrech jako první alternativy k párovým potenciálům. Jsou odvozeny z teorie funkcionálu hustoty (DFT). Energie potřebná
k vložení atomu do pozice v krystalové mříži je funkcí elektronové hustoty v tomto
místě. Celková elektronová hustota mříže se aproximuje jako lineární kombinace
elektronových hustot jednotlivých atomů. Potom elektronová hustota v místě
atomu má příspěvek od daného atomu a také příspěvek (jakési pozadí) od všech
ostatních atomů. Předpokládá se, že tento příspěvek pozadí se málo mění s polohou, někdy se považuje za konstantu. Potom je energie vloženého atomu součet
energie spojené s jeho vlastní elektronovou hustotou a konstantní energie spo- ·
jené s konstantní elektronovou hustotou pozadí. .Ještě je přidán člen popisující
elektrostatické působení jader navzájem. Celková energie systému je pak:

VEAM =

L

</>i;(ri;)

i,j>i
kde

Ph,i =

L

+ L Fi(Ph,i),

pj(ri;)

(2.89)

(2.90)

#i

je elektronová hustota v místě atomu i a je to superpozice elektronových hustot
atomů j, Fi je energie potřebná k vložení atomu i do elektronové hustoty pozadí,
</>je odpudivá interakce jader. Tyto potenciály byly použity pro popis Ni, Pd, fcc
kovů, ale i l\"i-Cu slitin a dokonce i Si.
Finnisův-Sinclairův

Pro modelování

potenciál

přechodových kovů

VFs =

byly zkonstruovány FS potenciály:

L V(ri;) - c L JPi,

(2.91)

i,j>i
kde

Pi=

L </>(ri;).

(2.92)

#i

V(ri;) je párová odpudivá interakce, </>(ri;) je kohézní párový příspěvek, c > O.
Druhý člen vyjadřuje vícetělesovou část energie. Odmocninová závislost byla
zvolena v analogii s modelem těsné vazby, kde kohézní energie roste s odmocninou koordinačního čísla. Funkci </>(ri;) lze interpretovat jako sumu kvadrátů
překryvových integrálů, funkci Pi jako lokální elektronovou hustotu.
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Suttonův-Chenův

potenciál

SC potenciály byly zkonstruovány pro popis /cc
Vsc

=é

kovů.

Jsou FS typu:

[~. V(Ti;) - c ~../Pi]
i,3>i

i

,

(2.93)

kde
(2.94)
(2.95)

m,n jsou přirozená čísla, m > n. Mocninná závislost vícetělesového členu umožňuje jednotný tvar pro popis krátkodosahových sil a Van der Waalsových sil pro
velké vzdálenosti.
Stillingerův-Weberův

potenciál

Pro diamantovou strukturu (Si, GaAs, Ge, C) byl vytvořen SW potenciál, u kterého je směrová závislost vyjádřena třítělesovým členem [14]:

'°"

= L.J A(BT~P
- T~q)
exp ( T . . ci3
iJ

Vsw

i,j>i

+

i3

L

[h(Ti;, Tik, (}jik)

r )

+

c

+ h(T;i, T;k, Oi;k) + h(Tki, Tk;, (}ik;)]

,

{2.96)

i,j>i,k>j

kde

například

h(Ti;, Tik, B;ik)

= A exp ( 1'ij-Tc
'Y
+ 'Y )
Tik-1'c

(cos B;ik

+ (3) 2

•

(2.97)

Indexy i,j ,k se vztahují k atomům v jik vazbě, Tij a Tik jsou délky vazeb ij a
ik svírající úhel B;ik· Tento potenciál trpí problémem s přenositelností, proto se
používají jiné alternativy.
Tersoffův

potenciál

Třítělesový

potenciál není schopen popsat široký rozsah geometrií Si. Tersoffův
potenciál (TR) vyjadřuje myšlenku, že energii vícetělesového systému lze popsat
párovými interakcemi, které jsou však ovlivněny lokálním okolím [15]:
VTR =

L V(Tij) = L Íc(Tij) [cf>n(ri;) + bi;cl>A(Ti;)] ,

i,j>i

i,j>i
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(2.98)

kde
</JR(rij) <ÍJA (Tij) -

{2.99)
{2.100)

Aij exp(-..\ijTij),
-B·,,· exp(-tl.iJ·r·,,·) '
(1)

1
1

Íc(Tij) -

1

2 + 2 COS

[

7r(r;;-Rl?)]
R\~l-R\~l
.,

Tij

x·.i3 (1 + fJ'!-i(~'.i)-0,5n;
i

(iji -

L

(1)

Rij

•J

o
bij

< Rij

Tij

,,

I

(2)

< Tij < ~j '

(2.101)

(2)

> Rij

I

(2.102)

:

(2.103}

fc(rik)wik9(()ijk),

k~i,j

g(()ijk) Aij µij

-

Wik Aij
Bij -

d

d

áf

áf + (hi - cos ()ijk) 2

1+2--

(2.104)

I

..\i+ Aj

'

(2.105)

2
µi+ µj

2
3
exp [µ~k (rij - rik) ]

~'
v'BJ3;'

(2.106)
(2.107)
(2.108)
(2.109)

~J> -

.;~1) R~1),

(2.110)

R~~>

.;~2)R~2).

(2.111)

IJ

<PR(rij) představuje odpudivou párovou interakci jader, <PA(rij) vazebnou interakci elektronů. Vícetělesová vlastnost tohoto potenciálu je reprezentována členem
bij, určujícím sílu vazby a závisejícím na lokálním okolí této vazby. Parametry
s jedním dolním indexem se vztahují pouze k jednomu materiálu. Tersoffův potenciál se používá pro simulace chování Si, C, Si-C, Ge a Si-Ge.

Particle-in-Cell
Jelikož jsou síly coulombické interakce dalekodosahové, není prakticky možné
provádět jejich výpočty přímým působením mezi částicemi. V metodě Particlein-Cell (PIC) [16] je studovaná oblast také rozdělena do buněk/mříže. Nepočítají
se přímá silová působení mezi jednotlivými nabitými částicemi: ale nejdříve se
v tomto případě spočítá nábojová hustota p v jednotlivých bodech mříže. Pak se

30

vyřeší

Poissonova rovnice:
fj.<f>

p

= I = - -co ,

(2.112)

kde co je permitivita vakua. Nábojovou hustotu lze určit několika metodami.
Nejjednodušší je použití metody Nearest-Grid-Point (NGP) - náboj částice je
přiřazen nejbližšímu bodu mříže. Je zde však diskontinuita v náboji a silách
při přechodu k ved]ejšímu bodu mříže. Jen o málo výpočetně náročnější a]e
přesnější schéma je Cloud-in-Cell (CIC) - náboj je rozmazán do nejbližších uzlů
(dvou pro ID, čtyř pro 2D, osmi pro 3D) pomocí lineární interpolace. Existují
i další schémata vyšší hladkosti ( Triangular-Shaped-Cloud, ... ), ovšem mnohem
výpočetně náročnější.

Poissonova rovnice je parciální diferenciální rovnice eliptického tvaru. Pro
je použita metoda sítí. Jedná se o tzv. Dirichletovu úlohu - je zadána hodnota potenciálu na hranici oblasti. V případě lD geometrie je matice problému
tridiagonální. K řešení se používá Gaussova eliminační metoda (GE) v úpravě
pro tento speciální typ matic - tzv. Thomasův a]goritmus. Pro 2D geometrii je
matice problému již blokově tridiagonální. Protože se jedná o velké matice, je
nevýhodné používat přímé metody (některé teoretické publikace z numerické matematiky však toto tvrzení zpochybňují). Tyto matice jsou řídké. V tomto případě
se s úspěchem používají iterační metody.
Výsledkem je potenciá1 v bodech mříže, z něj je spočtena elektrická intenzita
v uz]ech:
řešení

E=-V</>
a pro

částici

i s nábojem

Qi

(2.113)

síla:
(2.114)

Tímto se
sil.

značně výpočet

urychlí ve srovnání s
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přímou

sumací coulombovských

Kapitola 3
Přehled poznatků

3.1

z literatury

Fyzika plazmatu - modelování sheathu

V klasické metodě Monte Carlo jsou čas nebo vzdálenost mezi srážkami spočte
ny pro každou částici pomocí náhodných čísel. To je nekompatibilní s metodou
PIC, kde se integrují pohybové rovnice všech částic zároveň. V [17] se zavádí
metoda Monte Carlo collision (MCC), využívající metodu nulové srážky a její
zakomponování do PIC simulace. Autoři uvádějí základní reakce zvlášť pro argonové a kyslíkové plazma a narážejí na neexistenci dostatečných experimentálních
dat. Výsledky modelů srovnávají s experimentálními výsledky pro argonový a
kyslíkový RF výboj.
Objevují se i metody pro přímé měření struktury sheathu pomocí levitujících
mikročástic - [18]. V [19] byly metodou laserem indukované fluorescence měřeny
iontová rychlost a hustota v sheathu v okolí planární elektrody s předpětím 100 v.
V [20] byly odvozeny výrazy pro potenciál v sheathu i presheathu pro monotónně klesající potenciál a potenciál s jedním minimem v případě saturovaného
prostorového náboje pro elektronovou emisi z povrchu planární sondy použitím
plně kinetického přístupu.
Tvar sheathu v okolí plovoucího kolektoru pro případ bezsrážkového plazmatu s obsahem negativních iontů byl teoreticky a pomocí PIC simulace studován
v [21].
V [22] autoři odvodili rovnice pro prostorové rozložení potenciálu sheathu
v analogii s Childovým zákonem, ukázali meze jeho platnosti a aproximovali z rovnic nové, vylepšené vztahy. Jako i v jiných pracech, opět byl studován planární
sheath pro potenciál záporný vůči plazmatu, plazma bezsrážkové a bezzdrojové.
V dalším článku [23] titíž autoři studovali teoreticky vliv srážek iontů na
sheath. Pro malý srážkový parametr (poměr Debyeovy délky a náhodné volné
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dráhy) vychází velikost sheathu i energie dopadajících iontů nezávislé na srážkách,
pro vyšší hodnoty je pohyb iontů ovlivňován dominantně srážkami a velikost
sheathu i energie dopadajících iontu klesá.
Experimentálně bylo studováno i plazma obsahující negativní ionty [24). Nejdříve autoři teoreticky odvodili pro záporné předpětí snížení Bohmovy rychlosti
pozitivních iontů, snížení koncentrace plazmatu a z důvodu snížení toku iontů do
sheathu i jeho rozšíření a pak toto i experimentálně ověřili.
Obvyklé dělení na kvazineutrální presheath a bezsrážkový sheath je platné
pouze pro limitu, kdy poměr Debyeovy délky a střední volné dráhy iontů jde
k nule. V [25) je studován vliv konečnosti tohoto poměru, tedy vlivu srážek iontů.
V práci [26) je srovnáván PIC model s přímým numerickým řešením Bolt- .
zmannovy rovnice. V těchto ID modelech se autoři zaměřili na distribuční funkci
energie iontů argonu.
Vliv srážek argonových iontů s neutrálními héliovými atomy byl zkoumán
v [27) pomocí neselfkonzistentního Monte Carlo modelu pohybu argonových iontů
v sheathu cylindrické Langmuirovy sondy. Bylo ukázáno, že pro vyšší tlaky proud
na sondu nezávisí na jejím poloměru. Výsledky simulace byly srovnány s experimenty v proudícím dohasínajícím plazmatu. Autoři zmiňují možnost použití
selfkonzistentního výpočtu, který by však byl z důvodu časové náročnosti nepoužitelný.

3.2

Fyzika tenkých vrstev - modelování

růstu

Morfologie platinových klastrů na grafitové podložce byla v [28) zkoumána MD
modelem. Pro popis interakce platinových atomů byl použit SC potenciál. Interakce se substrátem byla popsána speciálním potenciálem (Steele) LJ typu. V [29)
byly MD simulace použity pro porozumění STM experimentům zkoumajících adsorpci stříbra na grafitu. Aplikovány byly SC potenciál pro interakci mezi atomy
stříbra, TR a LJ potenciál pro grafit a zobecněný MO potenciál pro smíšenou
interakci.
Přímé srovnání s experimentem je výhodné. V [30) jsou porovnávány výsledky
mikroskopie HREM a MD simulací. Studovaným problémem je depozice nízkoenergetických zlatých klastrů na MgO substrát. Jeho interakce s klastry je aproximována jednoduchým harmonickým potenciálem. Atomy zlata interagují FS
potenciálem.
V práci [31) zabývající se studiem vytváření tenkých vrstev byly použity LJ
a Moliérův potenciál pro popis sil mezi atomy a atomy a ionty. LJ potenciál byl
využit i pro YID studii tvoření a evaporaci klastrů při použití různých termostatů

[32).
V [33) byl studován vliv velikosti

klastrů,
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teploty substrátu a kinetické ener-

gie dopadajících měděných a zlatých klastrů na jejich depozici a přeuspořádá
ní na povrchu mědi. K popisu interakcí byl použit FS potenciál. Struktura samotných zlatých klastrů o 2 až 40 atomech byla zkoumána použitím Murrelova-Mottramova empirického potenciálu v [35]. Výsledky získané použitím tohoto
třítělesového potenciálu byly porovnávány s výsledky získanými LJ, MO, SC,
EAM a Guptovým potenciály. Stejní autoři podobnými nástroji studovali dopad
kovových klastrů na kovové povrchy pod velmi malým úhlem [34].
MD simulace s použitím SW potenciálu byly v [36] aplikovány na studium
strukturálních a dynamických vlastností amorfní fáze Si. S'W potenciál byl použit
pro simulaci DF:M mikroskopie povrchu Si{lll)-7x7 [37].
V [38] byla studována schopnost EAM potenciálu popisovat vlastnosti Si. Po-.
drobná práce [39] se zabývá rozšířením modifikovaného EAM potenciálu na 26
materiálů kubické struktury. Pomocí tohoto MEAM potenciálu byly studovány
různé Nx N rekonstrukce povrchu Si(lll). Jako nejstabilnější byla nalezena struktura 7x7. Byla ověřena schopnost (M)EAM potenciálu popisovat nejen objemové, ale i povrchové vlastnosti. Johnsonův potenciál pro slitiny vycházející
z EAM potenciálu byl použit pro MD studii valivé difuze malých klastrů niklu
na zlatém povrchu [41].
Epitaxní růst meděných a zlatých tenkých vrstev byl studován metodami MD
a MC využívajícími EAM potenciál v [42]. Metoda MD, minimalizace energie i
metoda MC byly použity v [43] ke studiu růstu měděné vrstvy, odhadu rychlosti
růstu vrstvy a fazet. Z MD byl použitím EAM potenciálu získán energetický profil
povrchu: který byl následně použit v kinetickém MC modelu.
TR potenciál byl v [44] použit pro popis chování uhlíku. Bylo vyzkoušeno
vytvoření amorfního uhlíku. Stejný potenciál byl použit pro simulaci iontově asistované depozice bórnitridových tenkých vrstev a depozice fulerénu na křemíkový
substrát [45]. TR potenciálem v [46] autoři popisovali kontakt kvantových teček
na grafitovém povrchu. V [47] byl pomocí metody simulovaného žíhání a TR potenciálu studován povrch diamantu (001) a jeho (2x 1) rekonstrukce.
Tento velmi stručný přehled poznatků z literatury je třeba doplnit o úvodní partie
publikací uvedených v příloze, kde jsou citovány další poznatky.
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Kapitola 4
Cíle práce
Cílem dizertační práce bylo rozpracovat metodiku počítačového modelování ve
fyzice a vytvořené postupy aplikovat na konkrétní problémy zejména fyziky plazmatu a v menším rozsahu i fyziky tenkých vrstev:
• Rozpracovat techniku
dosahové síly.
•

částicového

modelování pro dalekodosahové i krátko-

Vytvořit

jednodimenzionální částicový model interakce plazmatu s povrchy
vnořených pevných látek. Tento model rozšířit do více dimenzí a zefektivnit
jej.

• Studovat procesy při interakci plazma-pevná látka v nízkoteplotním elektropozitivním plazmatu, v elektronegativním plazmatu a při vyšších tlacích.
Studovat vliv magnetického pole na interakci plazma-pevná látka.
•

Vytvořit

deterministický model nukleace a

vrstev.

35

počátečních

fází

růstu

tenkých

Kapitola 5
Modelování plazmatického
sheathu
5.1

Obecný popis

Dále uvedené modely simulují plazma pozitivního sloupce doutnavého stejnosměr
ného výboje. Pracovním plynem je argon o tlaku 133 Pa. Uvažovanými typy částic
jsou elektrony e a kladně nabité argonové ionty Ar+. V plazmatu existují obecně
i další druhy částic, například vícenásobné ionty, částice v různých excitovaných
stavech, atd. Jejich zastoupení je však v tomto případě zanedbatelné. K ověření
tohoto faktu se používá výše zmíněná metoda chemické kinetiky, která konzistenci takovéhoto modelu ověřuje. Parametry plazmatu jsou koncentrace nabitých
částic ne= ni= 1x1015 m- 3 , teplota elektronového souboru kTe = 2 eV, teplota
iontového souboru k1i = 0,026 eV.
Počáteční rozložení částic je voleno rovnoměrné nebo z řešení příslušné difúzní
rovnice. Částice jsou nagenerovány s maxwellovským rozložením rychlostí. Okrajovými podmínkami jsou potenciál na sondě a nulový potenciál na hranici studované oblasti.

5.2

Simulace srážek

V modelech nejsou přímo uvažovány neutrální částice, neboť jejich počet by musel
být vzhledem ke stupni ionizace obrovský a výpočet tak prakticky nemožný. Neutrální částice přitom nejsou objektem studia. Řešením je použití metody Monte
Carlo - je uvažováno jen neutrální pozadí, se kterým nabité částice interagují.
Tyto interakce jsou popsány středními volnými drahami .Ai nebo účinnými průřezy
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ui,

které spolu souvisejí vztahem:

(5.1)
kde n je koncentrace. Z Ai je

vypočtena

celková

střední

volná dráha AT:
(5.2)

a z ní pak vygenerována náhodná volná dráha AR použitím vzorce:

(5.3)
kde 'Y je náhodné číslo z intervalu (O, 1). V průběhu simulace jsou sumovány MD
kroky a jakmile celková uražená dráha s pro danou částici dosáhne náhodné volné
dráhy:

(5.4)
je určen typ interakce podle pravděpodobnosti dané ui a příslušně pak pozměně
na energie a směr rychlosti částice, popř. jsou nagenerovány nové částice. Pak je
opět rozehrána náhodná volná dráha An a s vynulováno. Uvedený vzorec platí
jen pro případ: kdy je Ar konstantní, tedy účinné průřezy reakcí O'i nezávislé na
energii. Reálné průřezy jsou však na energii částice závislé. Řešením je použití
metody nulové srážky. Ta přidává novou, virtuální interakci s účinným průřezem
O'NULL právě dorovnávajícím sumu účinných průřezů uvažovaných interakcí do
konstantní hodnoty. V případě zvolení této virtuální interakce se nemění směr
rychlosti ani energie částice, jen je rozehrána nová náhodná volná dráha.

5.3

lD model

Výchozím modelem byl 10 model. Nejjednodušší geometrií je případ rovinné
sondy: kdy jsou použity kartézské souřadnice. Další geometrie (válcová a kulová sonda) znamenají pouze změnu v rozpisu Poissonovy rovnice, vyjádření
Laplaceova operátoru v příslušném souřadném systému (cylindrické a sférické
souřadnice). Pro zvýšení efektivity výpočtu bývá navíc vhodné pro tyto geometrie zavést metodu makročástic s vahami závislými na poloze v systému.
V tomto základním modelu je počet uvažovaných částic konstantní - v případě
dopadu částice na sondu dochází k jejímu pohlcení a na rozhraní s nenarušeným
plazmatem je nagenerována částice nová s rychlostí nagenerovanou z Maxwellova
rozdělení. Podobně je nahrazena částice dopadlá na rozhraní studované oblasti a
nenarušeného plazmatu.
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Poissonova rovnice je řešena Thomasovým algoritmem. K výpočtu hustoty
náboje je použita metoda NGP.
V modelu je uvažován pouze jeden typ srážky (rozptyl) pro daný typ částice,
střední volná dráha je tedy konstantní, nezávislá na energii částice.
Tento model byl rozšiřován v několika směrech, počítačových i fyzikálních.
Hlavní bylo rozšíření do více dimenzí, jelikož použití lD modelů je velmi omezené.
Navíc simulace moderních diagnostických metod pro horké plazma (viz obr. 2.22.4) budou vyžadovat plně 3D modely. V současné době se pro některé případy
používají 2D modely, které ale předpokládají symetrii problému. Například při
modelování Katsumatovy sondy (obr. 2.4) je předpokládána plně rotační symetrie
kolem osy sondy, tedy že vektor magnetického pole je rovnoběžný s touto osou.
V reálu tento předpoklad však splněn není a i malá odchylka ovlivňuje nejen
výsledky měření (jiná efektivní sběrná plocha elektrody), ale celý princip metody.

5.4

2D model

Byl zvolen kartézský souřadný systém pro jednoduchost implementace, ale také
z důvodu plánovaného obecného použití modelu i na problémy bez symetrie.
Model byl převážně použit na studium sheathu v okolí válcové sondy, což je
nejčastější tvar Lagmuirovy sondy. Zvolená geometrie s nekonečnou válcovou sondou je znázorněna na obr. 5.1.

Obrázek 5.1: 2D geometrie.
Rozměry

ve

směru

ve

i , je

x a ý jsou volitelné. Celková velikost oblasti, tedy rozměr
z reálné koncentrace nabitých částic v nenarušeném plaz-

směrech
určena
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matu a z počtu uvažovaných částic v modelu. Model používá všechny
rychlosti - jedná se tedy o tzv. 2D3V model.
Výpočet

5.4.1

tři

složky

sil

Pro případ 2D geometrie je Poissonova rovnice řešena metodou sítí. Pro SOR
metodu dostaneme tento jednoduchý výraz pro n-tou iteraci:
,1.n

_

'f'i,j -

1 (,1.n - l
,1.n-l
4w
'f'i+l,j + 'f'i-1,j + 'f'i,j+l + 'f'i,j-1 ,1.n

,1.n

h2f )
i,j

+ (1 - w)"'(n-1)
'f'i,j
,

(5.5)

kde f je pravá strana Poissonovy rovnice. Sumování náboje je prováděno metodou
CIC v modifikaci pro 2D:
Q~UM

Qf,fM + qn(l - Lix)(l - Liy),

i,J

Qf_fi~

SUM
Q i+l,j
SUM
Qi,j+l
SUM
Q i+l,j+l

+ qnLix(l - Liy),
Qf.f+lf + qn(l - Lix)Liy,
Qf-fi~+l + qnLixLiy ,

(5.6)
(5.7)
(5.8)
(5.9)

kde qn je náboj n-té částice a úseky Lix a Liy vyplývají z obr. 5.2 (plocha
nábojového oblaku je stejná jako plocha buňky, jednotková). Ze spočteného poi
.

1-1
.1 •

1+1

• r·-···· .·-r=~· -·-·11

(1-Ay)

)+· --,- ~ i-· · · · · · · · · ·i :,
ii
j+1

II

I

--r-·· (

(1-AX)

ú

'

) ·------·-··+

filc

Obrázek 5.2: Metoda CIC pro 2D.
tenciálu jsou

spočítány

hodnoty elektrické intenzity v uzlech
Ex . i,J

cPi+l ,j -

E~ .

cPi,j+l -

i,J

-

cPi-1,j

(5.10)

cPi,j- 1

(5.11)

2h
2h
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sítě:

Tyto hodnoty jsou pak ve výpočtu pro konkrétní částici
polací podle pozic Ax a Ay částice v rámci buňky:

zpřesněny

lineární inter-

(1 - !:1x) Ef,; + !:1x Ef+ l ,j ,
(1 - !:1y)E1/,; + !:1yE1f.;+I.

gc EY -

(5.12)
(5.13)

V případě použití na systém s válcovou sondou jsou okrajovými podmínkami
potenciál na sondě a nulový potenciál na hranici studované oblasti.
i-1

i

i+1
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Obrázek 5.3:

''

''

--r---------------------:---------------· ----:-·
Křivočará

hranice v pravoúhlé síti.

V této situaci s válcovou sondou uzly pravoúhlé sítě neleží na hranici oblasti. Pak existují tři možnosti ošetření této situace. Nejjednodušší možnost je
přesunutí hodnot na hranici do nejbližšího uzlového bodu, ovšem dojde ke snížení
řádu přesnosti. Stejný řád jako případ rovnoběžnosti hranice a mříže mají přesun
uzlových bodů na hranici nebo přesun hranice do nejbližšího uzlu s využitím
lineární interpolace. V modelu byl použit poslední způsob. Pro uzly mříže, které
již leží mimo oblast (tedy v našem případě v prostoru sondy) a jejichž sousední
uzly v oblasti leží, sestavíme pomocí lineární interpolace diferenční rovnice a ty
pak přidáme k celkové soustavě vnitřních bodů. Například pro situaci z obr. 5.3
zahrneme do oblasti i bod [i+ 1, j] rovnicí:

!:1x

2

</Ji+iJ = </Js 2 _ t:,. - </Ji-1,; 2 _ t:,. ,
X
X

kde </Js je potenciál na hranici oblasti (v

5.4.2

Nekonstantní

bodě

(5.14)

S), tedy potenciál sondy.

počet částic

V tomto modelu je již uvažován nekonstantní počet částic. Případ uvedený u ID
modelu je fyzikální realitě vzdálen. Realističtější případ je uvažovat tok maxwellovských částic z oblasti nenarušeného plazmatu, zcela nezávislý na vývoji
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systému ve studované oblasti. Částice tedy mohou vznikat (tok z oblasti nenarušeného plazmatu, případně při interakcích s neutrálním pozadím) i zanikat
(dopadem na sondu, opuštěním simulované oblasti). Tato změna vyžaduje zcela jinou implementaci seznamu částic v programu. Také struktura programu musí být
jiná, neboť například v průběhu cyklu může být částice ze systému odstraněna.

5.4.3

Interakce s neutrály

V modelu je uvažováno více reakcí s neutrálním pozadím, tedy atomy argonu
[48]. Pro elektrony to jsou:
• pružný rozptyl: e +Ar -t e +Ar,
• excitace s prahovou energií Ex= 11,55 eV: e +Ar -t e +Ar*.
• ionizace s prahovou energií Ei = 15,76 eV: e +Ar -t e + e +Ar+,
Pro argonové ionty jsou uvažovány tyto interakce:
• rozptyl: Ar++ Ar -t Ar++ Ar,
•

rezonanční přenos

náboje: Ar+ + Ar -t Ar + Ar+ .

Ar

e"

15

rozptyl
------- - ionizace
excitace
-celkem

100 \

~
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~
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Obrázek 5.4: Účinné prilřezy interakcí pro e- a Ar+ .
Experimentálně zjištěné

závislosti účinných průřezů těchto reakcí na energii
[49], [50] jsou uvedeny v obr. 5.4. Rezonanční přenos náboje je označen
zkratkou CHT (z anglického charge transfer). Je zobrazena i celková suma účin
ných průřezů pro daný typ částice. Tato suma není konstantní, je také závislá na
energii interagující částice. Z toho vyplývá nutnost použití metody nulové srážky.
částic
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3D model

5.5
Podobně

jako při přechodu od jedné do dvou dimenzí, i zde jsou potřeba podobné
kroky. Tento model je 3D3V a také používá kartézské souřadnice. V Poissonově
rovnici přibude člen parciální derivace podle souřadnice z, takže rovnice (5.5)
přechází v:
1

</>~;,k= e,w(<P':;},;,k
,1,.n-l

+'Pi,j,k+l +

<l>f-1,;,k + </>~j~1,k + <l>f,;-1,k+
,1,.n
'l'i,j,k-l
- h2ji,j,k ) + (l - w),1,.(n-l}
'l'i,j,k .
+

Výpočet hustoty náboje metodou CIC je také
mazání do osmi uzlů mříže:

QSUM
i,j,k QSUM i+l,j,k
QSUM i,j+l,k
S'UM

QfJ'i1k + Qn.ó.x(l - .ó.y)(l - .ó.z),
Qf.f+lf,k + Qn(l - .ó.x)D.y(l - 6z),
SUM

Qi+l,j+l,k +

QSUM
i,j,k+l
QSUM
i+l,j,k+l
QSUM

-

Qf,f/:1+1

QfJ'i1k+l + qn6x(l - 6y)6z ,

-

Qf_fi~+l,k+l + Qn6x6y6z

i+l,j+l,k+l

je upraven

upřesnění

výpočet

dochází k roz.:

Qn(l - .ó.x)(l - .ó.y)(l - .ó.z),

-

i,j+I,k+l

a její

+

Qi+lJ+l,k

QSUM
Obdobně

Qf,f,/:1

pozměněn, neboť

(5.15)

Qn6x6y(l - 6z),
+ Qn(l - 6x)(l - 6y)6z

QfJ+lf,k+I

+ Qn(l -

6x).ó.y6z

(5.16)

(5.17)
(5.18)
(5.19)
(5.20)
(5.21)
(5.22)
(5.23)

elektrické intenzity:

E~-k
,„,

-

E~-k
,„,

-

E~-k
1,J,

-

</>i+l,j,k - </>i-1,j,k

2h
</>i+l,j,k - </>i-l,j,k

2h
cPi,j,k+l - </>i,j,k-1

2h

(5.24)
(5.25)
(5.26)

lineární interpolací:

Ex EY Ez -

(1 - .ó.x)Ef,;,k + 6xEi+IJ:
(1 - D.y)Ef,j,k + 6yEť,;+l'
(1 - .ó.z)Et,;,k + 6zEf,j,k+l ·
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(5.27)
(5.28)
(5.29)

5.6

Časové testy

Testy v této kapitole byly prováděny na PC s CPU P4/3,2 GHz s
Compaq Visual Fortran 6.6b.

5.6.1

překladačem

Volba optimálního parametru metody SOR

Byla hledána optimální volba hodnoty parametru w pro metodu SOR. Existují teoretické odhady pro tuto hodnotu. V modelu se jako výchozí hodnota pro výpočet
potenciálu bere rozložení potenciálu z předchozího časového kroku. Ylezi jednotlivými kroky se systém příliš nemění, což by mělo to vést k malému počtu nutných
iterací v každém časovém kroku. I z tohoto důvodu byly pro řešení Poissonovy
rovnice zvoleny právě iterační metody.
Pro každou iterační metodu je nutné definovat podmínku ukončení iteračního
procesu. Nejčastěji jsou voleny následující dvě:
max
. . 14>~l,J

- 4>~-1
<
1,J

é1,

(5.30)

L (<f>i,j -

o 2 <
<Pi,;)

€2.

(5.31)

i,J

N

iJ

První podmínka dovoluje snadnější interpretaci - odchylka mezi dvěma po sobě
následujícími iteracemi v každém uzlu mříže musí být menší než é 1 . Hodnota é 1
byla volena relativně vůči hodnotě potenciálu sondy 4>0 , tedy bude-li se mluvit
o hodnotě odchylky é, je myšlena první podmínka s é 1 = E:<f>o.
Pro test byla zvolena plná modifikace modelu, tedy již zahrnující více druhů
srážek pro jednotlivé typy částic, nekonstantní počet částic v modelu, tedy zahrnutí toku do a z oblasti nenarušeného plazmatu, absorbující elektroda, zpřesnění
potenciálu v okolí elektrody pomocí interpolací, atd.
Byly zkoumány hodnoty optimální w pro tři případy, nejčastěji při simulacích
používané:
• é
• é
• é

= 1 X 10-4, Ate = 1 X 10- 11 s, Ati = 1 X 10-s s
= 1 x 10-5 , Ate = 1 x 10-11 s, A.ti = 1 x 10-s s
= 1 X 10-5 , Ate = Ati = 1 X 10-11 s

Výsledky pro tyto případy jsou znázorněny na obr. 5.5. Uvedené hodnoty byly
získány po 1000 časových krocích od začátku reálného výpočtu. Nemonotónnost
je důsledkem fluktuací v systému. Optimální hodnota se tedy pohybuje kolem
hodnoty w = 1,6. Ve stejném obrázku je i závislost pro zjednodušený 3D model.
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Plný 2D model

Obrázek 5.5: Závislost

Zjednodušený 3D model

počtu

iterací N na

hodnotě

parametru w metody SOR.

Byly otestovány i další metody pro výpočet Poissonovy rovnice založené na
První byla modifikace metody SOR, tzv. Symmetric SOR.
V tomto algoritmu jsou kromě standardního probíhání indexů i a j v (5.5) od
nejmenších hodnot k největším přidán i průběh v opačném směru. Další možností
je probíhat indexy ve dvou následujících iteracích rozdílně, v první jen indexy,
kde součet i+ j je lichý, ve druhé indexy, kde je součet sudý - tzv. ZigZag modifikace. Známou možností urychlení metody SOR je Čebyševova akcelerace [51],
kde se hodnota parametru w v průběhu iterací mění a postupně konverguje k optimální hodnotě w. Zcela jiný přístup je metoda sdružených gradientů ( Conjugate
Gradients - CG), která se doplňuje o SSOR předpodmínění.
iteračním přístupu.

Tabulka 5.1: Porovnání metod výpočtu Poissonovy rovnice,
metoda

tcpu[s]

SOR
SSOR
ZigZag

0,029

Čebyšev

0,035

CG+SSOR

0,133

E

= 1 x 10- 5 .

0,030
0,035

Jak je vidět z tab. 5.1, pro náš případ, kde se využívá znalosti řešení z minulého časového kroku (a dochází tak malému počtu potřebných iterací) a při
zvolené přesnosti, je nejvýhodnější klasická metoda SOR, popř. její SSOR varianta. Uvedené časy jsou doby trvání vlastního výpočtu Poissonovy rovnice (bez
sumace náboje, výpočtu sil a interpolace v okolí sondy) v jednom časovém kroku
po relaxaci systému.
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5.6.2

Srovnání

různědimenzionálních modelů

Pro reálné nasazení, optimalizaci, ale také rozšiřování fyzikální části modelu, je
užitečné znát časové náročnosti jednotlivých částí modelu. Programy lze rozčlenit
do tří hlavních částí (subroutin):
• Move, kterou tvoří vlastní MD část, tedy Verletův algoritmus spolu
klad s interpolací sil, a část ošetřující srážky
• Flux, starající se o dopad
a generaci nových částic
• Poisson, tedy
čet sil

výpočet

částic

na sondu, únik

nábojové hustoty:

řešení

částic

napří

ze studované oblasti

Poissonovy rovnice a výpo-

Byla provedena časová analýza, jak se náročnosti hlavních částí modelů mění
s dimenzionalitou problému. Modely pro různé dimenze se velmi liší nejen v geometriích, ale i použitých metodách. Například v lD modelu se pro výpočet Poissonovy rovnice používá přesná přímá metoda, v modelech o vyšších dimenzích
metody iterační, tedy s volitelnou přesnosti. Zajímala nás výkonnost jednotlivých
modelů pro případ studia sheathu. Byla vybrána konfigurace pro danou geometrii
nejjednodušší, protože nás zajímalo porovnání výkonnosti a ne přesný fyzikální
výsledek. Vybrána tedy byla konfigurace rovinné sondy pro lD, válcové sondy
pro 2D a kulové sondy pro 3D model. Aby se co nejvíce omezily rozdíly spojené
s různou dimenzionalitou, byla vybrána modifikace modelů používající konstantní
počet částic. Pro porovnání modelů různých dimenzí a tedy i geometrií je nutno
zvolit parametry tak, aby fyzikální výsledky byly získány s podobnou přesností bylo zvoleno 1 x 106 částic každého druhu, časové kroky t1ti = 1 x 10-s s pro ionty,
t1te = 1x10- 11 s pro elektrony, střední volná dráha konstantní, tedy nezávislá na
energii, přesnost výpočtu potenciálu e = 1 x 10-5 pro 2D a 3D model, grid o 100
bodech pro 10, grid 200 x 200 pro 2D, 200 x 200 x 200 pro 3D, s tím, že sonda je
umístěna ve středu oblasti. Rozdělení potenciálu sheathu tedy bylo získáno s podobným rozlišením. Také nebyly použity žádné zpřesňující interpolace v okolí
sondy.
Ka obr. 5.6 je výsledek tohoto porovnání. Bylo studováno procentuální zastoupení zmíněných tří částí na spotřebovaném procesorovém čase v průběhu prvního
1000 časových krocích. Zajímala nás hlavně změna u vícedimenzionálních modelů
v1iči p1ivodnímu ID modelu.
I u 2D modelu jsou po jisté době relaxace systému průběhy víceméně konstantní (fluktuace jsou způsobeny hlavně volbou algoritmu s konstantním počtem
částic v modelu). Zajímavé je, že u 20 modelu po ustálení netvoří většinu času
počítání sil, jak by se předpokládalo, ale při volbě vhodné metody náročnost
klesne na hodnotu pod 40%. Také je vidět, je generace částic je nejméně náročná
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Obrázek 5.6: Procentuální závislost procesorového
různé dimenzionality.
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a můžeme si tedy dovolit použít co nejpřesnější metodu nebo metodu, která nám
umožní jednoduchou záměnu rychlostního rozdělení částic. V případě 3D modelu
je prakticky všechen procesorový čas spotřebován na výpočet sil. Přibližné reálné
doby výpočtu jednoho časového kroku po ustálení systému jsou 0,19 s pro lD,
0,43 s pro 2D a 88,31 s pro 3D model. Vememe-li v úvahu, že praktický výpočet
obsahuje řádově 105 kroků, vychází doba trvání 2D výpočtu přibližně 12 hodin.
3D výpočet je však již prakticky nepoužitelný, neboť i v tomto zjednodušeném
případě (a navíc použití triku rozdílných časových kroků pro oba typy částic) se
dostáváme k době trvání 100 dní.
Z toho vyplývá, že 3D model je použitelný jen v případě použití jiné, silnější
metody pro výpočet sil - například rychlého multipólového rozvoje, rychlé Fourierovy transformace, algoritmu FACR, atd. Z literatury i testů 5.6.3 vyplývá, že
optimální hodnota počtu částic v modelu je taková, aby na jednu buňku gridu
připadlo řádově 10 částic. To pro 3D model s gridem 200 x 200 x 200 znamená 108
částic. Pro každou částici je třeba znát tři souřadnice polohy a tři složky rychlosti, tedy šest reálných čísel. Při použití 4B-ového typu je paměťová náročnost
již v řádu GB, což klade zvýšené nároky na hardware i v tomto směru. 2D model
je méně náročný a jen o málo pomalejší než lD model, přitom umožňuje studovat
více fyzikálních situací. Dále se tedy práce bude věnovat pouze 2D modelu.

5.6.3

Testy 2D modelu

Byla proto provedena časová analýza vylepšeného 2D modelu - ten již obsahuje reálnější konstantní tok z oblasti nenarušeného plazmatu, tedy nekonstantní
počet částic v průběhu výpočtu, zpřesňující interpolace okolo sondy, střední volnou dráhu závislou na energii částice a další. Uvažované interakce jsou rozptyl,
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ionizace a excitace pro elektrony, rozptyl a přenos náboje pro ionty. Z důvodu
použití reálných účinných průřezů je nutno použít metodu nulové srážky. Časová
analýza byla zaměřena dvěma směry - studium závislosti na spíše jen modelovacích parametrech (například přesnosti výpočtu iterační metody) a zadruhé na
fyzikálních parametrech - například nás zajímá možnost použití modelu pro vyšší
tlaky, abychom mohli studovat vliv srážek na sheath a sondovou charakteristiku.
Tento detailní test je uveden v dodatku A. Uvedený test 2D modelu ukázal,
že je dobré se zamyslet nad volbou parametrů modelu, například počtem částic,
přesností výpočtu potenciálu. Model také naznačil možnost použití multigridových metod v 3D modelu, ale také, že pro vyšší tlaky je vhodnější použít
jiné metody, například metodu Monte Carlo.

5. 7

Fyzikální testy

Při volbě

modelu pro studium fyzikálního problému je nutné parametry i metody modelu volit obezřetně. Proto byl původní model rozšířený do 2D testován
z několika pohledů. Pro testování byla zvolena konfigurace bez vložených elektrod s periodickými okrajovými podmínkami, tedy konstantním počtem částic
v systému (korektnost části simulující tok z oblasti nenarušeného plazmatu a tedy
případ nekonstantního počtu částic v systému byl studován také, ale odděleně).
Předpokládaným výsledkem tedy bylo rozložení potenciálu v celé oblasti fluktuující kolem nulové hodnoty. Jednotlivé části modelu byly nejdříve testovány
odděleně a pak v kombinacích, aby bylo možné postupně rozeznat případné
problémy. Kromě sledování rozložení koncentrace jednotlivých druhi'i částic byla
monitorována i jejich rychlostní rozdělení či teploty těchto souborů. Dále budou zmíněny jen pi"ípady, kdy byla potřeba korekce nebo kdy je potřeba zvýšené
pozornosti.

5.7.1

Srážky

Při

simulacích se soubor iontů podstatně ochlazoval. Po testování částí modelu
odděleně bylo zjištěno, že k ochlazování dochází při srážkách. Byla proto studována rychlostní rozdělení částic v modelu bez výpočtu sil [ŠlO]. Nejlépe lze
toto ukázat pro případ rezonančního přenosu náboje. V tomto typu srážky iont
předává svůj náboj neutrálu, což je simulováno výměnou všech složek rychlostí
mezi iontem a nagenerovaným neutrálem. Protože jsou oba soubory, iontový i
neutrálního pozadí, na stejné teplotě, neexistuje fyzikální důvod k ochlazování
iontového souboru. Na obr. 5.7 je vývoj teploty pro tento případ označen jako
metoda 1.
Ka obr. 5.8 je rychlostní rozdělení na počátku výpočtu a po 1000 časových
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Obrázek 5.7: Časový vývoj teploty iontového souboru pro různé metody ošetření
srážek, případ rezonančního přenosu náboje.
krocích. Teplota rychle klesne na novou konstantní hodnotu. Byl testován i generátor Maxwellova rozdělení, aby se vyloučil jeho vliv. Obě rozdělení jsou maxwellovská. Nová teplota iontového souboru je závislá na velikosti náhodné volné
dráhy (tedy i střední volné dráhy).
Max

z
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Obrázek 5.8: Rychlostní

rozdělení

případ rezonančního přenosu

souboru
náboje.

iontů

v

různých časových

okamžicích,

Rychlejší částice prodělávají srážky častěji, neboť dosahují náhodné volné
dráhy rychleji. Při srážce tohoto typu jsou nagenerovány nové rychlosti z Maxwellova rozdělení. Tedy preferenčně se srážejí rychlé částice. Částice z chvostu
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rozdělení jsou nahrazovány částicemi z celého rozdělení a toto se stále opakuje, což
vede k celkovému ochlazení souboru. Fakt, že rychlejší částice se srážejí častěji, je
fyzikálně správný. Problém simulace je, že v metodě PIC chybí proces způsobující
maxwellizaci. Nabité částice spolu interagují pouze prostřednictvím elektrického
pole vytvoi·eného také rozložením nábojové hustoty, neexistují přímé interakce
mezi nabitými částicemi. Toto ochlazení má samozřejmě vliv i na jiné fyzikální
výsledky. Extrémní případ je pro případ záporně nabité elektrody, kde je vliv
iontů silnější než pro standardně používané kladné předpětí, kde je dominantní
vliv elektroml.
Elektronový soubor se neochlazuje. Je to dáno jinými typy srážek a použitím adiabatické aproximace. Závislost na velikosti náhodné volné dráhy AR·
vedla k návrhu použít jinou metodu pro výběr částic, které v daném časovém
kroku prodělají srážku. Každá částice bude interagovat s neutrálním pozadím
s pravděpodobností:

p = 1 - exp

kde v je

v6.t)
( - Ar ,

(5.32)

rychlost souboru částic daného typu a 6.t časový krok.
Původní metodu založenou na náhodné volné dráze lze přeformulovat do podobného tvaru, kde by však vystupovala aktuální rychlost částice. Pro novou metodu je pravděpodobnost konstantní a stejná pro všechny částice daného typu,
stačí ji tedy spočítat jen jednou na začátku výpočtu. Místo porovnání {5.4) tedy
porovnáváme pravěpodobnost p s náhodným číslem 'Y E (O, 1):
střední

'Y < p.

(5.33)

Výsledek pro tuto metodu je také uveden v obr. 5.7 jako metoda 2, k ochlazení
nedochází.
Změna teploty souboru samozřejmě ovlivňuje i jiné fyzikální výsledky. Na
obr. 5.9 jsou zobrazeny koncentrace elektronů a kladných argonových iontů pro
případ záporného předpětí. Výsledky obou metod se značně liší. Tyto extrémní
výsledky byly zvoleny pro demonstraci problému. Při standardních podmínkách
jsou dominantními částicemi elektrony. Pak jsou rozdíly zanedbatelné. Rozdíly
mezi metodami začnou být pozorovatelné při vyšších tlacích - obr. 5.10.
Výpočet náhodného čísla v každém kroku a pro každou částici je výpočetně
náročný a zde i zbytečný. Stejného efektu lze dosáhnout náhodným vybráním Np
částic, kde N je celkový počet částic daného typu. Tedy výpočet náhodného čísla
se provádí Np-krát místo N-krát. Dále již není nutné nasčítávat v každém kroku
celkovou uraženou dráhu částice. Také celkovou rychlost stačí počítat pouze pro
částice prodělávající srážku v daném kroku. Po těchto optimalizacích je nová
metoda dokonce efektivnější. Součet procesorových časů strávených výpočtem
částí Move a Scatter v jednom časovém kroku je pro původní metodu 1 0,265 s,
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Obrázek 5.9: Průběhy koncentrací pro U
vpravo: n Ar+ (r).
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Obrázek 5.10: Průběhy koncentrací pro U
vpravo: nAr+(r).

=

10 V, p

=

1330 Pa. Vlevo: ne(r),

pro optimalizovanou novou metodu 2 0,240 s. Pro neoptimalizovanou verzi je
potřebná doba 0,743 s.

5. 7. 2

Časové kroky

V [52] se uvádí, že pro stacionární případy lze pro ionty a elektrony použít různě
velké časové kroky a tak celou simulaci velmi urychlit. Standardní parametry
modelu jsou kTe = 2 eV a k~ = 0,026 eV. Energetičtější elektrony jsou navíc
i mnohem lehčí, tedy jejich rychlost je o 3 řády vyšší. To vede k volbě 6-te =
1 x 10- 11 s a 6-ti = 1 x 10-s s, čímž je dosaženo podstatného urychlení výpočtu,
neboť ionty jako pomalejší složka rozhodují o jeho trvání. Tato možnost byla také
50

otestována. Byl zvolen případ beze srážek s
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Obrázek 5.11: Časový vývoj teploty iontového souboru pro různé časové kroky.
kroky tedy dochází k nefyzikálnímu ohřevu, pro ionty nepřijatelnému. V případě 6.te/ 6.ti = 1000 byl celý systém již nestabilní, docházelo
k velkým fluktuacím. Ve standardních simulacích s vloženou sondou potenciál
sondy působí jako stabilizační člen, částice dopadlé na sondu jsou ze systému odstraněny. Spolu se zahrnutím srážek a volných hranic systému (tok z/do oblasti
nenarušeného systému) je omezen vliv historie systému, takže i poměr 6.te/ 6.ti =
1000 nezpůsobuje nestabilitu systému. Pro poměr 6.te/ 6.ti = 10 je ohřev již
podstatně mírnější, avšak stále přítomný. Pro stejný časový krok k ohřevu nedochází. Původní myšlenka různých časových kroků může být použita pouze
v případě, že bude docházet k dopočítání kroků tak, aby fyzikální čas nebyl
rozdílný. Tedy například v případě 6.te/ 6.ti = 1000 na jeden iontový krok bude
připadat 1000 kroků elektronových. V tomto případě k ohřevu také nedochází viz obr. 5.11. Teoretické urychlení celého výpočtu je však maximálně dvojnásobné
(předpokládáme stejný počet částic obou druhů).
Časové kroky je tedy nutné volit obezřetně. Různé časové kroky lze použít jen
pro umělé urychlení na začátku výpočtu. Vlastní výpočet, kdy je fyzikální systém
studován a měřeny fyzikální veličiny, lze provádět pouze při stejných časových
krocích případně použití dopočtu rozdílu časových kroků.
Pro

různé časové
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5.8

Výsledky 2D modelu

Základním výsledkem 2D modelu je rozložení potenciálu ve studované oblasti,
tedy především tvar sheathu v okolí sondy. l\1a obr. 5.12 je znázorněno rozložení
pro napětí na sondě U=+ 10 V (i na dalších obrázcích bude použito toto předpětí,
nebude-li zl"ejmé, že bylo použito jiného). Dále bude použita konvence modré
barvy pro záporné hodnoty (potenciálu, náboje, atd.), červené barvy pro hodnoty
kladné, nulová hodnota bude prezentována barvou bílou. V obrázku jsou viditelné
i malé fluktuace mimo oblast vlastního sheathu, v souladu s kvazineutralitou
plazmatu.

Obrázek 5.12: U(x, y).
Tvar sheathu je studován v závislosti na různých fyzikálních parametrech.
studie budou uvedeny dále v této práci. Při dynamických procesech
(prováděných z důvodu časové náročnosti pouze lD modelem) se pozoruje i jeho
postupné formování. V tomto případě je nutné použít pro všechny typy částic
stejný časový krok.
Získané 2D rozložení je možno zintegrovat přes úhel a získat tak závislost
potenciálu U(r) na vzdálenosti od sondy. Na obr. 5.13 je uvedena tato závislost
pro různá předpětí sondy. Pro větší přehlednost je zde r vzdálenost od středu
sondy o poloměru 100 µm.
Závislost U(r) nabízí snažší interpretaci a například i možnost srovnání s lD
modely. Integrací se množství informace snižuje a závislost U(r) lze lD modely
získat rychleji a s menším šumem (zde výrazným pro malé hodnoty r). Ovšem
v případě lD modelů je pozice částice určena pouze jedinou souřadnicí s mezemi
povrch sondy a hranice s neporušeným plazmatem. Takže v případě, kdy je částice
k sondě přitahována, nemůže ji minout, musí na ni dopadnout a přispět tak
k celkovému proudu. Rozšířením o jednu prostorovou dimenzi se stane model
realističtějším. Stále se však jedná o nekonečnou sondu, ovšem již jen v jedné
dimenzi. Úplným řešením je pouze plnohodnotný 3D model.
Některé
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Obrázek 5.13: U(r).

Obrázek 5.14: Vlevo: U(x, y), vpravo: q(x, y).
Ve všech případech však je podstatný vliv srážek, které mohou směr rychlosti
částice ovlivnit, tedy i její dopad na sondu. Studium tohoto vlivu je uvedeno
v kapitole 5.10.
Rozložení potenciálu U(x, y) s vyznačenými ekvipotenciálamije uvedeno v obr.
5.14, spolu s rozložením celkového náboje q(x, y). Z obou obrázků jsou patrné
fluktuace kolem nulové hodnoty. Pro dané kladné předpětí sondy se v jejím okolí
vytvoří vrstva záporného prostorového náboje, která toto předpětí odstiňuje. Detailní rozložení koncentrací obou typů částic je na obr. 5.15. I tato rozložení lze
převést integrací do formy závislé pouze na vzdálenosti od sondy - obr. 5.16.
Kvazineutralita mimo oblast sheathu i oblast záporného náboje jsou výrazné.
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Obrázek 5.15: Vlevo: ne(x, y), vpravo: nAr+(x, y).
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Obrázek 5.16: Vlevo: n(r), vpravo: q(r) .
Při simulacích je ukládána kompletní informace o systému, tedy rozložení
potenciálu, pozice a rychlosti všech částic. Z těchto dat lze i později získat požadované informace, například rozdělovací funkce rychlostí všech typů částic v různých
místech simulované oblasti. V průběhu výpočtu jsou zobrazována rozložení částic
a pro několik zvolených i jejich trajektorie, dále průběhy potenciálu, koncentrací
a prostorového náboje, vývoj teplot souborů jednotlivých typů částic, úhlová
rozdělení, proud na sondu, počty jednotlivých typů částic a další informace.

5.9

Vliv negativních

iontů

V mnohých plazmochemických technologiích se využívá elektronegativního plazmatu, tedy plazmatu s obsahem záporných iontů. Presence částic také s nega54
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Obrázek 5.17: U(r).
tivním nábojem ale s mnohem větší hmotností může velmi ovlivnit vlastnosti
plazmatu. Byla tedy studována také tato možnost. Jako zástupce elektronegativních atomů byl zvolen atom kyslíku, neboť jeho plazma je často používáno.
Existují i experimentální studie směsí Ar/0 2 v různém poměru. I zde využijeme
velké výhody počítačového experimentu a rozsah parametrů rozšíříme i mimo
interval reálně dosažitelný - například konfiguraci se 100%-ní koncentrací záporných iontů (tedy 0%-ní koncentrací elektronů).
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Obrázek 5.18: Vlevo: q(r), vpravo: J(c).
Na obr. 5.17 jsou závislosti U(r) pro různé koncentrace záporných iontů pro
kladné předpětí na sondě. Je vidět, že s obsahem záporných iontů se sheath
rozšiřuje. To je patrné i ze zvětšení oblasti prostorového náboje kolem sondy
v obr. 5.18 vlevo. Vpravo je závislost celkového proudu na sondu na obsahu
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záporných
du klesá v

iontů.

S růstem koncentrace záporných iontů absolutní hodnota proudůsledku menší pohyblivosti těžkých iontů vůči elektronům.

5.10

Vliv tlaku

S ohledem na využití v ekologii vzrostl zájem o plazmatické metody za zvýšeného
tlaku, ideálně za tlaku atmosférického, kdy odpadá potřeba vakuových aparatur. O plazmatu za těchto podmínek je však známo jen velmi málo. Byl tedy
prozkoumán i vliv tlaku na tvorbu sheathu.
Většina teorií předpokládá bezesrážkový sheath. Obecně však ke srážkám
dochází i v sheathu. Srážky ovlivňují tok částic dopadajících na sondu a tím proud
sondou procházející. Vlivem srážek může na sondu dopadnout částice, která by
ji jinak minula (obr. 5.19 vlevo), nebo naopak již dopadající částice může být
odchýlena (obr. 5.19 vpravo). Analogicky tomu může být i u částic, které jsou
sondou odpuzovány. Tento efekt je do některých teoretických úvah zahrnován
pomocí různě složitých korekcí .
.. ····················•

„D

;\
Obrázek 5.19: Vliv srážek na dopad

částic

S narůstajícím tlakem je vliv srážek významnější.
s rostoucím tlakem:
1
A"'-·
p'

na sondu.

Střední

volná dráha klesá

tedy roste pravděpodobnost srážky. Změna koncentrace nabitých
ximována odmocninovou závislostí [Š15]:

(5.34)
částic

byla apro-

(5.35)
l\"a obr. 5.20 jsou zobrazeny trajektorie částic různých typů pro případ plazmatu beze srážek a kladného předpětí na sondě. Změna charakteru trajektorií
s rostoucím tlakem je ilustrována na obr. 5.21.
Změna tvaru sheathu s tlakem [Š15] je ilustrována na obr. 5.22 vlevo, změny
v průbězích koncentrací jsou patrné z obr. 5.23. Z obr. 5.22 vpravo je zřejmé, že
56

---/
Obrázek 5.20: Trajektorie

Obrázek 5.21: Trajektorie
13,3 Pa, p = 133 Pa).

částic

částic

pro bezsrážkové plazma (zleva: e, Ar+, o-).

pro srážkové plazma (zleva: p

= 1,33 Pa,

p

=

rostoucí tlak přispívá nejdříve k prudkému zvýšení absolutní hodnoty proudu,
avšak pro tlaky nad rv 67 Pa, kdy se mění charakter pohybu částic, srážky
způsobují opět pokles proudu.
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tlaky, zleva: p
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= 13,3 Pa, p = 133 Pa,

Vliv velikosti sondy

5.11

Při experimentech se používají válcové sondy průměru řádově 10- 4 m. Zajímal nás

vliv rozměru sondy na tvar sheathu [Š21] . Další motivací bylo zvýšení koncentrace
záporných iontů těsně u sondy, které v lD modelech pozorováno nebylo. Byly
provedeny simulace pro poloměry sondy R 1 = 2 x 10- 4 m, R 2 = 2 x 10- 3 m a
R 3 = 2 x 10- 2 m. Třetí poloměr by měl být již dostatečně velký, aby se přiblížily
vlastnosti lD a 2D modelu, hlavně možnost minutí sondy částicí. Tato možnost
v lD modelu zcela chybí.
Byl studován vliv velikosti sondy v kombinaci s obsahem záporných iontů na
tvar sheathu - viz obr. 5.24. Již známé rozšíření způsoben é zvýšeným obsahem
záporných iontů je znásobeno zvětšením v důsledku většího poloměru sondy.
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Obrázek 5.24: Závislosti U(r) pro koncentrace 03, 503 a 1003 negativních iontů.
Větší

sonda znamená větší poruchu kvazineutrality plazmatu a tudíž k oblast
jejího odstínění je také větší. To je patrné i z obr. 5.25, kde jsou znázorněny
počátky průběhů koncentrací pro elektropozitivní plazma. Případ 1003-ní koncentrace záporných iontů je na obr. 5.26. Vlevo je patrné zmíněné zvýšení koncentrace v t ěsné blízkosti sondy. Toto zvýšení pro větší poloměry sondy pozorovatelné
už není.
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Obrázek 5.25: Závislosti n(r) pro sondy o poloměrech R 1 , R 2 a R 3 , 03 negativních
iontů.
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Obrázek 5.26: Závislosti n(r) pro sondy o poloměrech R 1 , R 2 a R 3 , 100% negativních iontů.

5.12

Vliv magnetického pole

V oblasti nízkoteplotního plazmatu je magnetické pole používáno k omezení ztrát
tokem částic na stěny nebo ke zvýšení pravděpodobnosti interakcí částic (převážně
ionizace) prodloužením jejich trajektorií. V případě horkého plazmatu je magnetické pole přítomno vždy. Zde slouží k omezení kontaktu se stěnami (neexistuje
materiál, který by teploty horkého plazmatu vydržel). Také vysoké proudy magnetické pole samy vytvářejí.
V přítomnosti magnetického pole iJ je na pravé straně pohybové rovnice Lorentzova síla:
mf(t) = q(E + iJ x B).
(5.36)
Pro E = O dochází k rotaci nabitých částic kolem siločar magnetického pole
s cyklotronovou frekvencí:

lqlB

Wc= - - .

m

(5.37)

Složka rychlosti rovnoběžná s iJ není ovlivněna. Výsledné trajektorie jsou pak
šroubovice. Směr rotace kolem siločáry je takový, že rotující nabitá částice vytváří
magnetické pole opačného směru než pole iJ. Dochází tedy ke zmenšování magnetického pole, plazma je diamagnetická látka.
Pro E =/=- O se k uvedenému pohybu přidává drift gyračního středu, kolem
kterého částice rotuje. Driftová rychlost:

EX iJ

ifg = - - -

B2

(5.38)

nezávisí na hmotnosti částice, jejím náboji ani rychlosti. Výsledná trajektorie je
zešikmená šroubovice s proměnným stoupáním.
Pro nehomogenní elektrické pole E je výraz pro driftovou rychlost pozměněn:
(5.39)
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kde rL je

Larmorův poloměr:

(5.40)
Vj_ složka rychlosti kolmá na vektor magnetického pole B. V tomto případě je v
9
již závislé na typu částice a může být příčinou nestabilit plazmatu.
Byla zvolena konfigurace obvyklá v experimentu, kdy je sonda do plazmatu vkládána kolmo na směr magnetického pole. Pro uvedený 2D model je B =
(Bx, O, O), Bx konstantní. Drift gyračního středu pak má směr z, tedy se v naší 2D
konfiguraci neprojeví. Rotaci kolem siločáry magnetického pole je možno ošetřit
algoritmem HARHA (half acceleration-rotation-half acceleration), probíhajícím
v následujících krocích (složka Vx není magnetickým polem ovlivněna):

Vy

(ť)

Vy (t")
Vz (t + flt)
Vy (t

+ flt)

flt qEy(t)
Vy (t ) + 2
m '
Vy (ť) cos (wcflt) + Vz (t) sin (wcflt) ,
-Vy (ť) Sin (wcflt) + Vz (t) COS (wcflt) ,
") flt qEy(t + flt)
Vy (t + 2
m
'

(5.41)
(5.42)
(5.43)
(5.44)

Byl studován vliv externího magnetického pole na tvar sheathu [Š3]. Výsledky
pro zmíněné pole B = (Bx, O, O) jsou uvedeny v obr. 5.27. Ve směru magnetického
pole je sheath výrazně ovlivněn - v literatuře se mluví o magnetickém sheathu a
zejména presheathu.

Obrázek 5.27: Rozložení potenciálu U(x, y) pro
pole. Zleva: B =O T, B = 0,01 T, B = 0,1 T, B

případ

externího magnetického

= 0,3 T.

Transport částic kolmo na siločáry magnetického pole je mozny Jen díky
srážkám, při kterých dochází k chaotickému pohybu gyračního středu. S rostoucím B klesá rL, tedy i tento tok, což se projeví úbytkem celkového proudu na
sondu - obr. 5.28.
To mohou osvětlit i obr. 5.29 a 5.30, kde jsou rozložení potenciálu pro různé
hodnoty Bx, společně s rozložením koncentrací obou typů částic. Je vidět, že
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Obrázek 5.28: Závislost I(B).
v případě tohoto modelu se hromadí u sondy náboj ve směru kolmém na B,
neboť částice se na jinou siločáru může dostat jen přeskokem způsobeným srážkou
s neutrální částicí. Elektrony v plazmatu difundují snáze ve směru rovnoběžném
s B, zatímco ionty ve směru kolmém.

Obrázek 5.29: Rozložení potenciálu a koncentrací pro B =O Ta B = 0,01 T.
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Změna

algoritmu i charakteru pohybu částic v přítomnosti magnetického pole
ovlivňuje výpočetní náročnost jednotlivých částí modelu. Časová analýza pro
různé parametry modelu i plazmatu je uvedena v [Š7].

Obrázek 5.30: Rozložení potenciálu a koncentrací pro B

5.13

= 0,1 T a B = 1 T.

Diskuze

Uvedený model lze dále rozšiřovat a rozšffení v některých směrech jsou více než
vhodná, například anizotropie srážek, přítomnost více neutrálních pozadí (v modelu jsme uvažovali pouze záporné ionty kyslíku a již ne neutrální molekuly
kyslíku), atd. Model může být rozšiřován i o zcela nové typy srážek. Zde byly
použity pouze srážky nejdominantnější. Reálně se v plazmatu vyskytuje mnohem
více reakcí (optické přechody, vybuzení rotačních a vibračních hladin, chemické
reakce, ... ). V kyslíkovém plazmatu je těchto reakcí velmi mnoho. Je zřejmé,
že v případě směsí jich ještě přibude. Bohužel stále existuje velmi málo experimentálních údajů - srážkových průřezů a především jejich úhlových závislostí.
Průřezy smíšených reakcí prakticky neexistují. Netriviální chování kyslíkového
plazmatu (existence dvou velmi odlišných forem) není teoreticky objasněno a i
málo experimentálně prostudováno. Spojení všech tří postupů by mohlo pomoci
porozumět tomuto fenoménu.
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Pro studium sondové diagnostiky by bylo vhodné prozkoumat vliv sekundární
emise částic ze sondy. Na sondu dopadají urychlené nabité částice, takže presence
sekundární emise je velmi pravděpodobná. Nové nabité částice v oblasti sheathu,
navíc směřující opačným směrem, tedy od sondy, mohou mít velký vliv na jeho
tvar a vlastnosti.
Pro upřesnění by coulombická interakce mohla býti také ošetřena jako další
lokální srážka, ne jen prostřednictvím výsledného pole celého systému.
V reálu může být kovová sonda částečně pokryta dielektrickým materiálem
v d1isledku nečistot nebo chemických reakcí v plazmatu. Dopad částic na sondu je
pak ovlivněn, podobně i koeficient sekundární emise není stejný pro celý povrch
sondy.
Metoda dvou sond a interakce plazmatu s povrchy složitých tvarů v plazmochemii (při uvažování symetrie ve směru osy z) by také mohla býti prozkoumána
vytvořeným modelem.
Konečným cílem je vytvoření plně 3D modelu, který umožní studovat jakékoliv
geometrie, vliv konečného rozměru sondy, vliv reálného provedení sondy, kdy je
kovová sonda upevněna v izolovaném držáku, vliv magnetického pole směrované
ho i mimo osu symetrie sondy, atd. Jak bylo ukázáno, je nutné změnit výpočetní
metodu řešení Poissonovy rovnice či použít zcela jiné postupy (rychlý multipólový
rozvoj, metody založené na rychlé Fourierově transformaci, apod.). K omezení
šumu bude nutné ve 3D modelu použít i větší počet částic, což také vyžaduje
použití výkonnějšího hardware.
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Kapitola 6
Modelování

růstu

tenkých vrstev

,

6.1

Uvod

Použití tenkých vrstev je velmi rozsáhlé a stále se rozšiřuje. Bylo by velmi výhodné
umět předpovědět mikrostrukturu tenkých vrstev (velikost zrn, jejich tvar a orientaci, texturu, koncentraci a typ defektů, atd.) jako funkci depozičních podmínek
(teplota, tok, metoda depozice, geometrie substrátu, atd.). Kdyby existovaly takové modely růstu tenkých vrstev, pomohly by zoptimalizovat výrobní postupy
tenkých vrstev.
Metoda MO je vhodná ke studiu jednotlivých atomárních procesů. Napří
klad může pomoci objevit difuzní mechanismy, které nebyly pro danou kombinaci
materiálů a geometrii známé, a tak ani zahrnuty do obecně méně detailnějších
MC modelů. Nebo naopak složité difuzní mechanismy mohou být metodou MD
snadno pozorovány.

6.2

Popis modelu

Zajímavé je srovnání modelu růstu tenkých vrstev s uvedenými částicovými modely plazmatu. Některé části budou společné, v jiných se oba modely budou velmi
lišit.
Protože se také jedná o MO model, pohyb částic, tedy integrace pohybových
rovnic, může být řešen (a také je) úplně stejně, tedy Verletovým algoritmem. Lze
použít i jiné, přesnější metody, ale počet částic je v tomto modelu také velký a
přesnost této metody dostatečná.
V tomto modelu je však nutné více kontrolovat teplotu celého systému, která
díky nefyzikálnímu ohřevu může velmi růst. Rychlost atomů substrátu je tedy
kontrolována použitím Noséova-Hooverova termostatu a použita příslušná modifikace Verletova algoritmu. Částice deponovaného materiálu nejsou termosta65

tem přímo ovlivněny. K ovlivnění dochází pouze samotnými interakcemi s atomy
substrátu, termalizací na povrchu. Je možné použít i prostého škálování rychlostí,
například při inicializaci systému či v případech, kdy počáteční rychlosti nejsou
známy a mohlo by dojít k nekontrolovanému růstu teploty, který NH termostat
dostatečně rychle a spolehlivě neutlumí (použití výsledků z jiných simulací, jako
je studium optimálního tvaru ostrůvku metodou simulovaného žíhání).
Zde se jedná o plně 3D kód, neboť v tomto případě nás zajímá, jak přilétávající
částice dopadají na povrch, přeskakují do jiných adsorpčních pozic na povrchu
substrátu i vytvořených ostn'ivkt°1, zpětně se odpařují, apod. I tady se však snažíme pomocí triků systém co nejvíce zmenšit. Abychom eliminovali vliv hranice
povrchu, vytvoříme pomoci 2D periodických okrajových podmínek povrch neko-nečný.

Podstatně

jiná je fyzika problému, tedy síly mezi částicemi. V případě plazmatu se jedná o dalekodosahové coulombovské síly, navíc stejné pro všechny materiály (s ohledem na náboj). Jejich dalekodosahovost, tedy nutnost započítávat
interakce i z velkých vzdáleností, vede k nutnosti uvažovat velký počet částic,
což vede k výpočetní náročnosti, kterou se snažíme snížit například zmíněnou
metodou PIC. V případě modelování v oblasti pevných látek naopak máme síly
vyjádřené ve formě většinou krátkodosahových meziatomárních potenciálů. Potenciály rychle klesají a to nám umožňuje je v rozumné vzdálenosti useknout a
pro interakce uvažovat jen nějaké zvolené okolí dané částice. Testování, zda se
daný pár nachází v interakční oblasti, je efektivněji vyřešen použitím seznamu
sousedů, snižujícím výpočetní náročnost modelu. Oproti coulombovským silám
jsou výrazy pro potenciály a z nich odvozené síly mnohem složitější, takže velmi
výpočetně náročné. Počet možných uvažovaných částic v modelu je tedy z tohoto
důvodu podstatně nižší. Každý potenciál je schopen popsat chování jen určitých
materiálů a za určitých podmínek (problém přenositelnosti potenciálu). V modelu je nutné uvažovat potenciál pro materiál substrátu, materiál adsorbátu a
také potenciál vzájemného působení těchto dvou různých materiálů.
Také je jiný časový krok. Vzhledem k frekvenci vibrací atomů v krystalové
mříži ( ~ 1013 Hz) je nutné zvolit časový krok 6.t ~ 10- 15 s. Dojít s takovýmto
krokem k potřebným reálným napařovacím časům, tedy překlenutí celé doby růstu
tenké vrstvy, je nad síly současného hardware.
V tomto modelu se neošetřují srážky částic uměle, jejich chování musí dostatečně popsat zvolený meziatomární potenciál.
V pn'iběhu výpočtu jsou vykreslovány dva pohledy na studovaný systém, energie systému, teplota substrátu a adsorbátu, atd.
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6.3

Modelování
vrstev

počátečních

fází

růstu

tenkých

Na začátku simulace jsou zinicializovány pozice atomů substrátu do ideální krystalové mříže (se, fcc, bcc, diamantová a grafitová struktura). Speciálním případem
je vytvoření netriviálního povrchu Si(lll) s rekonstrukcí (7x7) - obr. 6.1, který
má velmi zajímavé vlastnosti [53]-[56].

adatom

Obrázek 6.1: Si(lll)-(7x7).
Počet

vrstev substrátu musí být dostatečný, aby byl eliminován vliv druhého
povrchu. Vliv konečnosti povrchu je potlačen použitím 2D PBC. Vrchní vrstvy
substrátu jsou volné, spodní vrstvy mohou být pevné a reprezentují pak ideální
objemový materiál. Příklad je ukázán na obr. 6.2. Tmavé atomy reprezentují

Obrázek 6.2: Ideální fcc(lOO) substrát.
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pevné vrstvy, světlé pohyblivé. Z ideálních krystalových pozic jsou nefixní atomy
substrátu následně náhodně vychýleny. Jinou možností je atomům přiřadit náhodné rychlosti odpovídající teplotě substrátu.
Takto připravený substrát je ekvilibrován pomocí NH termostatu na zvolenou
teplotu. Na zrelaxovaný povrch pak dopadají atomy deponovaného materiálu
s rychlostmi odvozenými z teploty napařovadla.
V modelu jsou implementovány potenciály pro kovy (Sutton-Chen), polovodiče (Stillinger-Weber, Tersoff) a potenciály obecné použitelnosti (Lennard-Jones, Morse), používané hlavně pro popis interakce mezi částicemi různých materiálů (použitím směšovacích pravidel), kde specializované potenciály neexistují.
Po dopadu atomů na povrch lze pozorovat jejich odražení nebo setrvání na
podložce, migraci po podložce, pozdější odpaření atomů, vytváření méně pohyblivých či zcela stabilních shluků (nukleačních center) při setkání s dalšími atomy,
připojování atomů k existujícím ostrůvkům, růst ostrůvků, změny jejich tvarů
s počtem obsažených atomů, koalescenci, atd. - na obr. 6.3 je ukázka ze simulace
růstu kovu na dielektrické podložce. Všechny tyto procesy lze studovat pro různé
volby materiálů, potenciálů pro daný materiál, vliv teploty substrátu i rychlosti
dopadajících částic, atd. [Šl],[Š6].
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Obrázek 6.3: 3D

růst

tenké vrstvy.

Dalším možným výsledkem je topografie povrchu substrátu z pohledu napařovaného atomu - viz příklad na obr. 6.4.
Výsledek vhodný pro další použití MC modely růstu tenkých vrstev je energetická mapa povrchu. Na obr. 6.5 je ilustrován rozdíl při použití různých mezia-
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Obrázek 6.4:

Zmin

pro Ag/Si(lll)-(7x7).

tomárních potenciálů i pro tak jednoduchý systém, jakým je povrch fcc materiálu.

Obrázek 6.5: Energetický profil Ag/ Ag(OOl), vlevo: interakce popsána LJ potenciálem, vpravo: použit se potenciál.
Lze studovat i dopad energetičtějších částic, než jsou používané při napařo
vání tenkých vrstev. Například lze studovat bombard povrchu atomy vzácných
plynů, což je jedna z metod očišťování povrchu. Při dopadu rychlé částice dochází
k velkému ovlivnění struktury povrchu, může dojít i k zakomponování projektilu
hluboko v substrátu.
Výsledky simulací lze porovnávat s experimentálními i dalším způsobem. Metodou elektronové mikroskopie se získávají mikrofotografie reálných tenkých vrstev. Pomocnou disciplínou zde je další oblast počítačové fyziky - zpracování obrazu. Cílem pak je výsledné vrstvy popsat pomocí různých charakteristik (rozdělení nejbližších sousedů, radiální distribuční funkce, atd.) [Šl), [Š23], [Š24].
Velmi výhodné by bylo umět popsat výsledné vrstvy jednočíselným příznakem
[Š6], [Š25] a sledovat závislost tohoto příznaku na fyzikálních podmínkách vzniku
tenké vrstvy. Metody zpracování obrazu pro nespojité tenké vrstvy lze přenést i
do tří rozměrů - studovat vlastnosti kompozitních vrstev [Š18].
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6.4

Diskuze

Vytvořený model lze také dále rozšiřovat. Hlavní rozšíření spočívá v implementaci dalších meziatomárních potenciálů či získání jejich parametrů pro další materiály. Testováním či odvozováním potenciálů se zabývají celé skupiny vědců.
Podobně jako v plazmatickém modelu i zde většinou chybějí potenciály smíšené,
tedy napříldad pro různý materiál adsorbátu a substrátu. Současným řešením
je použití jednodušších potenciálů a směšovacích pravidel pro jejich parametry,
ačkoliv interakční potenciál substrát-adsorbát je v modelu růstu tenké vrstvy
velmi důležitý.
Pro studium materiálů, kde jsou důležité coulombické interakce (například
oxidy), je nutné implementovat další metodu výpočtu, například Ewaldovu sumaci.
Nejen pro tyto složitější materiály se stále odvozují z kvantových úvah nové
potenciály nebo se současné vylepšují.
Velkou výhodou těchto modelů je možnost přímého srovnání s výsledky atomových mikroskopií včetně možnosti simulace samotné mikroskopie a jejího vlivu
na studovaný systém. Za pomoci zpracování obrazu lze srovnávat výsledky simulací s výsledky elektronových mikroskopií.
S růstem výkonnosti výpočetní techniky se studují stále větší systémy nebo
se používají přesnější kvantové výpočty.
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Kapitola 7
Závěr
V souladu s cíli práce byly vytvořené modely použity na několik problémů v daných oblastech. Dále mohou být a budou rozšiřovány z pohledu fyzikálního i počí
tačového s cílem detailněji porozumět některým fenoménům nebo začít studovat
i problémy zcela nové, dosud nevyřešené teoretickými ani experimentálními postupy. Kombinací všech tří přístup1i bude řešení usnadněno - počítačové simulace
napodobující reálný experiment pomohou interpretovat experimentální výsledky
i ověřovat teoretické představy.
Výsledky plazmatických modelů dávají informaci o energiích a typech částic
dopadajících na povrchy vložené do plazmatu. Tato detailní informace pak může
být použita v přesnější simulaci růstu tenkých vrstev připravovaných plazmatickými technologiemi.
Výsledky v předkládané práci získané a v průběhu doktorského studia publikované se snaží přispět k roustoucímu významu počítačové fyziky v současné
vědě.
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Dodatek A
...,

Casové testy 2D modelu
Pro každý sledovaný parametr budou uvedeny čtyři grafy analogické obr. 5.6 pro
hodnoty tohoto parametru a pak časová analýza závislosti na daném parametru, tedy závislost reálného času výpočtu. Zobrazeny jsou závislosti tří hlavních
částí a také jejich součet, tedy celková doba jednoho časového kroku. Hodnoty
byly získány až po ustálení systému. Je uvedena i závislost počtu potřebných iterací SOR metody opět na sledovaném parametru. Standardními parametry byly
grid 200 x 200 bodů, 1 x 10 6 částic každého druhu, c = 1 x 10- 5 , p 0 = 133 Pa,
ne = 1 X 10 15 m- 3 , flti = 1 X 10-B S, flte = 1 X 10-ll S.
různé

Počet částic

v modelu

Obrázek A.I: Procentuální závislosti procesorového
pro různý počet částic N v modelu.

času

hlavních

částí

modelu

Byl zkoumán vliv počtu částic uvažovaných v modelu, konkrétně 1 x 104 ,
1 x 105 , 1 x 10 6 a 1 x 107 částic. Z obr. A.2 je vidět, že s počtem částic roste
náročnost MD části, neboť je nutno řešit více pohybových rovnic. Z důvodu
menších fluktuací v systému klesá počet iterací, ovšem součástí subroutiny Poisson je i sumování náboje metodou CIC, které je pro více částic náročnější. Tedy je
vidět , že existuje optimální hodnota pro zvolenou velikost mříže. U 1x107 částic
však již dochází k výraznému nárůstu celkové doby. Významnost subroutiny Flux,
tedy například generace nových částic, je zanedbatelná.
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(počtu uzlů

Dalším sledovaným parametrem byla velikost zvolené mříže, zde konkrétně
100 x 100, 200 x 200, 300 x 300 a 400 x 400 bodů. Počet iterací s velikostí gridu
roste, tedy i náročnost subroutiny Poisson, roste však i náročnost MD části, neboť
ta obsahuje interpolaci sil.
Tento výsledek naznačuje možnost použití multigridových metod pro urychlení výpočtu, což by také mohla být cesta, jak ud ělat 3D model prakticky použitelný. Myšlenkou multigridových metod je nalézt řešení problému na sítích o různé
jemnosti a efektivním přepínáním mezi hrubšími a jemnějšími řešeními dosáhnout
urychlení.
Přesnost výpočtu
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Obrázek A. 5: Procentuální závislosti procesorového
pro různé přesnosti výpočtu Poissonovy rovnice.
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Obrázek A.6: Výkonnost modelu v závislosti na
rovnice.
Důležitým

toucí chybou
Poisson, MD

10~

&

přesnosti

c

výpočtu

Poissonovy

parametrem je zvolená přesnost výpočtu iteračních metod. S rositerací prudce klesá a s tím klesá i náročnost celé subroutiny
část je tímto nedotčena. Tady je nutné si uvědomit, že tyto výsledky
počet
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jsou získány až po dosažení ustálení systému a že pro vyšší přesnosti jsou nárůsty
náročnosti nebo počtu iterací při ustalování systému mnohem markantnější.
Také je dobré provést analýzu, s jakými čísly se v modelu pracuje a jaké
numerické chyby při operacích s nimi mohou vzniknout. Pak dojdeme například
ke zjištění, že je nejen neefektivní, ale i zbytečné používat přesné metody výpočtu
Poissonovy rovnice. To potvrzuje správnost použití iteračních metod a také to,
že většinou není nutné používat vysoké přesnosti těchto metod.

Tlak
Zajímala nás možnost použití modelu pro jiné tlaky, zvoleny byly hodnoty 13,3,
133, 1330 a 13300 Pa (i když poslední hodnota má význam pouze modelový).
Změna tlaku znamená změnu střední volné dráhy v převrácené hodnotě. Se zvyšováním tlaku se tedy zmenšuje střední volná dráha, roste počet srážek, což se
projeví v nárůstu náročnosti subroutiny Move. Dochází také k mírnému poklesu
počtu iterací, neboť srážky snižují fluktuace.
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pro různé tlaky p.
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Tlak a koncentrace
Reálnější však je, když se s tlakem mění také koncentrace nabitých částic. Byla
uvažována odmocninová závislost koncentrace na tlaku jako první aproximace
experimentálně zjištěné závislosti.
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Obrázek A.9: Procentuální závislosti procesorového času hlavních
pro různé tlaky p se změnou koncentrace nabitých částic n.

částí

modelu

Nárůst

subroutiny Move je stejný, dochází však ke vzrůstu počtu iterací, neboť
větší koncentrace nabitých částic v tomto modelu znamená větší váhový faktor
každé částice modelu, tedy dochází k nárůstu fluktuací.
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Tlak a

1

změnou

koncentrace

krok

Změna

tlaku znamená změnu střední volné dráhy. Jelikož se jedná o jednu z fyzikálních typických délek modelu, je nutné upravit i časový krok, úměrně se
změnou střední volné dráhy. Změnou časového kroku není dotčena MD část, ale
počet iterací s růstem tlaku, tedy poklesem časového kroku, klesá, neboť částice
může během kratšího časového intervalu urazit kratší vzdálenost a tím dochází
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ke zmenšení fluktuací. Potřebný celkový
neboť fyzikální čas děje se nemění.

10 .

-

~

J

t:::
· ,~

0o

3000

10

_

~

J

počet kroků

simulace se však prodlouží,

IOG

10[ ;;
~-~-~- "---~
...

~........-

-

_

~

~

J

°o

3000

t[t.1]

°o

J - 0
o

JOOO

t[t.1]

3000

t[t.1]
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Obrázek A.12: Výkonnost modelu v závislosti na tlaku p se
kroku b.t.

Tlak, koncentrace a

102

časový

změnou časového

krok

Nejrealističtější případ

je zahrnutí změny koncentrace nabitých částic i změny
časových kroků. Jedná se o kombinaci předchozích výsledků.
Celková doba výpočtu se prodlouží, takže reálná náročnosti je zobrazena
v obr. A.15. Po vynásobení celkových časů jednoho kroku potřebným počtem
kroků, což je obvykle 105 , dostaneme celkovou dobu výpočtu. Takže jestliže pro
standardní parametry je doba celé simulace zhruba den, je vidět, že pro tlak
13300 Pa je model nepoužitelný.
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Abstract
In the initial stages of their growth, thin metal films deposited on dielectric substrates in high vacuum consist of
individua! three-dimensional islands. In the contribution an atomistic model of film growth is described and derived
results discussed. The model is based on a molecular dynamics description of nucleation process followed by kinetic
Monte Carlo simulation of three-dimensional growth. For the discussion of results the algorithms of mathematical
morphology are used. © 2002 Elsevier Science Ltd. Ali rights reserved.
Keywords: Discontinuous metal films; Growth; Molecular dynamics; Kinetic Monte Carlo; Image processing

1. lntroduction
When preparing metal films on dielectric substrates, a Volmer-Weber mechanism of threedimensional nucleation and film growth takes
place. The basic information about film properties
can be derived from the analysis of film photographs obtained from a transmission electron
microscope. The theoretical basis for image
analysis depends on physical characteristics of
studied objects. In thin film physics, for the study
of discontinuous metal films the theory of mathematical morphology is the most convenient [l ,2],
for thicker films the methods based either on
integral transforms or on the percolation theory
seems to be the best suited.
The initial stages of thin film growth are
typically studied either experimentally or by means
•corresponding author. Tel.: +420-2-2191-2328; fax: +4202-8468-5095.
E-mail address: rudolf.hrach@mlT.cuni.cz (R. Hrach).

of computer simulation technique. For the analysis
ofphysical mechanisms which take part during thin
film growth, two types of models can be used:
analytical models based on the numerical solution
of rate equations, or, atomistic models performing
operations with individual atoms of growing film.
The atomistic models are typically very timeconsuming but more realistic assumptions can be
used in their construction. In addition, not only the
time dependences of macroscopic quantities but
also the distribution functions of microscopic film
properties can be derived. The discussion of results
of modelling is often based on the nucleation
theory, however, the image analysis seems to be a
very convenient and powerful tool for this purpose.

2. Models of thin film growth
For the analysis of initial stages of thin metal
film growth two models of three-dimensional

0042-207X/02/S-see front matter © 2002 Elsevier Science Ltd. Ali rights reserved.
Pli: S0042-207X(02)00267- I
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growth were prepared. Both models are atomistic
and are linked together.
The first stages of thin film growth are studied
by means of the classical molecular dynamics
(MD) method. The integrative algorithm used is a
velocity Verlet scheme. The time step is of the
order of 10-• 5 s. Forces are obtained from the
inter-atomic potentials. The finite temperature of
the system is controlled by the Nose-Hoover
thermostat (NHT) [3]. NHT describes the behaviour of canonical ensemble and so it is best fitted
for a real experimental simulation. The infinite
surface is achieved by use of two-dimensional
periodic boundary conditions.
At the beginning the atoms of substrate are put
into equilibrium at a given temperature by means
ofNHT. Then the atoms of deposited material are
sent towards the surface with random velocities,
which sample the Maxwell-Boltzmann distribution at the temperature of the source. The
interaction of impinging atoms with atoms of
substrate and adatoms is simulated by the MD
technique and the following processes are taken
into account: landing of impinging atoms, their
migration and evaporation, formation of stable
nuclei, appending of migrating or impinging atoms
to nuclei, changes of nuclei shapes, dissociation of
nuclei, and coalescence of larger islands. In order
to simulate the given experimental conditions (the
growth of Au, Ag, etc. on dielectric substrates such
as mica, graphite or metal oxides) various potentials can be used: Leonard-Jones, Morse and
Sutton-Chen for metals, Lennard-Jones, Morse
and TersofT for the substrate (see e.g. Ref. [3]). In
our model most of these potentials were tried for
various types of materials, however the present

calculations (see Fig. I) were made with the help of
the following potentials: Sutton-Chen for evaporated metals and Leonard-Jones for substrates.
Substrates in our model typically consist of one
solid layer and 1-6 free layers (dimensions up to
I00 x I00 atoms)-concrete values depend on the
maximum cut-ofT (Rcu101T) of the potentials used.
In the simulation the minimum image criterion
must be fulfilled, i.e. dimensions of the elementary
cell in the substrate plane must be larger than
2 max(Rcu101T) and the thickness of the substrate
must exceed the RcutofT of the interaction betwe~n
the metal and substrate.
The MD model is extremely slow; therefore
it can be used for the study of nucleation process
and the very beginning of objects growth only,
when the stochastic description cannot yet
be applied. The following results of MD simulation: contact angles of objects, shapes of critical
nuclei and time progress of coalescence of iwo
objects, serve as input data for the kinetic Monte
Carlo (MC) simulation of the further growth
process.
The main assumptions of the MC model are:
• the substrate is represented by a square lattice
sites with cyclic boundary conditions (the
structure of substrates can be modified according to experimental data),
• atoms are deposited on the substrate randomly
with given deposition rate,
• single atoms migrate randomly with constant
frequency,
• two (or three, etc.) atoms occupying neighbouring sites form a nucleus (its exact form is given
by the MD model),

Fig. I. Modelled coalescence of two supporled clusters on an FCC substrale.
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• migration of clusters is possible, but its probability decreases with cluster magnitude,
• only single atoms can be desorbed,
• larger islands have a semi-spherical form with a
contact angle given by MD simulation, while in
initial stages of growth even the form of objects
is given by MD model,
• coalescence is liquid-like and fast compared to
all other processes (again given by the MD
model).
The thickness of modelled structures is measured in equivalent monolayers (ML).
The kinetic MC simulation is a rather old
technique (e.g. [4]), however only the present
connection with MD modelling allows one to
simulate stochastically the film growth from its
initial stages and, in such a way, to perform
realistic calculations.

3. Image analysis
For discontinuous metal films, both derived
experimentally and simulated, methods of highlevel image analysis based on mathematical
morphology [l] or Fourier optics can be used.
These algorithms deal with the properties and
relations of objects. Information can be derived
concerning (see Ref. [5]):
• Integral characteristics: concentration of objects; mean coverage of substrate.
• Size distribution of individua! objects: distribution of mean object radii; distribution of form
factors of objects.
• Two-dimensional spatial distribution of objects
on the substrate: methods based on mathematical morphology (radia! distribution function
(RDF); distribution of nearest-neighbours
(DNN); covariance function; 'Quadrat Counts'
(QC) method; distribution of Wigner-Seitz
cells) and methods of Fourier optics (Fast
Fourier transform, Hartley transform, wavelet
transform).
In our contribution all three types of morphological information were studied. However, special
attention was devoted to algorithms describing the
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spatial distribution of objects, as these characteristics seem to be the most useful for the description
of thin film growth.

4. Results
Both MC and MD models were prepared in the
Fortran 95 programming language and solved by a
Pentium III/I GHz microcomputer. In the MC
simulation the typical experimental data for the
structures Au/dielectrics were used: activation
energy for surface diffusion 0.20eV, energy of
desorption 0.67 eV and substrate temperature
300 K. Ali calculations were performed for a
thickness of 0-5 ML. The working area was chosen
to be 1024 x 1024 sites and the maximum number
of objects was of the order of I 03 to I 05 • The
duration of one run of simulation was several
hours; the exact value depended on the parameters
of the modelling. A deposition rate R (ranging
between the limits 10- 3-10 2 ML/s) was a parameter of the simulation.
Some of the derived morphological characteristics are presented in Figs. 2-4. In Fig. 2 the
integral characteristic, concentration of objects N,
is used for the qualitative description of the growth
process-it can be seen that both the total number
of objects and the intensity of their coalescence
depend very strongly on the deposition rate R. In
Fig. 3 the size distribution of objects (for spherical

Fig. 2. Numbers or objects in the working area N vs.
deposition rate R and thickness s.
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method [2,6] evaluates the degree of randomness
of the spatial distribution of objects as a ratio of
variance De and mean value Ee of numbers of
objects in test squares
The completely random
structure is described by the expression De/ Ee ':li: 1
while, for a more ordered syslem, the value of
I E decreases monotonously. The ad vantage of
this method compared to other used algorithms
(RDF, DNN, etc.) is that the degree of arrangement of objects in the image is characterised by
one number only, so the QC method can be used
for the description of the evolution tendencies in
thin film growth.

e.

ne e

dN

dr
s= 0.5 ML
[a.u.]
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o

5. Discussion and conclusions
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Fig. 3. Examples ofsimulated films for two thicknesses: O.S ML
(left) and S.OML (right) and corresponding distribution of
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Fig. 4. Spatial distribution of objects characterised by the QC
method.

When comparing modelled characteristics with
results of morphological analysis of experimental
data, it can be found that the degree of arrangement of the island structure is very sensitive to
experimental conditions: the randomness typically
first decreases and then increases with increasing
film thickness. The results shown in Fig. 4 are in
good correlation with measurements performed
for the structures Au/A'20 3 and Au/amorphous
graphite.
The MC model is very slow compared to the
analytical solution of the rate equations, but it
brings better information about the film growth;
see, for example, the secondary nucleation process
in Fig. 3. Typical problems of the MC simulation
(the impossibility of application during the initial
growth stages and too general results) can be
overcome by a combination of kinetic MC and
MO approaches so that, together with image
processing, the rather detailed information about
physical processes taking part during thin film
growth can be derived.
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ln the contribution the transport of electrons and ions in plasma is studied by selfconsistent particle modelling with magnetic field. The study is based on our 2d3v selfconsistent particle codes, which use combination of deterministic movement of charged
particles in both local and external electric and external magnetic fields with stochastic
treatmcnt of scattering cvcnts. Onr first rc.i;nlts in this field will be presented together
with the description of computational techniques used.
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1

Introduction

The understanding of processes in the boundary layer between plasma and surfaces of immersed substrates is important both in probe diagnostics and in plasmachemical technologies. As the detailed analysis of measurements in this field is
sometimes rather difficult, computer experiments are now being widely used. For
the characterization of charged particles in plasma there exist various approaches:
solving the Boltzmann cquation, deterministic or stochastic particle simulation or
fluid modelling. Cornparison of these approaches reveals that the most detailed information can be obtaincd with the help of particlc simulation techniqucs. On tbc
other hand, these techniques are extrernely time consuming and their effectiveness
decreases with increasing dimensionality of studied problems, therefore it is possible to study the plasma-solid interaction for simplified substrate geornetries only.
However, there exist problems, for which the standard computer codes are not well
suited, e.g. the study of interaction of low-temperature plasma with substrates of
complicated forms or the probe diagnostics of high-temperature plasma in the presence of magnctic ficld using modcrn sophisticatcd probcs -- c.g. Katsumata probc
or tunnel probe.
In order to understand the sheath structure in a magnctized plasma, the selfconsistent particle model of low pressurc discharge was prepared. Contrary to standard fluid formulation (e.g. ll] - 13]), our model is bascd on a. kinctic approach. The
purpose for this choice is, that during the plasma-·sheath interaction the clectron
cnergy distribution hmction differs profoundly from the Maxwcll one, so thc fluid
technique is not applicablc. However, particle models of plasma-solid interaction
necd large computationa.l power, therefore often the sirnplified approach is chosen, when the both elect.ric and magnetic fields are given externally. This approach
speeds up the simulation profoundly, so it is possible to solve problems with higher
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dimensionality, even full 3d3v models (where d being the number of spatial and
v number of velocity dimensions) (e.g. [4]). However, to apply these models correctly, it is necessary first to obtain the detailed information about the sheath and
presheath forms in the presence of magnetic field. For this purpose it is possible
to use either the precise experiments for given type of discharge and given plasma
parameters (e.g. [5] - [8]), or to perform simulation with self-consistent particle
codes (e.g. [9] - [11]). Dueto programming problems most of these self-consistent
models are spatially one-dimensional, which red uces the preciseness of these models
in magnetic fields to a high degree.
For these purposes we tried to prepare 2-3D self-consistent particle codes, besed
on the combination of deterministic movement of charged particles in both local
aud external elec:tric and inagnetic ficlds and stochastic treatment of scattering
events. In the contribution our first results in this field will be preseuted together
with the description of computational techniques used.
2

Two-dimensional model of plasma-solid interaction

The purpose of our work is to develop a realistic model of the interaction of
magnetized plasma with substrates and probes of complicated forms and apply
them on both low-temperature and high-temperature plasmas. In the present preliminary study we modified the self-consistent models origiually devcloped for the
simulation of plasma-solid interaction in low-temperature argon plasma without
magnetic field. In presented 1uodel we use local clectric fields betweeu particles
and external maguetic and electric fields. The electric field was detennined by PIC
(particle-in-cell) simulation technique. The maguetic field was treated nonselt~
consistently. The particle scattering events were treated by Monte Carlo method
with null-collision technique. We considered two species of particles (electrons and
argon ions). We used clastic collisions, excitation and ionization for electrons. For
argon ions we considered only elastic scattering and charge transfer. The physical
data for simulation were taken from the positive column of Ar de glow discharge at
133 Pa. The more details of our models are described in our another contributions
[12] and [13].
3

Results

It is interesting to know, how maguetic field affects the sheath structure. lu
contrary to works [9] - [11], we used 2d3v self.-consistent particle model which
should increase preciseness of results iu magnetic fields. Typical sheath structure
near cylindrical probe in non-magnetized plasma is shown in Fig. 1. The probe
was biased to a constant voltage of U = +5 V. This picture was prepared with
2d3v model without magnetic field. Then we compnted the same geometrie problem
with magnetic field parallel to shnulation area (perpendicular to prohe) for different
magnitude of magnetic field (Fig. 2). It. can be seen that the sheath structnre was
strongly affected in the direction of external magnetic field, while sheath struct.urc
Czech. J. Phys. 54 (2004)
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Fig. 1. Distribution of electric potential U near cylindrical probe.
perpendicular to magnetic field did not change much. This is the result which was
expected. The example of sheath structure with magnetic field is shown in Fig. 3.
The dependency of current to the probe for different magnetic fields is shown in

Fig. 4.

1.0

j,ťr

.

v

••

Fig. 2. Distribution of electric potential U in the plane perpendicular to the cylindrical probe with external magnetic field: a) B = OT, b) B = 0.01 T, c) B = 0.1 T,
d) B = 0.3T.

Fig. 3. Distribution of electric potential U near cylindrical probe with external magnetic field.
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Fig. 4. Dependency of current I to the probe on magnetic field.

4

Conclusions

There cxist problcms which can not bc simulatcd using two-dimcnsional codcs
- c.g. high-tcmpcraturc probc diagnostics or any plasma diagnostic in thc presence of strong magnetic field (bot;h external or local). Our final desire is to create
fnlly three-dimensional self-consistent code in eleci;ric field and nonself-consistent
code in magnetic field to solve l;hese problems. Creal;ion of l;wo-dimensional selfconsistcnt codc was a ncccssary step towards that goal. Wc should remind herc
that thrcc-dimensional model is much more time consuming than corresponding
two-dimcnsional model, sec our anothcr contribution [12J. Thcrcforc wc suggcst to
use two-dimensional codcs if the problcm symmctry allows it.
The work is a part of the research program MSM 113200002 that is financed by
the Ministry of Education of the Czech Republic and is connected with Association
EURATOM-IPP.CR. The support of the grant GAUK-296/2004 of the Grant Agency
of Charles University Prague is gratefully acknowledged.

References
[1) I. H. Hutchinson: Principles o/ Plasma Diagnostics. Cambridge Univ. Press, Cambridge 1990.
[2) A. A. Mamun, P. K. Shukla: Physics of Plasmas 7 (2000) 3762.
[3) D. Tskhakava, S. Kuhn: Contrib. Plasma Phys. 42 (2002) 302.
[4) C. Heise, K. Lemke, M. Kock: Contrib. Plasma Phys. 37 (1997) 431.
[5] Y. Okuno, S. Yagura, H. Fujita: J. Appl. Phys. 65 (1989) 2205.
Czech. J. Phys. 54 (2004)

0657

O.

Bařina

et al.: Multi-dimensional codes for particle modelling ...

[6) Y. Okuno, S. Yagura, H. Fujita: J. Appl. Phys. 69 (1991) 146.
[7] P. Kudrna, E. Passoth: Contrib. Plasma Phys. 37 (1997) 417.
[8) M. Laux: Contrib. Plasma Phys. 41 (2001) 510.
[9] J. F. Behnke, C. Csambal, P. Kudrna, J. Rusz, M. Tichý: Czech. J. Phys. 50 Suppl.
3 (2000) 427.
(10] T. Takizuka, M. Hosokawa: Contrib. Plasma Phys. 40 (2000) 471.
[11) D. Naujoks: Contrib. Plasma Phys. 41 (2001) 375.
[12] J. Šimek, R. Hrach, O. Bařina: Algorithms for self-consistent particle modelling in
plasmas. in Book of abstracts SPPT 2004, Prague.
[13] R. Hrach, P. Jelinek, J. Šimek, O. Bařina, l'vl. Vicher: Self-consistent particle modclling o/ plasma-solid interaction: Influence o/ .911b.9/.m/.e geometry; Czech. J. Phys.
54 Suppl. C (2004).

C658

Czech. J. Phys. 54 (2004)

Š6
Available online at www.sciencedirect.com
SCIENCE@DIRECT•

ELSEVIER

Thin Solid Films 466 (2004) 16-20
www.elsevier.com/locate/tsf

Image analysis in physics-sensitivity analysis of morphological methods
and their application in thin film physics
Jiří Šimek, Rudolf Hrach*
Faculty oj Mathematics a11d Physics, Charles University V Holešovičkcích 2, 180 00 Prague 8, Czech Republic
Received 27 July 2003; received in revised fonn 20 December 2003; accepted 25 January 2004
Available online 12 Ap1il 2004

Abstract
In the contribution, several morphological algorithms for the description of spatial distribution of objects are analysed, the one-number
features suggested and tested by means of computer experiment. A special attention was devoted to the description of system arrangement
by means of Wigner-Seitz cells. It was found that for all morphological methods, it is possible to derive numerical features and some of
them can be used in the study of thin film growth. The best features proved to be the features derived from radia! distribution function and
from areas of Wigner-Seitz cells.
© 2004 Elsevier B.V. Ali rights reserved.
Keywords: Image analysis; Feature; Computer simulation; Surface m01phology

1. Introduction

- to find convenient methods for the quantitative characterisation of studied images; and
- to interpret derived characteristics from the point of view
of given science.

Weber mechanism of thin film growth, etc.) the methods
based on the theory of mathematical morphology [1-3] are
commonly used. However, most of these methods bring
information in the fom1 of more or \ess complicated curves
that are sensitive to the technique of image preparation and
their interpretation is sometimes difficult, therefore now
the invariant numerical features are being searched and
studied in the literature (e.g. in Refs. [4- 7]).
Besides mathematica\ morphology, methods based either on integral transformations or on neural networks can
be applied in image analysis in physics. However, the first
methods are very powerful in low-level analysis, but in
high-level analysis, these are limited for special kinds of
pictures (e.g. with directional anisotropy). The neural
networks are used in many areas, but the perfonnance
of present computers is not sufficient for their direct use
in image analysis. The neural networks could be used
again only in combination with appropriate numerical
features [8].

For the description of spatial distribution of separated
objects in images (e.g. the initial stages of a Volmer-

2. Computer experiment

• Corresponding author. Tel.: +420-221-912-328; fax: +420-284685-095.
E-mail address: rudolf.hrach@mff.cuni.cz (R. Hrach).

The present study is devoted to the analysis of several
morphological algorithms, the main task being the suggestion of suitable one-number features. These algorithms and

In some fields of physics as in thin film physics, in
solid-state physics, in astronomy, etc., the systems consisting of large number of objects are being studied. During
image analysis of such systems various information can be
derived-integral characteristics describing the whole image, the size distribution of individua! objects and the
spatial distribution of objects. Especially the last characteristic is very important in physics, as the deviation of the
studied system from the equilibrium state can bring information about interna! processes in the syslem. The complete process of image ana\ysis in science consists of two
tasks:

0040-6090/$ - see front matter © 2004 Elsevier B.V. Ail rights reserved.
doi: I O. I Ol 6/j.tsf.2004.01.095
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Fig. I. Examples of simulated objects with the help of MD/MC model: top
- first stages of nucleation process, bottom - coalescence of two objects.

corresponding features were tested by means of computer
experiment, i.e. the simulated images with known properties
were used as the input data for the analys is of morphological
methods. These images were generated with the help of
three simplified models:
• Hard-disk model: First, the standard hard-disk model was
used. The basic parameter determining the degree of
arrangement of simulated system is so-called diffusion
zone DZ, which is defined as the minima! distance
between point objects or between edges of planar objects.
The diffusion zone varies in limits O (random structure)
and DZrnax (the most arranged structure for given number
of objects) [9]. Further parameters of the model are
number of objects and their radius.
• Soft-disk model: The second model is derived from the
microscopic models of soft-disk tluids [I O] describing the
behaviour of interacting particles. The interactions occur
between pairs of objects and include both the resistance to
compression and the attraction of particles at longer
distances. In our model the technique used was the
adjusted simulated annealing method and the LennardJones potential was chosen as an interaction potential. The
temperature T acting in a Boltzmann's factor is the only
parameter that determines the randomness ofthe structure.
The probability of the system configuration is exp(-E/
kBT), where E is energy of the system. For high
temperature configurations with high energy (random
structures) are possible. With decreasing temperature the
degree of system arrangement increases.
• MD/MC model: The last more realistic model is based on
the combination of molecular dynamics (MD) and Monte
Carlo (MC) approaches. This model is described in detail
in Ref. [11 ]. The first stages of metal film growth on

17

dielectric substrate were studied by means of the MD
method-time step of the order 10- 15 s, forces obtained
from the inter-atomic potentials, and the system temperature controlled by the Nose- Hoover thermostat. Some
examples obtained by this part ofmodel are shown in Fig.
I - various stable stmctures and coalescence of two
objects. The results ofMD simulation - contact angles of
objects, shapes of critical nuclei and time dependence of
objects coalescence were used as input data for the kinetic
MC simulation of further growth stages. As a result of the
complete model, the discontinuous metal films
corresponding to Volmer-Weber mechanism of film
growth are simulated. The number of model parameters
is large - inter-atomic potentials used for the simulation
of both substrate and growing film, deposition rate of
metal atoms, substrate temperature, etc. Therefore, this
model is less utilizable for the basic testing of individua!
morphological methods, but with its help it is possible to
perform final tests of derived features in application on
experimental data.
Examples of all three models are shown in Fig. 2. From
the comparison of structures simulated by these models the
basic properties of models can be summarised:
• Hard-disk model: it is possible to generate structures
ranging from random systems (zero diffusion zone and
very small objects - structures similar to Fig. 2a) till the
'stochastically arrangeď systems (maxima! diffusion
zone-stmctures similar to Fig. 2b ). However, these
systems are yet far from the complete arrangement.

Fig. 2. Examples ofsimulated structures - soft-disk model (a-c), MD/MC
model (d).
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Fig. 3. WS cells for random structure (Fig. 2a) and appropriate histogram of
areas of WS cells.

Ali these methods, with the exception of QC method,
describe the spatial distribution of objects in the form of
curves, so the interpretation is not easy. In our computer
experiment we first analysed how these characteristics are
changed with changing randonmess of model structures and
second, tried to suggest invariant numerical features for the
explicit description of status of given structure. In most
cases we succeeded to find more than one invariant, so it
was possible to compare their properties-sensitivity, reproducibility, etc.
Besides these classical morphological methods (some of
them being used in thin film physics for decades - as RDF
[12]) one new method becomes popular in present days. In
the next paragraph this method will be discussed in detail
and new features will be suggested and compared.

3.2. Wigner-Seitz cells
• Soft-disk model: the soft-disk model can create structures
ranging again from approximately random to structures
more arranged than the hard-disk model. The structures
more arranged than the one shown in Fig. 2b can be
achieved by additional movement of objects. Structures
demonstrated in Fig. 2a-c were generated by the soft-disk
model with temperatures T= 1 x 10 5 , 1 x 1o0 and
1 x 10- 4 , respectively. However, the hard-disk model
can simulate the more realistic random systems.
• MD/MC model: this model can generate a large extent of
structures so it is possible to imitate various types of
experimental data. As an example one of these structures
is shown in Fig. 2d.

3. Image analysis
3.1. Standard morphological methods

For images with small regular objects, as the discontinuous metal films, the spatial distribution of objects can be
characterised by a rather large number of morphological
methods as:

The description of structures by means of Wigner-Seitz
(WS) cells, as well as by Voronoi tessellations, becomes
very popular in solid-state physics in the last few years (e.g.
[6, 13 - 15]). According to these methods the whole image is
divided into cells surrounding individua] objects. The cells
consist of image pixels, for which the distance to given
object is minima!. The forrns of these cells depend on the
distribution of objects in the image, so this method can be
used for the qualitative characterisation of the spatial distribution of the structure -see Figs. 3 and 4 . However, the
forms of histograms of areas of WS cells and their values
depend on many technical parameters - on number of
objects in image, on image resolution, etc„ and not on the
degree of arrangement of objects in the stmcture only.
In order to remove this dependence on unimportant
image parameters, it is necessary to introduce numerical
feature, i.e. one number that will characterise the most
important properties of studied images. In the case of WS
cells there exist several possibilities how to construct such
feature, based either on areas of WS cells or on their forrns:

80 -

70

• Radia! distribution function (RDF), which uses for this
purpose the local concentration of point objects at the
distance r from a given object.
• Distribution of nearest neighbours (DNN), i.e. histogram
of distances to nearest objects constructed from all objects
in the central part of image.
• Covariance function (C), given as a measure of the set
Xnx _ h• C(h)= Mes (Xnx _ h), where X is a deterministic
compact set in R" and X _ h is the set X shifted by the
distance h.
• Quadrat counts method (QC), i.e. the ratio of first two
moments D~/E~ calculated from the set of numbers of
objects ~i. ~2' .. „ ~" in randomly placed test squares of
equal areas.
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Fig. 4. WS cells for arranged strucnirc (Fig. 2c) and appropriate histogram
of areas of WS cells.
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D(A)

able to derive at least one numerical feature, which
describes the degree of arrangement of studied systems.
Here we shall only mention the most important features
for standard methods, their description in full extent and
comparison with other possible features will be published
Jater:

Sx10 4

4x10 4
3x1o 4
2x10 4
1x104

• RDF : minima\ position (norrnalized distance) oftranscendence the threshold value.
• DNN: nommlized width of the distance histogram oť the
first nearest neighbour.
• C: normalized sum of quadratic deviations from the c2(0)
value.
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4. Discussion and conclusion
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Fig. 5. The sensitivity of three features derived from WS cells, D(A), E(FF)
and D(FF) .

• Invariant D(A)IE(A), i.e. the ratio of second and first
moments of the distribution of areas A of WS cells (if the
number of objects in the set of images is constant, it is
sufficient to work with the dispersion D(A) only).
• The mean of the distribution of form factors FF of WS
cells, E(FF), where the form factor is the ratio of square
perimeter to the area of the WS cell.
• The dispersion of the distribution of form factors of WS
cells, D(FF).
In Fig. 5 al! three ťeatures applied on images of various
temperature T generated by soft-disk model (100 different
images for each temperature T) are demonstrated. From this
figure it can be seen that both the sensitivities of individua\
features to a degree of arrangement of studied structures
(slopes of characteristics) together with their sensitivity to
unimportant image properties (vertical bars) - for good
feature the first one ought to be large and the second one
small.
3.3. Features of standard morphological methods
The same analysis, which was peďormed for WS cells,
was done with the other morphological methods, too. For
all above-mentioned methods (RDF, DNN and C) we were

Besides the above-mentioned morphological methods
the QC method was analysed too. The principie of this
method is that numbers of objects situated in testing
squares randomly placed on the studied surface are
statistically evaluated. The QC method is the only one
which produces a numerical feature directly and it was
believed therefore, that this method is the best suited for
the quantitative description of systems arrangement. However, it was found out that the e1rnr in determining the
randomness of the structure could be big and that the
error as well as the QC value itself depend on the size of
testing squares and so the right square size must be
chosen carefully.
Ali features were app\ied on 100 sets of test images
produced by soft-disk model. Then the value of the feature
is a function of the temperature T. The error of the feature is
considered as the dispersion of backward determination of
the temperature T (i.e. quotient of the dispersion of the
feature and temperature derivative of the feature). In Fig. 6
the errors of all used features are summarised. From this
figure it can be seen that:
- Ail features lose their accuracy when the studied systems
are reaching the equilibrium, i.e. order, when T is low
(see the flat parts in the Fig. 5, too).
- The best technique for the characterisation of system
arrangement is the RDF feature followed by QC method
(when the optimum square size was chosen) and by WS/
D(A) feature.
When applying the derived features on less arranged
structures generated by the bard-disk model, all features
can be used except for the WS/D(FF) one, its error being
too high (compare with Fig. 5, where the slope and
linearity of D(FF) curve are the worst).
Some features were used on MD/MC model of metal
thin film growth on dielectric substrates and tested on
their sensitivity for different deposition rates, coefficients of condensation on substrate and the speed of
coalescence. It was found that the degree of arrange-
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Fig. 6. En-ors of various numerical features for RDF, DNN, C, QC and WS methods.

ment of metal islands increases during film growth and
that it is sensitive to physical parameters of the model.
- Similar observations were made (by means ofQC method
only) on experimental photographs of initial stages of
metal film growth (Ag and Au films prepared on alumina
substrates) from the transmission electron microscope.
It can be concluded that there exist various invariant

features for all morphological methods, some of them being
very useful in thin film physics as well as in other physical
branches handling images (astronomy, metallurgy, etc.), so
it is worth to analyse them.
We prepared detailed sensitivity analysis of further features for various both classical and new morphological
methods; the results of this analysis are being applied now
to the micrographs ofthe initial growth stages ofmetal films
on dielectrics. The results will be published soon.
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Modern diagnostic methods in low-temperature plasma science and technology as well
as in high-temperature plasma employ probes and substrates with complicated geometries.
For the explanation of obtained experimental data the computer modelling, especially
the particle simulation techniques, started to be widely used. Due to forms of probes
the application of computer codes in several dimensions is desirable. However, the selfconsistent particle simulation is very time consuming even in one dimension, therefore the
present contribution is devoted to the analysis of time demands of particle simulation codes
and to the discussion of ways, how to increase their performance both in low-temperature
and high-temperature plasma.
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Key words: PIC, multi-dimensional codes, plasma-solid interaction, magnetic field

1

Introduction

The study of plasma-solid interaction is important both in probe diagnostics
and in modem plasma technologies and there exist many papers devoted to the
investigation of sheath properties for various experimental conditions - see e.g. review [l). Especially there exists a considerable scientific and technological interest
in processes taking part during the movement of charged particles in extemal magnetic fields [2]-[5) in both low-temperature and high-temperature plasma. As the
detailed analysis of experimental data obtained in such plasmas is rather difficult,
the computational methods started to be very important.
From various techniques of computer modelling the particle simulation approach
can bring the most detailed information, however this approach is very time consuming and its efficiency decreases with increasing dimensionality of problems studied. In particular in high-temperature plasma physics there exist problems for which
standard computer codes are not well suited, e.g. probe diagnostics in the tokamak
edge plasma using modem sophisticated techniques as Katsumata probe or tunnel
probe (see [6], [7]), where due to complicated forms of probes the application of
high-dimensional codes is unavoidable [8], [9).
Czechoslovak Journal of Physics, Vol. 56 (2006), Suppl. D
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2

Model of plasma-solid interaction

In order to analyse the performance of models of plasma-solid interactions in
several dimensions, we prepal'ed our own two- and three-dimensional particle codes,
based on the combination of deterministic movement of charged particles in electric
and magnetic fields and on stochastic treatment of scattering events, if presented
[10]. The Iocal electric field was determined by the self-consistent PIC simulation
technique and the external magnetic field was treated non self-consistently. However, to apply these models correctly, it is first necessary to obtain detailed information about the sheath and presheath in the presence of magnetic field. In the
contribution our results in this direction are presented with special attention to the
detailed analysis of time requirements of principal parts of programs, with intent
to increase the efficiency of resulting computer codes.
The simulation program was divided into several parts and these parts were
traced individually. The main parts, typically subroutines, were

- Move: The second-order molecular dynamics Verlet algorithm together with
force interpolation.
- Poisson: Porce calculation, i.e. solving the Poisson equation. The standard
Succesive OverRelaxation (SOR) technique was used.
- Scatter: Treatment of scattering events by stochastic Monte Carlo method.
The null-collision method must be used due to energy dependence of crosssections of scattering events considered [11]. In high-temperature plasma we
supposed that no scattering by neutrals is present.
- Flu:r:: Treatment of particles coming from undisturbed plasma to simulated
region and particles leaving this region together with treatment of particles
impinging the substrate.

Self-consistent particle codes are very time-consuming. One possible way how
to speed-up the computation is to use different time steps for light electrons and
heavy ions. But this cannot be used for simulating dynamic behaviour of plasmas.
For the description of movement of charged particles in the presence of magnetic
field the half acceleration - rotation - half acceleration algorithm [12j, consisting of
alternative switching of electric and magnetic fields, is used.
3

Simulation in two dimensions

Results of time analyses of various two-dimensional (2D) simulations with different computational or physical parameters are summal'ized in Fig. 1 for lowtemperature plasma and in Fig. 2 for high-temperature plasma. A Fortran 95 programming language was used and the calculations were performed on the microcomputer with CPU Intel P4/3.2 GHz. The configuration with cylindrical probe
placed in the centre of working aJ."ea was supposed.
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For low-temperature plasma we prepared three data sets A-C, which differed in
the intensity of external magnetic field
- A: No magnetic field applied.
- B: Magnetic field B = 0.001 T.
- C: Magnetic field B = 0.1 T.
o.a~----------~

::;:1------'"--------''------''------!
A

B

c

l"I

""

Fig. 1. Time analysis of 2D simulations in low-temperature plasma. Parameters used:
electron temperature Te= 2eV, ion temperature T; = 0.026eV(300K), total number of
charged particles 2 x 106 , time steps Llte = 1 x 10- 11 s for electrons and Llt; = 1 x 10-s s
for ions. Upper part: duration of one time step, bottom part: relative durations of crucial
parts of computer code, from front to back - Flux, Scatter, Poisson and Move.

It can be seen that with magnetic field applied (see datasets Band C), the time
demands of subroutine Move are slightly increased due to modification of Verlet
algorithm - incorporating the half acceleration - rotation - half acceleration algorithm. With increased magnetic field (dataset C), particles stay longer in simulated
area due to spiral trajectory in external magnetic field. This enlarged number of
particles handled simultaneously causes increased of subroutine Move demand, but
also decrease for subroutine Poisson as a consequence of smaller fluctuations in the
system.
In high-temperature plasma we varied not only magnetic field, but also the time
steps. We prepared again three data sets
- D: Magnetic field B = 0.1 T, time steps Llte = 1x10- 12 s, Llt; = 1 x 10- 10 s.
- E: Magnetic field B = 0.1 T, time steps Llte = 1 x 10- 12 s, Llti = 1 x 10- 12 s.
- F: Magnetic field B = 1 T, time steps Llte = 1 x 10- 12 s, Llt; = 1 x 10- 12 s.
Czech. J. Phys. 56 (2006)
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Fig. 2. Time analysis of 20 simulations ·in high-temperature plasma. Parameters used:
electron temperature Te = 20eV, ion temperature Ti = 20eV, total number of charged
particles 2 x 106 . Upper part: duration of one time step, bottom part: relative durations
of crucial parts of computer code, from front to back - Flux, Poisson and Move.
There can be seen differences in the simulation of high-temperature plasma compared to the low-temperature plasma - see Fig. 2. First, the effciency of computer
code is slightly increased compared to the previous case, this effect being the combination of two processes - the decrease of time demand due to missing scattering
events and its increase due to the movement of particles with higher velocities. The
first process was found to be more important. Second, the change of time steps has
negligible influence on resulting computer code, so it is not necessary to introduce
different time steps for electrons and ions. As a consequence, the code is more realistic and can be used for both steady-state and dynamic simulations. The case with
more realistic physical parameters similar to tokamak edge plasma parameters is
presented in Fig. 2 as a dataset F.

4

Simulation in three dimensions

The particle simulation in three dimensions is extremely time consuming, both
with and without magnetic field. The obtained results can be summarized into
following items:
- The self-consistent simulation in 30 with standard Poisson solver based on
a SOR technique is approximately two or three orders of magnitude slower
that in 20.
- The most time consuming part of computer code is the force calculation subroutine Poisson - its portion being more that 99% of total computer time.

04

Czech. J. Phys. 56 (2006)

Analysis of multi-dimcnsional tcchniqucs for particlc modclling in tokamak cdgc plasma

From these results it follows that for the preparation of operational threedimensional particle codes it is necessary to introduce much more efficient Poissson
solvers or to apply quite different computational approaches not based on the PIC
technique.
5

Discussion

The basic motivation of our work is the interpretation of experimental data
obtained by probes of complicated forms from edge plasma in tokamak CASTOR
[13J. Usual self-consistent simulation typically consists of 104 to 105 time steps. For
two-dimensional code the total duration of the simulation is acceptable (several
hours). Even there exist several tricks to improve efficiency of these codes in orders
of tens percents of magnitude. On the other hand, the duration of fully threedimensional simulations is very high causing these simulations to be inapplicable at
all. Small changes of simulation parameters (e.g. accuracy or grid size) or adoption
of computational tricks are not sufficient, because in three dimensions almost all
CPU time is spent by solving the Poisson equation.
There exist two groups of techniques how to solve this problem - connected
with advanced software and hardware. One possible software approach is the application of more sophisticated algorithms for solving Poisson equation (e.g. Fast
Fourier Transform) or even employment of completely different algorithms than
PIC for force calculation - Fast Multipole Method, Ewald summation, advanced
tree algorithms, etc. Further possible approaches can be the preparation of hybrid
codes combining fluid modelling and particles simulation or the development of a
new generation of non self-consistent codes with the help of evolutionary modelling.
Besides software techniques based on sophisticated algorithms the modem parallel computers can help in some extent, too. The main reason for the application
of parallel programming is the necessity to increase the total number of charged
particles in 3D models from the present several times 106 about at least one order of
magnitude to reduce the computational noise presented in actual three-dimensional
programs.
The work is a part of the research pian MSM0021620834 financed by the Ministry of
Education of Czech Republic and is connected with the Association EURATOM-IPP.CR
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There exists a demand of using plasma systems at higher pressures. Unfortunately, till
now there does not exist a complete theory of plasma-solid interaction for such conditions.
The problem is in the effect of collisions among plasma particles. Therefore the correct
treatment of collisions in computer simulations is very important. Commonly used PICMC technique usually uses collision treatment method based on random free path. In this
contribution it is shown how this method can affect the velocity distributions of particles
and in this way the whole studied system. Then another approach is suggested. Differences
of results for these two methods are discussed for the case of study of sheath formation.
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1

Introduction

In the present plasma science and technology there exist several important tasks,
the treatment of substrates iinmersed into chemically active plasma at higher pressures including the atmospheric pressure plasma being one of them. However, at
higher pressures the interactions of charged particles with neutra) background start
to be the principal physical process and the correct treatment of these events the
principal problem.
The techniques of computational simulations became very important in the last
years in many areas. Nowadays complicated physical systems such as used in plasma
chemical technologies and probe diagnostics are also being solved by computational
approach, confirming the simulations being a very useful tool.
ln our group one of the most commonly known computational method, Particlein-Cell simulation (PIC) [1], is often used for studying problems of plasma sheath
formation under different conditions in DC glow discharge in both electropositive
and electronegative gases. The great advantage of this method is the computational
efficiency, because interactions among charged particles are treated by solving Poisson equation and not by summation of forces for all pairs of particles.
For treating scattering events we use its Monte Carlo modification - the PICMC method [1], [2]. In this method the interactions of charged particles with neutra)
background are treated stochastically and no real neutra) particles are present in
the model.
Czechoslovak Journal of Physics, Vol. 56 (2006), Suppl. D
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2
2.1

Method 1 - based on random free path

Description

In this section the standard technique used in PIC-MC method is described and
some of its problems are presented. The standard procedure how to treat scattering
of charged particles by neutrals is following:
1. From experiments the cross-sections O'i for scattering events (i.e. reactions be-

tween charged and neutral particles) incorporated in the model are obtained.
In our models of argon plasma the elastic scattering, ionization and excitation for electrons and elastic scattering and charge transfer for argon ions are
considered (3]-(5].
2. The microscopic cross-section is connected to mean free path by this formula:
1

Ai=-,

uin

(1)

where n is a concentration, and the total mean free path AT is calculated as:
(2)

3. From AT the random free path AR can be generated using this simple formula:

(3)
where "I is the random number in (0,1}. This formula can be used only in the
case of constant AT· But in reality the cross-sections are energy dependent.
Using the null-collision method (6] is the solution here.
4. During the simulation run the molecular dynamic steps of each particle are
summed up to compare the total distance s travelled with AR· When the
particle travelled AR:
(4)

the chosen scattering event ( with respect to probability of this event, i.e.
ui) occurs, s is zeroed, the magnitude and direction of particle's velocity is
changed and a new AR is generated for this particle. In the case of virtual
collision (present in null-collision method} only new AR is generated.
2.2

Problem of this method

We performed several tests and found out non-physical behaviour of studied system.
The problem is cooling of ensemble of ions. Most evident it is for charge transfer
event. In this collision the ion exchanges its charge with neutral atom. It is modelled as exchanging all velocity components between argon ion and argon neutral.
The ions and the neutrals have Maxwellian distributions of velocities of the same
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temperature. There is no reason for the change in temperature of the ion subsystem. Of course we tested the Ma.xwellian generator to be error free. In Fig. 1 one
can see development of ion temperature in time. Also there are shown ion velocity
histograms at the beginning of the simulation and after 1 000 timesteps there.
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Fig. 1. Results for charge transfer event for ions.

It can be seen that for method based on random free path generation (method 1}
the ion temperature decreases to a new Constant value. This value is dependent on
AT· For electron collisions such behaviour is not observed, the reason being that for
electrons the velocities are not changed in the same way as for ions due to adiabatic
approximation for these collisions.
The dependence on AT was studied and tends to following opinion. In this
method faster particles collide more often. During the treatment of the collision
new velocity from Maxwellian distribution is generated. In other words, particles
from the velocity distribution tail are replaced by particles from the whole velocity
distribution. Of course, the fact that faster particles collide preferentially is correct.
The problem is the absence of Ma.xwellian process in PIC. Charged particles do not
interact directly with each other but only through local electric field and this seems
to be insufficient. As a solution, another method is suggested in the next section.

3

Method 2 - based on probability of scattering

The idea of this method is not to prefer faster particles, but to choose particles
to collide equally from the ensemble by probability of collision:
P = 1 - exp

(-

-Llt)
v,\T

'

(5)

where 'ii is average velocity of electron or ion ensemble, Llt timestep. This probability
is constant and the same for all particles of the same type, so it is calculated only
once at the beginning of the simulation. Compared to method 1, step 3 is omitted
and condition (4) changed to
'Y
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Fig. 2. Time analysis of 2D simulations in high-temperature plasma. Parameters used:
electron temperature Te = 20 eV, ion temperature Ti = 20 eV, total number of charged
particles 2 X 106 . Upper part: duration of one time step, bottom part: relative durations
of crucial parts of computer code, from front to back - Flux, Poisson and Move.

There can be seen differences in the simulation of high-temperature plasma compared to the low-temperature plasma - see Fig. 2. First, the effciency of computer
code is slightly increased compared to the previous case, this effect being the combination of two processes - the decrease of time demand due to missing scattering
events and its increase due to the movement of particles with higher velocities. The
first process was found to be more important. Second, the change of time steps has
negligible influence on resulting computer code, so it is not necessary to introduce
different time steps for electrons and ions. As a consequence, the code is more realistic and can be used for both steady-state and dynamic simulations. The case with
more realistic physical parameters similar to tokamak edge plasma parameters is
presented in Fig. 2 as a dataset F.

4

Simulation in three dimensions

The particle simulation in three dimensions is extremely time consuming, both
with and without magnetic field. The obtained results can be summarized into
following items:
The self-consistent simulation in 3D with standard Poisson solver based on
a SOR technique is approximately two or three orders of magnitude slower
that in 2D.
The most time consuming part of computer code is the force calculation subroutine Poisson - its portion being more that 99% of total computer time.
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From these results it follows that for the preparation of operational threedimensional particle codes it is necessary to introduce much more efficient Poissson
solvers or to apply quite different computational approaches not based on the PIC
technique.
5

Discussion

The basic motivation of our work is the interpretation of experimental data
obtained by probes of complicated forms from edge plasma in tokamak CASTOR
[13]. Usual self-consistent simulation typically consists of 104 to 10 5 time steps. For
two-dimensional code the total duration of the simulation is acceptable (several
hours). Even there exist several tricks to improve efficiency of these co des in orders
of tens percents of magnitude. On the other hand, the duration of fully threedimensional simulations is very high causing these simulations to be inapplicable at
all. Small changes of simulation parameters (e.g. accuracy or grid size) or adoption
of computational tricks are not sufficient, because in three dimensions almost all
CPU time is spent by solving the Poisson equation.
There exist two groups of techniques how to solve this problem - connected
with advanced software and hardware. One possible software approach is the application of more sophisticated algorithms for solving Poisson equation (e.g. Fast
Fourier Transform) or even employment of completely different algorithms than
PIC for force calculation - Fast Multipole Method, Ewald summation, advanced
tree algorithms, etc. Further possible approaches can be the preparation of hybrid
codes combining fluid modelling and particles simulation or the development of a
new generation of non self-consistent codes with the help of evolutionary modelling.
Besides software techniques based on sophisticated algorithms the modem parallel computers can help in some extent, too. The main reason for the application
of parallel programming is the necessity to increase the total number of charged
particles in 3D models from the present several times 106 about at least one order of
magnitude to reduce the computational noise presented in actual three-dimensional
programs.
The work is a part of the research plan MSM0021620834 financed by the Ministry of
Education of Czech Republic and is connected with the Association EURATOM-IPP.CR
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1. Introduction

Low-temperature reactive plasmas employing electronegative gases are often used for material processing. Negative ions in such plasmas affect the transport of charged species from the
plasma to immersed substrates and in this way influence the corresponding plasma chemical
technologies. The same situation holds for probe diagnostics in plasmas containing negative
ions, therefore the understanding of processes in the boundary layer between plasma and immersed substrates is very important.
In low-temperature plasma physics, the new challenging problem started to be the surface
treatment at medium and high pressures, including the atmospheric pressure plasma. However,
the detailed description ofprocesses taking place during plasma-solid interaction at higher pressures is rather difficult and theories derived for collisionless or slightly collisional plasmas lose
their validity, so the computer experiments are being widely used now, based either on the technique offluid modelling [I], [2] or on various types of particle simulation codes.
As the particle modelling gives deeper insight into physical processes taking part in plasmasolid interaction, in the present contribution the combination of molecular dynamics method
and Monte Carlo approach was used for the study of plasma containing negative ions at low and
medium pressures. The following questions were studied by the computer modelling: the influence of plasma composition on the distribution of electric potential near the metal substrate, the
influence ofpressure on the energy and angular distributions of charged particles in the vicinity
of plasma-solid boundary and a special attention was given to the technique of modelling and
performance of computer codes at higher pressures.
2. Experimental technique

The properties of discharges in inert gases are intensively studied for a very long period. In
our laboratory the measurements were performed in a positive column of de glow discharge in
rare gases - argon, neon and helium - both pure and in their mixtures with oxygen. For the study
of plasma properties optical, microwave and Langmuir probe diagnostics were used. Some of
our experimental results can be found e.g. in [3], [4].
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The input data for our computer experiment were
obtained from argon and oxygen plasma and from
their mixtures. The main experimental parameters
were the gas pressure, which varied between 67
and 800 Pa, the discharge current in limits 5 to 30

mA and the concentration of oxygen in the mixture in limits O to I 00 %. During the measurement
the following plasma characteristics were obtained:
concentrations of electrons and their temperatures,
intensity of axial electric field and collisional frequency. An example of experimental results can be
seen in Fig. 1. Other data important for modelling,
especially about scattering of charged particles by
neutrals, were obtained from the literature [5].
3. Model

In our computer experiment the main attention

was devoted to two basic questions - to the role
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Figure I: Electron densities in positive
column of de glow discharge in argon and
oxygen. Discharge current I O to 30 mA.

of negative ions in the formation of the sheath region and to the influence of plasma parameters, especially pressure, on this process. The particle simulation in self-consistent modification, i.e.
the standard PIC-MC approach, was used, when the movement of charged particles in both externa! and local electric fields is studied by the deterministic molecular dynamics technique and
the interactions between charged and neutral particles are treated stochastically by the Monte
Carlo method. The details can be found e.g. in [6].
The main ideas of our model were:
The geometry of the model was simplified in accordance with problems studied - planar
substrates in plasma technologies and planar or cylindrical probes in plasma diagnostics. The
first modification was one-dimensional with one spatial coordinate (x-axis) and two velocity
coordinates (vx, Vyz). The second one, used for cylindrical geometries, was two-dimensional
with two spatial (x andy axes) and three velocity coordinates (vx, vy, Vz}.
Source ofparticles was the undisturbed plasma consisting ofbasic charged species in oxygenargon discharge, i.e. electrons, positive argon ions and negative oxygen ions. The Maxwell
distribution of velocities was supposed with different temperatures of electrons and ions.
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Interactions of charged particles with neutrals were simulated stochastically including the
null-collision technique in order to compensate the energy dependencies of individua! reactions. For electrons elastic collisions, excitation and ionization, for argon ions elastic collisions and charge transfer interactions and for oxygen ions elastic collisions were supposed.
For the solving ofNewton's equations of motion the second-order Verlet algorithm was used
with discrete time steps f:.t. In order to speed-up calculations, the steady-state simulation
was performed with different time steps for electrons (10-ll to 10-lJ s) and ions (10- 8 to
10- 10 s). In the dynamic regime the electron time steps had to be used for all particles.
The model was written in Fortran 90 programming language and processed by the PC microcomputer. The number of particles treated simultaneously was 2 x 1os to 2 x 106 and the
total number of time steps was about 1 x 1os. For the determination of energy and angular distributions of electrons the effective number of particles in model reached the number 1 x 109 ,
however this increase was achieved by some sophisticated programming techniques.

4. Results and discussion
In order to analyse the pressure dependence of plasma-solid
interaction, the experimental data
for the electron and ion densities were applied (see Fig. 1)

5

and it was supposed that the
cross-sections of interactions of
charged particles with neutrals
depend on the pressure linearly.
In Fig. 2 the results for the sheath

o

5

10

region for various concentrations Figure 2: Potential distributions U(x) in the sheath for varof negative ions and for various ious relative concentrations of negative ions c. Pressure of
pressures are summed up. It can plasma: blue- 133 Pa, red- 1330 Pa. Planar geometry.
be seen that the sheath thickness
decreases with increasing pressure and increases with the relative number of negative ions.
Further, the energy and angular distributions of electrons in the vicinity of the probe immersed
into plasma were calculated. In Fig. 3 the energy distributions of electrons are demonstrated for
two pressures (133 Pa and 1330 Pa) and two relative concentrations of negative ions (blue, red:
c = 0%, black: c = 50%). From this figure it can be seen that while the pressure changes the ve-
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locities of electrons in the sheath region, the influence of plasma electronegativity is negligible.
The same situation was observed in angular distributions, too.
Prom the point of view of computational physics, the efficiency of particle modelling decreases rapidly with increasing pressure and new approaches of simulation must be introduced.
0.1
p=1330 Pa

p=133 Pa

N(E)
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Figure 3: Energy distributions of electrons at two plasma pressures, both in two positions in the
sheath - on the boundary sheath-presheath (left characteristics) and on the surface of immersed
solid (right). Planar geometry, applied voltage bias +5 volts. Original electron temperature 2 eV.
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Abstract
Self-consistent particle models of plasma are precise, but the performance of standard algorithms is rather low.
Another particle simulation technique of plasma-solid interaction is a non self-consistent one, where the
distribution of electric potential near the substrate is given analytically. But the accuracy ofthese simulations is
in general low as it depends on simplified assumptions about electric field used. The evolutionary modelling was
used to combine good features ofthese two techniques.
I. lntroduction
The understanding of processes in the boundary layer between plasma and immersed metal substrates is
important both in probe diagnostics and in plasma-chemical technologies. However, the interpretation of
experimental data is often difficult as the substrates or probes perturb their local surroundings. The application of
Langmuir probe diagnostics of such plasma is limited, because the original theory was developed for the
collisionless plasma only. The situation is more urgent in the case of electronegative plasma, as the presence of
negative ions complicates not only the theoretical interpretation of experimental data but also the physical and
chemical processes in plasma (see Fig. I)
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Fig. I: Distribution of electric potential near the substrate for various concentrations of negative ions in plasma [I].
For the analysis of plasma-solid interaction besides standard experimental and theoretical methods of study, the
technique of computer simulation proved to be very successful approach. The computer simulation technique
seems to be very promising tool to analyse the cases where the theoretical description cannot be used substrates of complicated forms, higher pressures, plasma consisting of more types of particles including
negative ions, chemically active plasmas, plasma in magnetic field, etc. There are two basic techniques of the
plasma sheath simulation - fluid modelling and particle simulation techniques. Fluid models are much more
efficient, however their accuracy is very limited. The self-consistent particle models of collisional plasma can
bring precise results but the performance of standard algorithms is rather low - in Fig. 2 there are shown time
requirements of main parts of the self-consistent models of various spatial dimensions. Time demands of the
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molecular dynamic part strongly increase with number of particles in the model. Also the solution of Poisson
equation is very time consuming, being the crucial part for 3D model, where more sophisticated algorithms must
be used. Sometimes an older particle simulation technique is used, when the distribution of electric potential near
the substrate is given analytically by solving the diffusion equation for some simplified situations. In this case
the number of charged particles in the model can be reduced and the performance of resulting code increased,
however the accuracy of derived results is again low as it depends on the simplified assumptions about the local
electric field used. In our contribution, we tried to combine good features of two particle simulation techniques,
self-consistent and non self-consistent, in order to increase both the accuracy of simulation and the performance
of resulting codes. For this purpose the evolutionary modelling technique was used, which is able among others
to generalize various experimentally derived dependencies.
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Fig. 2: Evolutions of time requirements for self-consistent model s of different spati al dimensions. Main paits of the models
are: source of particles (Flux), executing molecular dynamic part together with treatment of collisions (Move) and force
calculations (Poisson). Real duration of 1 time step: lD .. 0.2s, 2D „ 0.4s, 3D „ 250s (P4 3.2GHz).

2. Self-consistent models
The main task of our study is to analyse processes taking place during the interaction of plasma containing
negative ions with immersed metal substrates. For this purpose the computer experiment analysing the
multicomponent plasma containing electrons, positive ions, negative ions and neutra! particles was prepared and
the most precise technique of simulation was used - the self-consistent partie Je simulation approach.
The primary task is the study of sheath evolution and the determination of trajectories of charged particles both
in the sheath and presheath. The typical particle model of plasma-solid interaction consists of following parts
[2]:
• Source of particles - undisturbed plasma consisting of argon atoms, oxygen molecules, electrons,
positive argon ions and negative molecular oxygen ions.
• Interactions - neutra! particles are treated as neutra! background with which the charged particles
interact. For electrons elastic collisions, excitations and ionisations of neutra! particles, possibly
dissociative attachments with oxygen molecules are considered [3]. For ions elastic collisions, charge
transfers and possibly detachments for negative oxygen ions are taken into account.
• Trajectories of charged particles - between scattering events the trajectories in both external and local
electric fields are simulated using molecular dynamics method (leap-frog scheme).
• The scattering events are simulated using Monte Carlo method. Due to energy dependence of cross
sections of interactions under consideration, the null-collision technique must be used.
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Force calculations - standard PIC technique is used in CIC modification, i.e. the forces are obtained
from electric potential calculated from Poisson equation.

Fig. 3: Distribution of electric potential near the cylindrical probe

The cylindrical substrate was chosen, as it corresponds to the most common form of Langmuir probes. The
dimensionality of prepared models was either ID or 2D, i.e. one or two spatial coordinates and three velocity
coordinates were used.
The results of self-consistent modelling of the sheath and presheath (see Figs. 1 and 3) can be used for the
determination of the distribution of electric field U in the vicinity of substrates. For the determination of the
distribution U various techniques can be used:
• Simple tabulating of results of self-consistent simulation.
• Approximation of derived data by simplified formulae by numerical methods.
• Preparation of analytical formulae by the evolutionary modelling technique,
the last method being the most sophisticated and increasing the performance of resulting codes. The selfconsistent approach, especially in higher dimensions, is extremely time-consuming; therefore the reduction of
demands on computer time is very desirable.
3. Evolutionary modelling
Evolutionary modelling is a computational method inspired by evolution. It is an optimisation technique that is
able to generate functions on the basis of the principles of evolution genetic operators - selection, fitness
evaluation, mutation and crossover. These functions are encoded in tables, which represent the compressed
neighbourhood-matrix of the canonical acyclic graphs. An implementation of evolutionary modelling begins
with a population of tables (typically randomly generated). Fitness value expressing quality of approximation is
assigned to each tahle in the main loop of evolutionary modelling. Then selection operator is applied on
evaluated population - tab les that represent a better approximation (better fitness) have more chances to be
"reproduced" than tab les that have poorer quality. Crossover and mutation operators are applied on the new
population. This is repeatedly performed until some stop-condition is fulfilled. The main problem in
evolutionary modelling is finding efficient encoding and choosing sufficient crossover probability and mutation
probability.
4. New generation of non self-consistent models
Standard non self-consistent models use very simplified formulae for the electric field distribution near the
substrate so their results are not in most cases trustworthy enough. Our new approach consists of several steps.
First, we developed self-consistent model corresponding to studied problem. Then we prepared large set of selfconsistent results obtained for various combinations of discharge parameters and plasma compositions. This is
the most time-consuming part, however, firstly, the calculation was performed for a limited number of

configurations only, secondly, the older results can be used and, thirdly, for some problems the self-consistent
simulation can be performed in lower-dimensions. These data were then processed by program based on
evolutionary modelling technique. With the help of genetic algorithms we are able to derive a set of formulae for
the electric field distribution in the sheath region of plasma, i.e. generalization of potential distribution for
various parameters.
After exact analytical formulae are derived, the much more effective non self-consistent approach can be used
for similar conditions of simulation. As a result we can work with efficient computer technique, while the
preciseness of results corresponds to original self-consistent calculations, i.e. is radically increased compared to
old non self-consistent calculations. The numerical comparison of derived results shows that the increase in the
computational speed is about 3 orders of magnitude for one- and two-dimensional simulations and at least 6
orders of magnitude for three-dimensional modelling, the exact values depend on the plasma parameters in the
model.
5. Results
As an application of suggested approach one problem from the plasma physics is studied - the probe diagnostics
in medium pressures. It is well known that the biased probe is surrounded by a local electric field attracting the
charged plasma particles of one sign and repulsing the oppositely charged particles - see Fig. 4 for cylindrical
configuration. However, the ability of probe to collect electric current depends not only on its geometry and bias,
but also on the scattering of electrons and ions in the sheath and presheath. The theoretical interpretation of
experimental results is based on the collisionless Langmuir theory and the collisions are included additionally by
various approximations, the main question being if the scattering of charged particles in the sheath increases or
decreases the probe current. With the help ofthese corrections the theory can be extended to slightly collisional
plasma (Fig. 5), however it cannot be used in modem applications ofhigh-pressure plasmas.
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Fig. 4: Collisionless argon plasma, voltage bias +1O volts. Left - electrons, right - positive Ar ions.

Fig. 5: Collisional argon plasma, voltage bias +1Ovolts, different pressures: left - 1.33 Pa, centre - 13 .3 Pa, right - 133 Pa.

Examples of trajectories of individua) charged particles in the vicinity of cylindrical biased probe are shown in
Figs. 4 and 5. The changing character of the transport at higher pressures can be seen, especially for ions. Also
the time demands are growing as the mean free paths decrease with increasing pressure and scattering events
become more important.
6. Conclusions
lf we summarise advantages and disadvantages of suggested approach, we can state that the standard non selfconsistent models use very simplified formulae for the electric potential distribution, so their results are not
precise enough. With the help of evolutionary modelling it is possible to obtain results with accuracy of selfconsistent models but also with much less demands on computational time.
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1. Introduction

Low-temperature reactive plasmas based on electronegative gas mixtures are often used in
modem technologies. Negative ions in such plasmas affect the transport of charged species
from the plasma to immersed substrates and in this way influence the physical and chemical
processes both in the sheath and on the surface of substrates. Similar problems arise in the
probe diagnostics of chemically active plasmas - [I], [2], [3].
Another problem important in the present industrial applications of plasma is the surface
treatment of materials at higher pressures, including the atmospheric pressure plasma without a
need of any vacuum equipment, e.g. [4], [5].
The understanding of processes taking place during plasma-solid interaction is desirable from
the point of view ofboth probe diagnostics as well as plasma chemical technologies. The theoretical analysis ofprocesses in electronegative plasma at medium and high pressures is difficult,
because the theories derived for collisionless or slightly collisional plasmas lose their validity in
these conditions and the structure of such plasmas is more complex than in conventional electropositive gases. In such conditions the computational approach, both fluid modelling [6] and
various particle simulation techniques (e.g. [7], [8]), proved to be the best solution.
2. Models

We prepared a computer experiment devoted to the study of the role of negative ions in the
formation of sheath surrounding substrates immersed into plasma and the influence of plasma
pressure on this process. The technique of modelling used was the particle simulation in two
modifications: standard self-consistent PIC-MC method (described e.g. in our previous paper
[9]) and the non self-consistent modelling with the distribution of electric potential near the
substrate given extemally. The simulation was based on experimental data obtained in our laboratory in a DC glow discharge in the mixtures of oxygen with rare gases [10].
The simulation was performed in two spatial dimensions for various geometries of substrates
or probes. Following questions were studied:

- the influence of plasma composition and pressure on the distribution of electric potential
near the metal substrate,
- the spatial and time evolution of energy and angular velocity distributions of charged particles in the vicinity of the substrate,
- the influence of substrate geometry on the sheath region in the electronegative plasma in the
dependence on plasma pressure.
The model was written in Fortran 95 programming language and processed by PC microcomputer. Typical number of charged particles in the self-consistent simulations was 2 x I 06 , while
in the non self-consistent simulations it was significantly reduced.
3. Results and discussion

In the contribution we studied the dependence of plasma-solid interaction on the plasma
composition and pressure. In order to analyse the influence of negative ions, we introduced
parameter c, the relative concentration of negative ions, ranging from O % for electropositive
gases to 100 % for completely electronegative plasma. For the study of the pressure dependence
we supposed that the cross-sections of interactions of charged particles with neutrals change
linearly, while the concentrations behave according to experimental data [10].
ln following figures obtained results of our computational study are summarized and some
examples are demonstrated. The simulation was performed for several substrate/probe geometries - planar and cylindrical - with various radii.
• Distribution of electric potential - influence of pressure:
The spatial distribution of electric potential in the vicinity of metal substrates is demonstrated in Figs. I and 2. In Fig. 1 the sheath region for various concentrations of negative
ions and two plasma pressures is shown. lt can be seen that the thickness of the sheath
increases with increasing concentration of negative ions and decreases with increasing
pressure of plasma.
• Distribution of electric potential- influence ofsubstrate geometry:
The influence of substrate geometry on the spatial distribution of electric potential in the
vicinity of substrates is summarized in Fig. 2 for cylindrical substrates/probes of various
radii (see also Fig. 1 for the planar substrate). The data in the figure were calculated
at pressure 133 Pa. Other simulations proved that for cylindrical probes the dependence
on the pressure is similar to the one shown in Fig. 1. From the comparison of obtained
data it can be concluded that with decreasing curvature ofthe substrate the characteristics

resemble the data obtained for the planar configuration. The influence of negative ions
has again the same tendency as shown in Fig. 1.

Figure 1: Potential distribution U(x) in the sheath region for various relative concentrations of
negative ions c. Planar probe. Plasma pressure 133 (left) and 1330 Pa (right).
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Figure 2: Potential distribution U(x) in the sheath for various relative concentrations of negative
ions c. Cylindrical probes ofradii 2 x 10-4 m (red), 2 x 10- 3 m (green) and 2 x 10-2 m (blue).
• Distributions of charged particles:
Besides the characterization of the sheath and presheath, the energy and angular distributions of charges particles as well as spatial distributions of individual charged species
were studied in our computer experiment, too (for the derivation of distributions of electrons and both positive and negative ions the non self-consistent approach was better
suited). It was found that while the substrate geometry influence the distributions of
charged particles impinging substrate profoundly, the effect of the pressure (in studied
limits 13 to 1330 Pa) is much less important. For details see our other contribution [11].

While the effect of substrate geometry can be simulated in two-dimensional particle model
with no problem and the results correspond to the expectation, the modelling of plasma-solid
interaction at higher pressures is difficult. The main problem is the intensification of scattering
resulting in large time demands of particle codes and in the change of particle's movement,
which rather resemble chaotic behaviour of electrons in solids. lt was found that for these conditions both the standard PIC-MC method and the more advanced deterministic simulations are
less advantageous compared to some other techniques.
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